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Clușiu, 5 (17) AugustQ a. c. 
(Urmare,).

După o pausă de vr’o 25 minute 
ședința urmeză și procurorulă, îșl conti
nuă vorbirea.

Dr. Jeszenszky (continuându):
Der ore față cu cine a trebuită eu 

să înșiră aceste insinuațiunl și principi, 
fundamentale ale dreptului nostru publici 
cari de-altmintrelea suntă forte bine cu
noscute și cari suntă afundă înrădăci
nate nu numai în consciința, ci și în 
sentimentulă i ă-cărui fiu credinciosă ală 
țărei ? Ore față cu ună streină? Ore față 
cu fiiulă unei țări streine, în ală căruia 
sufletă arde numai flacăra iubirei față cu 
patria lui propriă? Pe cine audă eu mic- 
șorândă, negâudă, calumniândă și dejo- 
sindă sfânta nostră causă, gloriăsa Unga- 
riă și esistența ca stată a Maghiariei, 
care a sancționat’o amintirea luptei grele, 
der victoriose a celoră mai buni ai noș
tri ? Cine este acela, care cuteză a numi 
aici pe Maghiară usurpatoră ? Usurpatoră 
îngâmfată, pentru-că, susținută de pute
rea și curagiulă său, și a creată sie-șl o 
patriă cu dominațiune duplă? Usurpa
toră îngâmfată numesce pe acela, care 
cu geniulă său creatoră de stată a fostă 
în stare sub loviturile apropa ninaicitore ale 
nenorocirilor să creeze erășlșierășidinnou 
acestă patriă și s’o orgauiseze? Cuteză a 
numi usurpătore pe acea națiune, care în 
decursă de 10 secoll a fostă apărătârea 
și susțiitorea acestei țări și de a căreia 
amintire suntă legate atâtea, o, atâtea 
fapte eroice? Arătați-ml mie încă o altă 
țeră, unde națiunea să aibă drepturi mai 
legale, mai drepte și mai sfinte față cu 
patria ei, de cum are Maghiarulă aici? 
Cuteză a numi usurpătore pe acea na
țiune, care, lăpădândă dela sine privi
legiile, ce și le-a câștigată pe basa în- 
temeiărei și susținere! statului și cari în 
modă naturală resultă în urma înteme- 
ierei unui stată regulată: întindendă 
mână frățescă grăbesce a declara, că 
egale suntă cu ea tâte naționalitățile din 
țeră, deplină îndreptățită este cu ea și 
acea naționalitate despoiată pănă atunci 
de tote drepturile politice, din ai căreia 
membri unulă etă câtă de nemulțămitoră 
îi răsplătesce acum cu aceea, că negândă 
istoria, negândă dreptulă, negândă suve
ranitatea națiunei, cuteză a numi usur
patoră pe Maghiară, și deși naționalită
țile de aici n’au avută nicl-odată titlu 
de dreptă, deși n’au avută nicl-odată 
istoriă, elă le ia pe acestea și le atribue 
nu națiunei maghiare politice, ci națio
nalităților ce trăescă aici?

Ună cetățenă maghiară este acela, 
onorați d-nl jurați, care liberându-se din 
legăturile alipirei și fidelității cătră pa
tria maghiară, stingendă dintre senti
mentele sale sentimentulă acela naturală 
și născută de-odată cu omulă, pe care 
îlă simte orl-care altă fiu dreptă și cre
dincioșii ală țărei, într’ună modă vătă- 
mătoră și batjocuritoră îi dice cu ci- 
nismă verde ’n față: Tu ești usurpa
toră !

Cu privire la acestă obiectă, prea 
știm, d-nl jurați, nu sciu decă ași mai 
pute să cjictî ceva.

Judece înțelepciunea d-vostră, decă 
cu aceste arme ale istoriei și ale drep

tului, cari arme suntă pururea drepte, 
prin urmare pururea învingătore, este 
deja combătută acestă atacă cutezătoră, 
care din partea unui cetățenă în ade- 
vără nu este altceva, decâtă trădarea pe 
față a Ungariei, a statului maghiară și 
a suveranității națiunei maghiare.

Ași vătăma prea tare credința și 
încrederea pusă în patriotismul^ d-v6stră, 
dâcă chiar și numai pentru ună mo- 
mentă ași cuteza a mă îndoi despre 
aceea, că doră n’ar simți și inima dumnia- 
vostră acea vătămare grea, care, fiind
că i-s’a făcută națiunei, pretinde satis- 
facțiune.

Națiunea totdeuna a cerută și a 
eluptată satisfaețiunea cu arma dreptului 
și a legei.

Totă pe basa dreptului acestei arme, 
pe basa dreptului legei o ceră și eu acum 
dela d-vostră. Acusatulă negândă tre- 
cutulă, negândă presentulă, declară stă
pânirea națiunei maghiare în acestă țeră 
ca o usurpare nedreptă și punendă față 
în față cu națiunea pe tăte celelalte na
ționalități, ce se află aici, declară în- 
dreptățitele și sublimele aspirațiunl ale 
națiunei ca „nebunii", ca „nebuniă", seu 
decă vă mai place să dică așa, ca ceva 
deșuchiată, și negândă drepturile Ma
ghiarului aici, le pretinde acestea pe 
sema tuturoră naționalitățiloră, cari tră- 
escă aici.

Acea stăpânire maghiară propusă și 
declarată în publică ca o usurpare, care 
prin tăcerea intenționată a adevărului 
revolteză sentimentulă neîndreptățirei și 
față cu care este pusă față ’nfață drep
tulă adevărată și legală ală naționalită
țiloră de aici față cu acestă țeră: nu 
este ore potrivită a nasce și a deștepta 
ură în massele poporațiunei, care nu 
numai că nu este clarificată asupra drep
tului națiunei politice maghiare, ci prin 
modulă de espunere ală articululăi este 
directă dusă în rătăcire, deșteptândă în 
acestă poporațiune sentimentulă acela 
sguduitoră, pe care îlă simte ori ce omă 
de omeniă atunol, când se pune față în 
față oeea ce este îndreptățită cu ceea 
ce nu-i îndreptățită, ceea ce este legală 
cu ceea ce e usurpare, mai cu semă decă 
învingerea și stăpânirea cade pe partea 
ilegalului, usurpărei?

D-Vostră cunoscețl bine puterea și 
tăria condeiului, cunoscețl sentimentele, 
ce este în stare a-le provoca puterea 
condeiului. D-Vostră scițl bine, ce pote 
servi spre folosulă patriei; der cunos- 
cețl și pe răsvrătitorii concordiei ce esistă în 
națiune și din astă causă declară sărbăto- 
resce, că în acest articulă se cuprinde agita
țiunea prevădută în § 172 ală codicelui 
penală, și de aceea atâtă autorulă arti- 
culului, câtă și redactorulă foiei suntă 
vinovațl.

T&l maci ulii.
Președintele: Rogă pe d-lă tălmaeiu, 

ca să tălmăcâscă acusațiloră în limba 
română discursulă d-lui procuroră.

Dr. lsacu, tălmaciulă, se ridică și 
luândă o foiță în mână, pe care șl-a 
făcută notițe, voiesce să începă tăl
măcirea. (Dr. Mureșianu cere cuventulă, 
care i-se dă.)

Dr. Mureșianu : Ați văcjută, d-le pre
ședinte, că d-lă procuroră a vorbită 
două ore întregi, așa că după o oră os- 
tenindu-se a cerută întreruperea ședinței 
pe câteva minute, ca să mai răsufle. Și 
d. procuroră a vorbită cu focă, forte 

iute și în lungi și grele peridde. Din 
causa acesta noi credemă și suntemă 
chiar convinși, oă-i este cu neputință 
d-lui tălmaeiu de a ne tălmăci lungulă 
discursă ală d-lui procuroră, căci chiar 
stenografă să fi fostă nu ar fi putută 
urmări cu esactitate tote ce le-a efisb 
d-lă procuroră, ca să ne pdtă reda o 
iednă fidelă a vorbirei sale. Eu susțină, 
că trei stenografi ar fi trebuită să urmă- 
rescă vorbirea d-lui procuroră, ca să o 
pdtă reda în totă cuprinsuiă ei. Ne ru- 
gămă der, ca d-lă președinte și onoratulu 
tribunală să dispenseze pe d-lă tălmaeiu 
judecătorescă de acestă muncă zadarnică, 
care în ce privesce informarea nostră 
fidelă despre Vorbirea d-lui procuroră nu 
îșl pote atinge scopulă.

Dr. Isacfl comunică tribunalului și 
jurațiloră în limba maghiară observarea 
făcută de d-lă Mureșianu și dorința es- 
primată de elă.

In urma acesta președintele, privindă 
surprinsă când la acusațl, când la tăl- 
maciu, stă câteva momente nedecisă, 
apoi provocă din nou pe d. tălmaeiu să 
ceră deslușiri dela acusațl, decă voră ori 
nu să li-se tălmăcescă vorbirea. Acesta se 
întâmplă și ambii acusațl repetă, că dis- 
penseză pe d-lă tălmaeiu de ostenela de 
a mai traduce vorbirea procurorului, 
căci ar fi imposibilă să li-o rede așa, 
cum s’ar cere, ca să se pdtă apăra în 
contra ei.

Se încinge o înfocată discusiune 
între procuroră, tălmaeiu, președinte și 
acusațl.

Dr. Jeszenszky procurorulă provocă 
c’un tonă poruncitoră pe D-lă tălmaeiu să 
nu se uite la ceea ce cj.icîi acusații și să 
le tălmăcescă vorbirea lui.

Dr. Aurelii lsacu, tălmaeiu, eu sunt 
aici ună factoră independentă de d-lă 
procuroră și numai atunci voiu tălmăci, 
decă tribunalulă ’ml va ordona, er nu 
d-lă procuroră, care pentru mine e nu
mai o parte.

Președintele se adreseză din nou 
cătră d-lă tălmaeiu cu câteva cuvinte în 
urma cărora acesta se ridică și face ur- 
mătărea declarațiune:

Dr. A. lsacu : într’o causă așa de de
licată ca și cum e procesulă de față, 
unde e vorba de libertatea pressei, forte 
bine sciu sub ce responsabilitate stau, și 
cunoscă în specie disposițiunile §. 217 și 
218 ală codicelui penală, cari mă pe- 
depsescă decă traducă esența falsă. Eu 
totdeuna sciu reda esența vorbiriloră, 
conformă deobligămentului meu, așader 
nici o insinuare față de mine în privința 
acesta nu pote ave locă.—Declară in
line din nou, că decă tribunalulă va cere, 
densulu va tălmăci discursulă procuro
rului.

Dr. A. Mureșianu : Eu unulă sunt 
convinsă, că d-Jă tălmaeiu va face totă 
posibilulă spre a satisface îndatorire! 
sale. Der se cere dela d-sa prea multă, 
se cere chiar imposibilulă. Nu potă 
crede, că d-lă tălmaeiu să fiă în stare a 
reda completă și așa cum pretinde intere
sului aperărei nici măcară esența vorbirei 
d-lui proouroră, care a durată două ore 
întregi. Sciu, că d-lă tălmaoiu este Dr. 
în dreptă, că cunăsce perfectă limba ro
mână și limba maghiară și că este vechiu 
tălmaeiu judecătorescă, cutâte aceste să 
mă ierte a’i spune, că în casulă de față 
nu’lă credă să fiă capabilă pe basa unoră 
simple notițe a ne împărtăși fiă și nu
mai în esență tote momentele ce le-a 

adusă înainte contra năstră d-lă procu
roră. Eu ca diaristă sciu ce va să dică 
și câtă timpă recere a face ună estrasă 
fidelă dintr’o vorbire tipărită ohiar, avend 
pena în mână. De aceea rogă din nou 
să fiă dispensată d-lă tălmuciu de o oste- 
nelă zadarnică.

Președintele cătră tălmaeiu : Rogă a 
întreba pe domnii acusațl, decă renunță 
necondiționată la tălmăcirea discursului 
procurorului.

Dr, lsacd adreseză acestă întrebare 
acusațiloră, er aceștia răspundă, că re- 
nuță necondiționată.

.’Erăși cestiunea limitei.
Președintele întrebă apoi prin tăl- 

maciu pe acusațl, decă voiescă să se a- 
pere ?

Traianfl Popii: Cedeză cuventulă 
D-lui Dr. Mureșianu și’ml reservă a vorbi 
după d-sâ. (Strigăte din tote părțile: 
„nem lehet, sorba kell menni" — nu se 
se pote, trebue să mergă pe rendă.)

Președintele declară, că trebue să 
vorbescă mai ânteiu acusatulă Popă :

Traiand Popd: Domnule președinte! 
Onorată curte cu jurați! După ce nu s’a 
constatată, decă Domnii jurați soiuromâ- 
nesce ori nu, și fiindoă aceștia numai 
așa potă primi o imediată impresiune 
din apărarea mea, decă mă voră înțele
ge, mă vădă ou durere nevoită a renunța 
la apărare, decă nu mă potă folosi cu 
succesă de limba mamei mele. O facă 
acesta cu atâtă mai vertosă, cu câtă nu 
voiescă nici decum ca pentru persona 
mea să jertfescă și să calcă în picidre 
ună principiu de vieță națională. Va să 
(jioă renunță la apărare și din punctă 
de vedere principiară.

Dr. A. Mureșianu: Ați binevoită, d-le 
Președinte a accentua înainte de pausă, 
că onoratulă tribunală nu pote da locă 
cererei nostre ca să se întrebe jurații 
deoă sciu românesce ori ba, din moti- 
vulă, că am ave aici destule mijloce de 
apărare, pentru-că mai întâi artioolii îm
pricinați s’a cetită de notară în tradu
cere maghiară autentică, apoi avemă 
apărătoră, care ne pote apăra în limba 
maghiară, și în fine avemă tălmaeiu, 
care ne tălmăcesce nouăj ceea-ce vacjice 
procurorulă, er jurațiloră ceea ce vomă 
vorbi noi spre apărarea nostră.

La fiesce-care din aceste pretinse 
mijloce de apărare permiteți’ml să vă răs
pundă în specială.

pice d-lă președinte, că s’au cetită 
în traducere autentică articulii împricinați? 
Observă, că o traducere, nici măoară să 
fi ieșită aceea dela Academia de sciințe 
din Pesta, ori dela Academia din Parisă 
nu pote reda aceea, ce conține^origina- 
lulă cu aceeași însemnătate și cu aoelă 
efectă. Celă ce vre să cunoscă adevă
rata importanță a unei scrieri, o cețesce 
în originală, nu în traducere. Copia e 
numai o slabă fotografiă a tabloului ori
ginală.

Constată, că traducerea articuliloră 
împricinați, cum apare ea din actulă de 
acusațiune este în multe puncte defec- 
tuosă și nu redă ceea ce esprimă origi- 
nalulă. Der oumcă ou traducerea nu pu- 
temă ajunge la nici ună resultată, nl-a 
dovedit’o însuși d-lă procuroră Dr. Je
szenszky, care punendu-se în oposițiune 
chiar și cu traducerea tălmaciului jude
cătorescă, care a luat’o de basă și pri- 
mulă procuroră în actulă de acusațiune, 
a susținută aci în discursulă său, că cu-
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meritulă lucrului; s’ar ține numai în acelă 
casă de meritulă lucrului, decă articulii 
împrioinați s’ară fi adus în contra națiunei 
politice ungare, der cumcă aoâsta nu 
s’a întâmplată, voiu dovedi în cele ur- 
mătore.

Pe lângă tote acestea nu potă lăsa 
neobservată, că în întregă cursulă vor- 
birei procurorulă voesce să înfățișeze na
țiunea română în colori întunecose. Mă 
rogă, noi aici nu facemă istoriă. ’Ml 
pare forte rău, oă se provocă la astteliu 
de lucruri, der vomă răspunde și la 
acesta.

Afirmă procurorulă reg., că națiunea 
română s’a aliată cu dușmanii patriei; 
acâsta o înțelege cu privire la cele în
tâmplate în 1848—9. Der ore când na
țiunea săcuiască s’a dată pe partea lui 
Mihaiu-Vodă și a tăiată capulă lui Ba- 
thori: ore acesta ce a fostă? Mă rogă 
răspundeți-ml la acesta!

Der mă mai provocă la ună casă. 
Scimă, că staturile și ordinele Ardeiului 
într’ună timpă s’au împărțită în două 
părți: una a chiămată în țâră pe Turci, 
alta pe împăratulă Rudolf; pentru aceea 
însă nicl-odată nu se pote acusa întrâga 
națiune.

Eu așa credu, că prin acestea am 
răspunsă la tâte acele vorbiri lungi, cari 
nu aveau altă scopă, decâtă să câștige 
sufletele ungurescl.

Mai amă încă ună momentă. In ac- 
tulă de acusațiune procurorulă binevo- 
esce a se provoca la împrejurarea, că 
raportulă dreptului publică îlă stabilesce 
articululă de lege 44 din 1868. Așa este! 
Acâsta o recunoscemă și noi. Tocmai 
din astă causă nu trebue să se judece 
după legile cele vechi.

După tote acestea mă întorcă la 
primulă articula incriminată, publicată 
în Nr. 40 ală „Gazetei Transilvaniei". 
Mai ’nainte însă de a mă întârce la 
acesta, fiă-ml permisă a aminti unele 
împrejurări, cari se țină de meritulă lu
crului.

Nimenea nu pote trage la îndoială, 
că una dintre datorințele pressei și ale 
publicistului, care se ocupă cu literatura 
diaristică, este, ca să judece dâcă sunt co
recte sâu nu legile esistente, instituțiunile 
statului, faptele societățiloră și ale sin- 
guraticiloră.

Scimă bine, că diarele politice se 
înființâză totdâuna de cătră partide sin
guratice, și tocmai de aceea ele nici
odată nu represintăniclsentimentulă indi
viduală și nici sentimentulă politică ală 
întregei națiuni sâu naționalități ; pentru- 
că atâtă o națiune, câtă și o naționa
litate are numerose (fiare, care în ceea ce 
privesce atitudinea principiară se deose- 
bescă, și puroedândă din punctulă de 
vedere ală partidei loră, din acestă 
punctă de vedere îșl facă judecata loră 
și de aci se nască discusiunile principiare, 
desbaterile și așa numitele polemii diaris- 
tioe. Pănă când desbaterile asupra dife- 
rinței de opiniuni și de vederi se întâmplă 
între marginele legei statului, e natural, că 
acelea trebue să fiă libere. Statulă prin 
legile sale îșl asigură susținerea și res- 

! pectarea instituțiuniloră sale și a deter
minată marginile, peste care nici par
tidele, nici individii singuratici nu potă 
să trâcă nepedepsiți cu publicarea pro- 
ducteloră loră 4’aristice. Legislațiunea 
— mai cu sâmă la noi — în causa agi- 
tațiuniloră contra legei, constituției, au- 
toritățiloră și organeloră acelora, contra 
unei religiuul ori naționalități ia măsu
rile de lipsă în paragrafii 171 pănă la 
174 ai codicelui penală și în casulă de 
față on. foră de acusațiune îșl ridică 
acusa sa pentru călcarea punctului 2 din 
§. 172 și pretinde, că s’a făcută agitațiune 
în contra naționalității.

Pentru ca onor, curte cu jurați să’șl 
potă câștiga o convingere internă, că 
s’a comisă delictă în cestiunea de față, 
trebue neapărată să cumpănâscă tote 
acele împrejurări, din cari a provenită 
delictulă și în urma cărora s’a comisă 
faptulă, care servesce de basă a acu- 
sațiuDei ? și anume trebue să cumpă-

cesta egala îndreptățire, de care vor- 
besce „legea fundamentală" din 1868?

Tălmaciulă de ar fi și stenografă, 
și de ar fi și doi deodată în funcțiune, 
nu va pute să redâ nicl-odată cuvintele 
aousațiloră și înțelesulă loră așa, ca ju
rații să se potă convinge de puterea și 
de deplina însemnătate a argumenteloră 
ce le aducă în apărarea loră.

Cu tălmaciu, d-loră, e imposibilă 
apărarea înaintea juriului. Numai atunci 
ar ave înțelesă instituțiunea juriului aici, 
decă la compunerea juriiloră s’ar ave în 
vedere limba aousațiloră. Acesta ar co
răspunde și cerințeloră legii desă amin
tite din 1868 și dreptății.

A mai adusă înainte d-lă preșe
dinte, că prin aceea, că ne-amă folosită 
de dreptulă de recusare la constituirea 
juriului amă acceptată pe jurații presențl 
și nu mai putemă să ne plângemă că 
nu cunoscu limba. Mă rogă de iertare, 
d-le președinte, de aici nu urmâză că 
amă primită pe jurați și în cestiunea 
limbei. Calificațiunea jurațiloră o stabi- 
lesce numai o ordinațiune ministerială, 
der acesta ordinațiune nu pote răsturna 
legea.* îndatorirea judecătoriloră de a 
cunosce limba părțiloră este multă mai 
pre susă decâtă ca să fiă regulată prin- 
tr’o ordinațiune ministerială. Ea trebue 
să se înțelâgă de sine după lege și nu 
pâte fi obiectă de tocmâlă la pertractare.

D-lă ministru de justițiă Szilagyi a 
disă că va stărui pentru ca statulă să 
fiă ună stată de dreptă și toți să se 
bucure de libertate ași de egalitate. De 
ce dâră nu a luată d-lă ministru și pănă 
acuma măsuri ca noi diariștii români 
fiindă trași înaintea judecății, să fimă 
înțeleși de jurați și să nu ne sbuciu- 
mămă înzadară cum ne sbuciumămă 
atâtă noi câtă și d-vostră adl aici, unde 
amă fostă citați cu atâta intețire și 
aduși pe o căldură așa de mare și ne
suferită, ca să nu fimă înțeleși. (Aplause 
din partea Româniloră).

Domnule Președinte! Trebue să ne 
înțelegemă de ce suntemă noi adl aici 
și cu ce gându amă venită aici. Noi nu 
amă venită aici cu gândulă ca să ne apă- 
rămă pielea nostră, ci ca să apărămă ună 
principiu. Ar fi der o mare greșâlă decă 
ne-amă depărta de aici nelămuriți.

Este vorba aici decă noi suntemă 
cetățeni egală îndreptățiți cum ne nu- 
mesce legea ori că suntemă considerați 
numai ca străini, cum ne numea mai de- 
unădl o foiă a guvernului ?

De aceea datoră sunt să’ml ridică 
vocea în contra unei pracse și procedure, 
care este și ilegală și nedrâptă. Să o 
scie toți, că noi nu voimă să fimă trac
tați ca străini în acestă țâră, că iubimă 
patria nâstră, cum o iubescă și conlo
cuitorii noștri unguri și că aici pe acestă 
pămentă ne susținemă cu totă tăria ini- 
mei drepturile nostre.

Voimă să fimă tractați în acestă stată 
ca cetățeni egală îndreptățiți de faptă și nu 
numai pe hârtiă și voimă să ne bucu- 
rămă și noi de aceeași libertate de care 
se bucură ceilalți cetățeni.

După tote acestea, rogă pe d-lă 
președinte și pe onor, tribunală ca să 
ia la cunoscință, că cu cea mai mare 
părere de rău mă vădă silită a renunța 
de a mă apăra aici, er tot-odată rogă 
ca să se constateze la protocolă, că au 
fostă aici adl doi acusațl, cari nepu- 
tendă fi înțeleși nu s’au putută apăra în 
în limba loră maternă. (Aplause prelun
gite și sgomotose.)

Președintele : Cererea d-lui acusată 
și așa se împlinesce, căci notarulă ia la 
protocolă întregă decursulă pertrac- 
tărei.

Rogă acum pe d lă apărătoră să des- 
vâlte pledoaria sa:

Vorbirea aperălorului.
losifd Romanii: Onorată curte cu ju

rați ! La tote cele dise de onoratulă re- 
presentantă ală forului acusatoră în pri
vința alcătuirei și desvoltărei isteric3 a 
patriei nostre nu voiu să reflecteză ni- 
mică, pentru-că acestea nu se țină de 

vântulă „Maghiariă", ce s’a întrebuin
țată în nr. 40 ală „Gazetei", este sino
nimă cu „Ungaria" și că nu are înțelesă 
genetică, nu însemnă „ Magyarsâg 
âllama" (statulă Maghiariloră) cum l’a 
tradusă tălmaciulă.

Domniloră! Alta înțelegemă noi 
Românii sub „Ungaria" și cu totulă alta 
sub „Maghiaria". — Ungaria (Hungaria, 
Ungarn, Hongrie ș. a.) este ună con- 
ceptă politică, care corâspunde firei și 
oompunerei acestui stată, pe când „Ma
ghiaria" este ună conceptă de rassă, 
ună visă ală șoviniștiloră, cari voră să 
râstorne basele firesol, pe care s’a al
cătuită acestă stată și voră să-lă de
clare numai de proprietate a rassei ma
ghiare.

Limba maghiară nu are decâtă ună 
cuvântă pentru a esprima conceptulă 
politică și naționalitatea genetică: „ma- 
gyar" și „Magyarorszâg". Etă dâr oon- 
flictulă ce’lă pâte produoe traducerea, 
ună conflictă, pe care d-lă Dr. Jeszenszky 
îlă înăspresoe prin aceea, că contestă 
aici chiar și esactitatea traducerei auto- 
risate a tribunalului, pe basa căreia ni 
s’a făcută procesă. D-lă Dr Jeszenszky 
pâte însâ să strige câtă va voi, că „Ma
ghiaria" și „Ungaria" e totă una, se scie 
inse, că cu cuvintele lui frumose și pline 
de emfasă nu va pute șterge niciodată de 
pe fața acestui pămentă naționalitățile, cari 
trăescu pe elu. (Aplause prelungite.)

Mai 4ise d-lă președinte că avemă 
apărătoră. ScițI domniloră, că legea nu 
ne silesce să avemă apărătoră. Dâcă to
tuși amă adusă cu noi ună apărătoră nu 
l’amă adusă să ne apere în fondă, căci 
numai noi scimă de ce amă scrisă și 
amă lucrată așa și nu altfelă, numai 
noi putemă să arătămă adevăratele mo
tive și intențiunl de cari amă fostă con
duși, ci l’amă adusă pentru formele le
gale, pentru ca să veghieze asupra ese- 
cutărei legii, der l’amă adusă cu noi și 
pentru aceea, pentru-că deja în rendulă 
trecută amă făcută trista esperiență, că 
aici nu suntemă înțeleși în limba nostră ; 
și fiind-că se traotâză aici de o cesti- 
une principiară atâtă de însemnată pen
tru raporturile dintre naționalitățile aces
tei țări, amă voită, ca decă noi nu ne 
putemă apăra, să arate celă puțină ad- 
vocatulă nostru acestoră domni jurați 
din Clușiu, că suntemă cetățeni leali, 
cari pretindă numai sfântulă loră dreptă, 
să nu se depărteze jurații de aici cu 
acea ideiă, că noi amă fi așa de negrii, 
precum ne-a zugrăvită înaintea d-loră 
d-lă proouroră Dr. Jeszenszky.

Dâr, Domniloră, legea ne dă voia 
să luămă ca apărătoră și ună neadvocată. 
Puteamă să aducemă cu noi și ună ță
rână română trecută de 24 de ani de 
pildă din comitatulă Huniădorei și sunt 
sigură că acesta ar fi putută spune d-lui 
procuroră, care trăiesce la orașă și nu 
cunosce nici limba nici năcazurile popo
rului, i-ar fi putută spune ce sufere acestă 
bravă poporă și ce îi amăresce inima 
atâtă de cumplită. (Aplause prelungite. 
Sgomotă. Președintele amenință ârășl cu 
deșertarea salei).

In fine ne spuse d-la președinte că 
avemă tălmaciu. Vă întrebă, domniloră, 
are înțelesă și pote să esiste juriulă cu 
tălmaciu pe lângă libertatea pressei ? Nu 
vedeți și nu semțiți anomalia? Unde, în 
ce stată mai vedeți aparițiunea straniă 
ca judecătorii și juriulă să asculte pe 
acusațl numai prin tălmaciu? Vorbescă 
■de țările cu poporațiune numerosă de 
diferite limbi, căci cu totulă alta este 
decă aici s’ar rătăoi odată ună nihilistă 
și-ar publica vr’o fâiă volantă, pentru 
care ar fi trasă la răspundere înaintea 
juriului. Și pe acestă străină, domni
loră, totă numai prin tălmaciu l’ațl ju
deca!

Der ore să nu fiă o deosebire între 
noi și între străini? Ună poporu, care 
numără milione de suflete și face parte 
constitutivă din poporațiunea statului 
să fiă ore tractată pe acelașă picioră ca 
ună străină fugită aici ? Este acesta 
dreptate, este acesta libertate, este a-

nâscă următorele împrejurări: 1) Oare a 
fostă motivulă, care a dată nascere ace
lei simple soiri a cailei din Nr. 40 ală 
„Gazetei Transilvaniei", și articulului de 
fondă din Nr. 172 ală aceleiași foi?—2) 
Care este adevăratulă cuprinsă și înțe
lesă ală ambeloră publioațiunl ?—3) Cu 
ce intențiune s’au scrisă și publicată 
acelea? — 4) Ce resultată a avută pu
blicarea loră ?

Tote acestea îmi voiu lua voiă a-le 
arăta pe scurtă.

Din inoidentulă, că sigilulă unei 
fabrice de zahară s’a făcută ou inscripțiă 
germană, diarele „Kolozsvar" și „Ma- 
gyarsâg" atacă dreptulă de a se folosi 
de diferite limbi, — care dreptă este în 
usă in patria nâstră și chiar și prin 
lege este garantată — purcecjândă din 
ideia, că pământulă pe care este fabrica 
e maghiară, așa-dâră „nix deutsch", în- 
vâțațl și scrieți unguresce.

Aflu la locă a observa aici, că ono
ratulă foră de acusațiune motivâză în 
actulă de acusațiune starea de dreptă 
publică a patriei tocmai cu afirmarea, 
că art. de lege 44 din 1868, care' se re
feră la ega'a îndreptățire a naționalită- 
țiloră, se și duce în deplinire. Dâcă 
însS admitemă acâsta, atunci cum stămă 
cu dreptulă naționalitățiloră de a se 
folosi de limba loră ? De aceea este 
adevârată, că acelă feliu de provocare 
și atacare, pe care onor, foră de acu
sațiune îlă numesce „mustrare", s’a re
ferită la elementulă germană, dâr după 
cum dice proverbulă: „Komâm asz- 
szonyhoz szollok, hogy a menyemasz- 
szony is ârtsen rolla", cu alte ou- 

■ vinte, s’a provocată o oestiune de națio
nalitate cu privire la folosirea limbei. 
Că ce folosă aduce patriei și convețuirei 
paclnice a cetățeniloră o asemenea pro
vocare diaristică, eu acesta, on. curte 
cu jurați, nu voiu s’o comenteză; trebue 
îdsS sâ recunoscemă, că dâcă foile ma
ghiare s’au simțită îndreptățite a aduce 
în discusiune, în numele pământului 
patriei, cestiunea de limbă și a ataca 
egala îndreptățire, cine ar putâ nega 
diareloră altoră naționalități dreptulă 
de a răspunde la acestea ?

„Gazeta Transilvaniei" în numărulă 
său 40 din a. c. a și răspunsă la acâsta, 
care răspunsă, dâcă nu s’ar fi făcută 
provocarea, nicl-odată n’ar fi văzută lu
mina (filei. Din acâsta este clară, că 
răspunsulă nu s’a ivită elO de sine, nu 
s’a ivită cu premeditare, ci elă este pro- 
ductulă unei antecedențe, este efectulă 
unei cause. Și dâcă în causa unei bătăi, 
din oare au urmată vătămări corporale, 
totdâuna întrebămă și avemă în vedere 
pe celă ce a dată ansă la nascerea bătăii, 
cu atâtă mai vîrtosă trebue să se a- 
plice asemenea considerații în casulă de 
față.

Speră, că prin acâsta am arătată, 
că acestă artioulă a fostă o polemiă dia
ristică. (Va urma.)

Rușii la granița austro-germană.

De celă mai mare interesa 
este cea mai nouă statistică, din 
isvoră rusescu competentă, despre 
tăria armatei rusescî, cum este ea 
ac|î dislocată, spre a fi întrebuin
țată la granițele germano-austria- 
ce. Lăsândă la o parte amărun
tele, ne mărginima a arăta unele 
cifre sumare. După acestea, stau 
gata la granițele amintite pentru 
ori-ce acțiune: 1092 batalion© in- 
fanteriă, 716 escadrone cavaleria 
și 3040 tunuri, care formeză cu 
totulă suma de 1.250,000 comba
tanți.

SOIRILE DILEL
Schimbare de garnizonă. Din Sebeșă 

se scrie, că cu finea anului acestuia ora- 
șulă Sebeșă îșl va perde garnisona. Ce- 
tățeniloră le pare rău, că se duce garni- 
sâna, fiindcă civilii ou militarii s’au avută 
forte bine.

* * *
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Numiri in armată. Aurelii Damiană, 
doctorii în medicină, elevă medică în 
spitalulă garnisdnei din Sibiiu, a fostă nu 
mită medică asistentă în reservă.

* * *
Bepresentanță comunală disolvată. Mi- 

nistrulă ung. de interne a disolvată re- 
presentanța comunală a Abrudului, fiind
că majoritatea representanței, condusă 
de deputatulă dietală Boer și de pre- 
otulă r. c. Szuchy, fiindă de mai multă 
timpă în oposițiune față cu primarulă 
Rakosi, interesele materiale ale orașului 
.suferiau pagube forte rari.

* * *
Tergulîi de tomnă in Sibiiu se va în

cepe în Septemvre n. c. și anume ter- 
gulă de oi în 4 Septemvre, de vite cor
nute și cai în 11 Septemvre; târgul! 
principală de mărfuri va fi în 15 Sep
temvre, când nu se voră pute vinde vite. 
Se voră mâna la tergă mulțl boi albi 
de rass8. ungurescă, apoi vite cornute de 
Pinzgauer și cai.

* * *
Concursă. E de ocupată postulă de 

medică cercuală în Agnita, cu lefă anu
ală de 500 fi. și alte venituri speciale. 
Cererile se voră trimite pănă în 10 Sep
temvre la fisolgăbirăulă cercului Agnita.

* * *
Ună romană constatată pe basa acte- 

loră. O păreche amorosă dela țâră, anume 
Todoră și Salomia din Șugagă mai acum 
15 seu 16 ani, numai așa au putută fi 
despărțiți, că părinții au măritată pe fată 
cu ună altă tînără anume Petru Precupă, 
totă din Șugagă. Todoră vădendu-se 
părăsită își luă și elă nevastă și se părea, 
că lucrurile mergă bine. Se părea numai, 
în realitate însă, coea ce între țărani e 
lucru rară, ei totuși se întâlniau unuia cu 
altulă și se iubiau, ca și mai înainte. Ei 
nu voiră numai să se întelnescă, der 
voiră, ca să și trăiască unulă cu altulă. 
Ei o și aduseră la cale acesta, căci în 
vâra anului 1876, Petru Precupă cădu 
într’o prăpastia, uude și muri; âr câteva 
săptămâni mai târdiu fu găsită O ana 
Maria., soția lui Todoră Doloriană, mortă 
în pată. După ce fură îmormentațl, To
doră se însura cu Salomia. Multe se vor
beau și lucrurile s’ară fi și uitată, decă 
ună întemnițată dela Gherla, anume To
doră Bogdană totă din Șugagă, n’ar fi 
mărturisită pe patulă de morte, că elu 
acum câțiva ani a fostă pusă de To
doră și Salomia, pentru suma de 30 fi., 
să omore și pe Petru Precupă și pe 
Oana Maria. In urma acestei mărturisiri, 
atâtă Todoră Dobreanu, câtă și soția sa 
Salomia au fostă predațl justiției din 
Sebeșă.

* * *
Trenă derailată de tâlhari. Câți-va 

vagabundl au făcută să deraileze trenulă 
de persone dela Baltimore-Ohio, pentru 
ca să-lă potă jefui. Trei călători au fostă 
uciși, mulțl răniți. Soiri esacte ne lip
sesc!.

* * *
Exportă de gilotine. Oălăula din 

Paris! Deibler a isprăvită construirea a 
șese gilotine, comandate de administrațiu- 
nea coloniiloră francese. Aceste gilo
tine suntă destinate pentru Tongking, 
Cochin-China, Saint-Pierre-et-Miquelon, 
posesiunile francese în Australia, colonia 
Cayenne și Maroni.

* * *
Bande de hoți. Patru indivizi îmbră- 

■cațl în haine țărănescl năvăliră acum 
câteva dile asupra duoră țărani din Si- 
biela și le cerură banii, despre cari sciau 
că se urcă la suma de 1000 fi. Punând! 
mâna pe bani, se depărtară. Pănă acum 
nu s’a dată de urma tâlharilor!.

* * *
Mandată poștală falsă. La poșta din 

Clușiu voi să ridice ună dileră cu ună 
mandată poștală suma de 246 fi. 6 cr. 
Se dovedi însă, că mandatulă fusese nu
mai de 4 fi. 6 cr. țîilerulu fu arestata, 
der se dovedi, că nu scie nici să scrie, 
nici să citâscă. Mandatulă poștală i-lă 
■dase ună tînără necunoscută, pe care ’lă 
-caută acum poliția.

Urmărită. Ana Gyori, bucătăresă 
din Ehedă (în Săcuime), care a săvâr
șită una furtă în D. St. Mărtină și a 
fugită de acolo, e urmărită de polițiă 
în tote părțile. * * ♦

Ună honvedă sătulă de vieți. In 10 
Augustă n. c. se împușca în Sighișora 
ună Săouiu, care făcea parte dintre hon- 
vedii husari staționați acolo. Elă se îm
pușcă cu carabina sa în pântece, glon- 
țulă îi trecu și-i găuri șira spinărei. Cu 
totă rana cea grea, nu muri Săcuiulă, ci 
se mai chinuesce așteptându-șl mortea.

Corespondența „Gaz.“ Trans.“

18 Augustă in Blașiu. Viâța cea li
niștită și paclnică a Blașiului de câteva 
4ile s’a schimbată încâtva, eră monotonia, 
care pe aici o găsesce omulă peste totă 
anulă și mai alesă în timpulă câtă ju
nimea studiosă petrece pe la vetrele pă- 
rintescl, deodată s’a alungată prin petre
cerea ostașiloră între noi.

E sciută adecă, că manevrele se 
facă în acestă ană în jurulă Blașiului. Din 
incidentulă acesta încă în 161. o. laamedl 
a trecută pe aici Regimentul! ală 64 
din Orăștiă, care la sosirea lui aci de
lecta publiculă, ce-i eșise întru întâmpi
nare, și cu o cântare românâscă. Acestă 
Regiment! își are cuartirulă generală în 
Sâncelă. In 17 la amâcjl sosi Regimentul! 
62 din Alba-Julia, care e staționată în 
Blașiu și Blașiu-Sată. Fiindă-că îa 18 
■Augustă se serbeză pe lângă „Schimba
rea la față“ și diua nascerii Maiestății 
Sale, de aceea încă în presăra dilei,catot- 
dâuna, s’a iluminată întregă piața Blașiu
lui, care, de când o înfrumsețeză și in- 
ternatulă Escelenției Sale Domnului Me- 
tropolită, la o ocasiune ca acesta capătă 
ună aspect! deosebită și tare frumosă. 
Musica militară încă mări multă frumsețea 
acestei seri. Ea, după-ce încunjurâ piața 
cântând!, se opri înaintea curții metro
politane, unde ’șl are locuința de pre
sents generalulă Zorics și unde prin su
netele și accentele ei armoniâse și pu
ternice atrase ună publică numărosă, 
care, setosă după așa ceva, își petrecu 
câteva momente, delectându-se la au- 
dulă musicei și la privirea pieței lumi
nate.

ț)iua de 18 Augustă n. c. a fostă o 
adevărată di de bucuriă și sărbătore. 
încă pe la 5 ore diminâța bubuiturile 
repetate ale câtorva tunuri arătară în
semnătatea acestei dile. Pe la orele 8 ună 
publică forte numărosă din locă, jură și 
chiar și din depărtări mai mari, venită 
anume pentru festivitatea acesta, umplu 
piața Blașiului. Miliția întregă se postă 
înaintea bisericeii catedrale, unde servi- 
țiulă divină se începu la 8% și care, 
pontificândă Escelența Sa, se îndeplini 
cu o pompă și splendore rară și nu prea 
îndatinată pe aici.

Corpulă oficeriloră în frunte cu ge
neralulă asistă la întregă [serviciulă di
vină cu destulă devoțiune și pietate. Se 
cântă apoi în trei rânduri strofa primă 
din „Imnulă populară“, după cari totă- 
deuna au urmată câte trei salve de tu
nuri.

La finea sf. liturgii, Escel. Sa ceti 
în genunchi o rugăciune pentru sănătatea 
Maestăței Sale și pentru învingerea ar
matei nostre.

La masa Escelenței Sale a luată 
parte întregă corpulă ofîcerescă, unde în 
decursulă prânzului le cântă musica mi
litară. Ca tot-deuna, și de astă-dată Es
celența Sa ridica ună toasta frumosă 
pentru împăratul! și pentru familia îm- 
părătescă, care fu primită cu însuflețitore 
cuvinte de „Să trăescă!u

Joi se așteptă sosirea prințului Lob- 
eovicz. Esercițiile de manevră s’au în
cepută în 19 1. c. dimineța. Trupele 
voră mai petrece pe aici încă vre-o 10 
dile.

In dilele acestea ar fi fostă bine
venită D-lă Musicescu cu corulă D-sale. 
Blășienii l’au dorită și cândy amil au
dit! de schimbarea planului d-sale, ni-a 
părută rău.

Incheiu cu ce ar fi trebuită să în- 
cepă: Procesulă de pressă ală „Gazetei“ 
a fostă urmărită și aici cu multă aten
țiune. Resultatulă se putea gâci ușoră. 
Adevărulă însă se pote întuneca, se p6te 
ascunde, der nu se pote nimici.

Din fostulâ district! alii Năsăudului, Aug. 1890.

Domnule Redactoră! In Nr. 159 din 
an. curente publicați o corespondență 
din fostulă districtă ală nostru, subscrisă 
de „Călătorului, din care aflămă, că d-lui 
a văcjută frumose scâle românescl în că
lătoria sa, „der cu părere de rău — cji06
— am observată, că pomării bine aran- 
giate mai in totă loculu lipsescă. Esistă 
insă o pomăriă în Măgura, care abia 
trece acum în ală doilea ană de culti
vare, der care este cea mai frumosă în 
întregă comitatul! amintită. Cultivătorulă 
și conducătorulă acestei pomării este 
domnul! învățător! comunală Gregoriu 
Popă (vru să dică Georgiu, der se în- 
găimăci). grădina d-sale de pomăriti e 
împărțită în pomăriă, florăriă și legu- 
măriă.

Lăudatul! cultivatori mă oonduse 
în grădina sa, îmi arăta, că din luna lui 
Maiu pănă acum a oculată nu mai puțini 
ca 1000 altoi și are încă vre-o 8000 ne- 
altoițl, așa că chiar și în timpă de 
ună ană și mai bine, ar fi multă a spori 
atâția pomi.

Va să dică, după aserțiunile călă
torului sus! disă, singuri G. Popă din 
Măgura ar ave pomăriă bine arangeată.

Ar fi de dorită, ca să ne lămurâscă 
cei competențl, decă „eălătorulă“ are 
drept! JorI ba! Și acesta cu atâta 
mai vârtoși, cu câtă scimă, că în fostulă 
districtă ală Năsăudului stau școlele în 
tote privințele pe o trâptă cu cele mai 
bune din patriă; la ele — cu puține es- 
cepțiunl — suntă aplicați totă învățători 
deplină cualificațl (mai numai d-lu Ha- 
vași și’i înrolâză din calfe de ciobotarl, 
tâmplari etc.); pomării suntă din (jdele 
fericitului Mariană, er încât! pentru cul
tivarea de adl a pomăritului suntem! în 
drept! a crede și pretinde să fiă câtă 
numai se pote de raționale, cu atâtă 
mai vârtos!, că în acestă districtă și 
nota bene în vicariatul! IRodnei suntă 
2 învățători, cari înainte cu (jece ani fură 
premiațl de „ Asociațiunea transilvană pen
tru lit. română șiculturafpoporului român“, 
ca unii ce aveau pe atuncea cele mai fru
mose și mai bogate pomării; acei doi învă
țători suntă Mihaiu Domide din Sângeor- 
giu și IoanăPopă-Reteganulă din Rodna. 
Să fiă ore cu putință, ca acei doi domni 
învățători să se fi dată lenei în privința 
cultivărei pomilor!? Noi nu o credem! 
și nu o admitem!, cu atâtă mai vârtos!, 
că amă fostă chiar în primăvâra acestui 
ană în ambele grădini, ca să cumpără 
altoi și am aflată, că d-lă Reteganulă din 
grădina școlei, la care muncesce cu co
legul! său Silvestru Mureșană, nu ml-a 
putută da, dedre-ce pomăriă lor! e nouă, 
numai ,în ală 3-lea ană de esistență, 
căci nou este și edificiul! școlei. Er că 
pomăriă școlei române din Rodna nu 
are încă pomi destulă de mari de dată, 
se esplică lesne. Românii RodnenI au 
fostă scoși de domnii dela putere cu 
braț! armată din școla loră cea bună, 
din mijlocul! pieții, edificiul! școlară și 
grădina cu pomăriă au trecută în pose
siunea școlei de stătu, âr Românii, ve
chii moșteni, au trebuită să umble cu 
școla lor! din o uliță într’alta, ca ți
ganii cu cortul!, pănă în fine le succese
— sub conducerea luminatului parochă 
Gerasim! Domide—a-șl face o școlă cum 
nu mai este alta de soiul! ei în întregă 
vicariatul!, ba nici în întregă districtul!. 
Școla acesta fu dată în folosire numai 
acu-i anulă, er pomăriă în grădina acelei 
șcâle s’a începută acu-să 3 ani, adecă 
când începură a aduna materială pentru 
școlă. Deci nu m’am mirată de locă, vă- 
dendă, că din grădina școlei române din 
Rodna nu mă potă folosi de altoi, ci 
mai multă m’a surprinsă frumsețea tine- 
riloră pomi răsărițl în șiruri regulate, ca 
să se potă altui mai cu suocescă, și di- 

ligința, cu care copilașii lucrau în gră
dină, cu mici și mari. Altoum ce să 
vorbim! ? Cine are gustă să vadă — 
poftâscă și intre în grădină, că de si
gură domnii învățători români nu li-oră 
închide ușa dinaintea nasului, ca să nu 
pdtă întră.

Totă în acea cji fui apoi și în Sân- 
georgiu. Ajunseiu cam la 5 ore. Dom
nul! Mihaiu Domide, înv. dir. ală școlei 
fundaționale, era în grădină cu vre-o 15 
elevi mai mărișori; era între ei și ună 
pruncă ală părintelui Sohorca. Ce am 
vă$ută aci, m’a minunată în adevăr!. 
Pomi de totă soiul! — cari priescă în 
clima de susă a Someșului mare — unii 
acum eșiau din semință, alții se răsădeau, 
alții se altuiau, er alții înfloriau!

Din fiă-care specie se scotă în tot! 
anulă câteva 4®®î și întră prin grădinile 
particularilor! din comună și jură. Multă 
a contribuită grădina asta și respective 
conducătorulă ei, domnul! Mihaiu Do
mide, la deșteptarea gustului și intere
sului pentru pomărită în acestă ținută, 
chiar pănă a nu ne aduce d-lă Havași 
pe fabricantul! de bâte Papp Gyorgy 
din Ungaria.

Am întrebată pe domnul! Mihaiu 
Domide, decă are fiă-care școlă pomăriă 
sa ? Er d-lui mi-a răspunsă, că da, pe la 
câte școle din giură a umblată, tote au 
pomăriile loră, că domnul! vioară Gre
goriu Moisilă cu ocasiunea esameneloră 
caută cu scrupulositate pomăriile, er 
domnii învățători se nisuescă în totă 
chipul! a-i face pe plăcere, sciindă bine 
că nu esagereză în pretențiunl, ci cere 
numai aceea, oe ceră și legile statului, 
în oare trăim!, numai câtă apoi aceea să 
fiă făcută cu consciențiositate.

Etă deci, că nu numai în Măgura, 
la școla fundată de Havași și condusă de 
Papp Gyorgy, este pomăriă bine aran- 
giată, după cum susține „Călătorulă“, ci 
mai suntă și pe airea, ba eu susțină, că 
suntă la tdte școlele naționale din fos
tulă distriotă ală Năsăudului, și acesta nu 
la îndemnulă lui Havași, cu atâtă mai 
puțină după instrucțiunile primite dela 
Papp Gyorgy. Moșneanulu.

Valea Bichigiului, 13 Augustă n. 1890,
Stimate d-le Redactoră! Nu e ni

mic! mai frumosă și lui Dumnezeu mai 
plăcută ca atunci, când fruntașii unei 
comune armonisâză în tote și mână ’n 
mână lucră pentru binele comună ală 
poporațiunei, în fruntea căreia stau.

O astfelă de armoniă și unire spiritu
ală aflămă între fruntașii comunei nostre 
Bichigiu, cari deși suntă numai trei, adecă 
preotul!, învățătorul! și colectorul! Ta- 
nase Todorană, nepotul! martirului , 
aceștia o ducă ca frații și rodele oste- 
neleloră loră pentru popor! suntă bine
cuvântate.

Am fostă amintită nu de multă, 
cum zelosul! nostru preotu, d-lă Vasiliu 
Dumbravă, în înțelegere cu mai mulțl 
poporenl, a înființată ună fond! de bu
cate în folosul! bisericei, din care aoum 
se ajutoră o parte mare din poporenl. 
N’au trecută doră două săptămâni dela 
publicarea acelei informațiunl, când nu
mitul! preot! păși din nou cu o ideiă 
totă așa de salutară, ca și cea de mai 
nainte, adecă punerea în ordine a școlei 
carea nu mai corespundea recerințeloră 
timpului de adl și carea di de di era 
în periculă de a fi închisă sub pretecs- 
tulă cunoscută, că nu corespunde, ba 
putea ușoră să fiă înlocuită cu o școlă 
comunală.

Preotul! încă în anii trecuțl făcuse 
atentă pe popor! la eventualitățile, ce 
potă urma, însă în lipsa de bani a tre
buită să amâne lucrul! păn’ voră veni tim
puri mai bune. Acum însă, ne mai putând! 
amâna, în unire cu matadorii amintiți 
s’a apucată de lucru, ridicând! șcâla, 
lărgindu-o, padimentându-o și provăcjân- 
du-o cu cele necesare. Ar mai urma vă
ruitul! și închiderea ei cu paiantă (sto- 
boră) și în starea și de acum, cine a 
vădut’o mai nainte nu o-ar mai pute 
cunosce.

Etă der ună altă merita pentru 
preotul! nostru, ale căruia ostenele nu 
le putem! răsplăti, decât! esprimându-i 
adânca nostră mulțămită și recunoscință 
pe cale (jlarisfie^- Săteanulu.

Editor! și redactoră responsabila ;
Dr. Aurel Mureșianu.
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Carsulft ta bmrfiia es Vî®Ba 
din 19 Augustă st. n. 1890.

Renta do aură 4%.........................
Ronta do hârti&6u/e..........................
Imprumutulfi căilor* forate ungare ■ 

aură.............................................
dto argintă.........................

Amortisarea datoriei căilor* ferata d* 
□stă ungar* (1-ma emieiaarj - -

Amortisaraa datoriei căilor* forate dfl 
ostă ungara (2-a emisiune) - 

Amortizarea datoriei căilor* ierato d* 
ostă ungare (3-a emisiune) - - 

Bonuri rurale ungaro....................
Bonuri croato-slavone....................
Despăgubirea pentru dijma do vină 

ungureseă - -....................
împrumutul* cu premiulă unguresc* . 
Dosurile pentru rogularea Tisei și 8e* 

ghedinului - -
Renta de hârtiă austriacă - - - - 
Renta de argintă austriacă - - - - 
Renta de aură austriacă....................
Dosuri din I860 ..............................
Acțiunile bănceiaustro-uugars - -
Acțiunile băneai in credită ungar. - 
Acțiunile băncoi do credită aumtr ■ 
îjsdbenl împărătesc!..............................
>iapoloon-d’orl...................................
Mărci 100 împ. germano .... 
Londra 10 Livros storlingo - . .. -

10115
99.f)0

113 —
97.80

111.—
89 30

104.25

136.75

127.-
88.30
89.75

107 95
139.—
974 —
357.75
303.10

5.38
9.—

55.45
113 35

OOOCOOOOOOOOOOOOOOOOC

Ca.s,tig'<L_
Uliu institutu de baucă caută ori 
unde persone pentru vendarea în 
rate a losuriloră permise prin lege. 
Condițiunl forte favorabile.—Ofer
tele se voră adresa sub inițialele 
JB. 1. la A. V. Goldberger es- 
pedițiunea de anunțuri, Budapesta, 

vâczi uteza 9.
X 407,6-2

OOOOOOOOOGOOOOOOOCOOOOOO

No. 3020-1890.

rr

Cu terminulă de 10 Septemvre a. 
o. st. n. inclusive se escrie concursă 
pentru 7 stipendie din fundațiunea fe
ricitului Archiepiscopii și Metropolitu 
Alesandru Sterca-Șiiduțiu, și anume :

Pentru doue stipendie de câte 400 
fl. v. a. usuate de Amosă Frâncu, care 
a obținută luarea de doctoră în drep
turi, și Alesandru Popa, care a depusa 
doctoratulă din medicina universală;

pentru unii stipendiu de 200 fl. v. 
a. usuatu de juristulă Silviu Stanciu, 
care a repausatu;

pentru trei stipendie de câte 100 
fl. v. a., dintre cari unuia usuată de 
juristulă Teofilă Ciortea, care a murită, 
altulă de cadetulQ Severă Trifană, care 
nu s’a legitimată despre progresulă 
făcută în studie în decursulă anului 
școlastică espirată, și ală treilea de 
gimnasistulă Emiliu Aranyosi, care a 
obținută calculă nesufîcientă din studie 
la finea anului școlastică espirată ;

pentru unit, stipendiu de 60 fl. v. 
a. usuată de gimnasistulă Cămilă P. 
de Harșîanu și dechiarată de vacantă 
din causă, că nu a produsă atestată 
despre progresulă făcută în decursulă 
anului școlastică espirată.

Doritorii de a obține vre nnulă 
din stipendiele de mai susă au sS în- 
trunescă următorele condițiunl:

a) oă suntă Români gr. cat. miseri 
născuțl în Transilvania ;

b) că pe lângă purtare morală 
bună' au din studie calculă de eminențe',

c) că suntă ascultători de medi
cină, de drepturi, ori și la altă facul
tate, academiă ori gimnasiu;

d) dintre concurent! voră ave pre
ferință, cari voră pute dovedi, că suntă 
consângeni cu piulă fundatoră;

e) concurenții să producă și să 
alăture la cererile loră : testimonie șco- 
lastice in copie autentice, și nu in origine, 
atestată de consângenitate—decă sunt 
consângeni cu fundatorulă, — carte de 
boteză, testimoniu medicală, atestată 
de paupertate, fi se mimescă espresit 
institutulu, la care și unde voră să con
tinue studiele academice ori gimnasiale.

Cererile concursuale astfelă ad- 
justate să le subșternă la subsemna- 
tulă Consistoriu pănă la terminulă pre
fiptă.

Blașiu, din ședința consistorială 
ținută în 12 Augustă 1890. 
Consîstorîulti metropolitanii gr. 

cat. de Alba-Iulia.

ESGRIERE dT CONCURSO.
Cu terminulă de 10 Septemvre 

a. c. st. n. inclusive se escrie concursă 
la doue stipendie de câte 40 fl. v. a. din 
fundațiunea fericitului canonică Constan
tină Alutană, decliiarate de vacante 
din causă, că școlarii Iuliu Chitulu și 
Ioană Anca, cari le-au folosită în anul 

trecută, nu s au legitimată despre pro
gresulă făcută în acelă ană.

Doritorii de a obține vre-unulă 
dintre stipendiele de mai tușă, voră 
ave de a’șl instrui suplicele conformă 
condițiuniloră indigitate în escrierea 
de concursă pentru stipendiele șulu- 
țiaue , și a-le așterne Consistoriului 
subsemnată pănă la terminulă prefiptă.

Blașiu, din ședința consistorială 
ținută în 12 Augustă 1890. 
Consistoriulu metropolitanii gr. 

cat. de Alba-Iulia.
III.

ESGRIERB DE CONCURSU.
Cu terminală de 10 Septemvre a. 

c. st. n. inclusive se escrie concursă 
pentru ună stipendiu de 22 fl. 50 cr. 
v. a. din fundațiunea fericitului canonicii 
Ioană Cliirilă, devenită vacantă din 
causă, că școlariulă Samoilă Spineanu, 
care l’a folosită în anulă trecută, nu 
s’a legitimată la finea acelui ană des
pre progresulă făcută în studie.

Doritorii de a obține stip^ndiulă 
de mai susă, voră ave de a’șl instrui 
suplicele conformă condițiuniloră in- 
digetate în escrierea de concursă pen
tru stipendiele șuluțiane, și a le aș
terne subsemnatului consistoriu pănă 
la terminulă prefiptă.

Blașiu, din ședința consistorială 
ținută în 12 Augustă 1890.
ConsistormlfL metropolitanii gr. 

cat. de Alba-Iulia.

Mersulu trenurilor^
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din 1 Iunie 1890
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Trenă 
accele

rată.

Trenă 
accele

rată

Tren de de 
per- 
s6ne

per- 
sdno

Trenu 
accele
rată

Trenă 
de, 

pers.

TTronu 
accele■ 
ratu.

Tren de 
por
cine

Trenti 
accele
rate.

Trenu 
de 

pers.

Tronu 
de 

2?€)TS.

Trend 
accele

rații.

Tronn 
de 

pere.

Trenu 
de 

pers.

Viena
Budapesta
Szoinok
P. Ladăny

Qradea-mare

Mezo-Telegd
R6v
Bratca 
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbeu
Nădășel

3.25
9.25

11.29
1.07
2.24
2.32
3.02
3.33

8.—
2.—
4.05
5.46 
Toi
7.11
7.41
8.16

10.50

4.26
4.58

9.05
9.35

Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Ui6ra 
7ințul*
Aiud

de sus*

Teiuștt J 
I

Or&ciunelu
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică 
Mediaș* 
Elisabetopole 
Sigliișdra 
Hașfalău 
Homorodu 
Augustinii 
Apața 
Feldidra

Brașovii

Timiș*
Predealu

Bucur escl

5.49
6.02
6.12
6.27
7.31
7.55

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

Trenă 
de pers 
10.35
11.02 
1123
12.42

1.18
1.25
1.33
1.55
2.14
2.24
2.49
3.02
3.33
3.48

1.26
1.47
2.23
2.33
3.15
3.47
A_30

l

7.35
11.07

1.20
3.02
3.09
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40
6.22
6.38
6.59
7.11'
7.24
7.39
7.54
8.11
9.18
9.49
9 56

10.02
10.22
10.39
10.57
11.20
11.36
i2.04
12.23
12.39

1.08
1.50
2.06
3.20
3.56
4.19
4.44
5.20
5.30

6.10;
9.28

11.58

S'
2.46'
3.40j
4.03^
4.25
4.51!
5.32;
5.49
6.11
6.28
6.44
7.04
8.30
8.55

10.31
11.19
11.27
11.35
12.02
12.26

1.18
1.54
2.11
2.49
3.23
3.46
4.27
5.39
6.03
7.51
8.36
9.10
9.44

10.31

6.14
6.45

1135

BucurescI

Timiș*

Brașovd
!

i
Feldidra 
Ap ața 
Augustinii 
Homorodu 
Hașfalbu 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediaș*

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu
Crăciun el u

Tehișă j

Ai udă
Vințul* de susă 
Uiâra
Cucerdea
Gliiriș*
Apahida

Clușiu

Nădășel*
Ghîrbău
Aghireș*
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev
Mezo-Telegd

11.23
12.08

Oradea-mare

P. Ladâny 
Szoinok
L -
JJudapcHta

Viena

7.55
1.08
1.37
2.13
2.43
3.12
3.32
3.47
4 20
6.25
5.45
6.12
8.33
6.46
6.48

7 22

7,51
7.58
8.15

8 45
9.16

10.36
10.48

12.01
12.31

4.-1
4.44
5.20
5.47
6.35
8.12
8.47
9.29

10.10
10.32
io.42:
11.01 '
11.37
11.52 .
12.23

1.23
I. 50
2.20
2.28
2.46
3.33
6.-
6.28
6.05
6.26
6.42 '
6.58
7.24
7.47
8.27
8.49
9.08
9.28

10.04
10.41
II. 06

4.10
4.50
5.50

4.45
9.12
9.41

10.17
10.32
11.04
11.30
11.51
12.27

Viena
SSîzsî.ajsestJî
Szoinok

AradO

11.47
12.04
12.32
12.44

1.06
1.30
1.54
2.16
2.23
2.39
3.15
4.32
4.53
5.30
5.48

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17
8.42
8.47

1.19110.09 
11.51

1.55
2.25
7.20

3.31
6.35
6.50
3.—

1.35
1.59
2.32
2.59
3.13
3.18
3.33
4.03
4.14
4.36
5.06
5.24
5.45
5.51
6.08
6.42
7.52
8.10
8.30
8.50
9.05
9.19
9.43

10.02
10.41
10.56
11.13
11.32
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10
8.15

10.40
6.05

Glogovaț* 
Gyorok 
Pauliș* 
Radna-Lipova 
Conop
Berzava 
Soborșinu 
Zam*
Gurasad- 
Ilia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia
Șibot* 
Vințul* de jos* 
Alba-Iulia
Teiușu

8.—
2.-
4.20
8.10

^2.20
1.2.34
s3.05
|3;23
s3.39

10.50
8.15

11.18
3.50
4.10
4.22
4.46
4.58
5.16
5.38
5.53
6.15
6.58
7.22
7.38
7.54
8.14
8.43
9.12
9.34
9.56

10.17
10.44

l!
3.25 [Teiușă

Alba-Iulia
Vințulă do josă 
Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica 
ilia 
(Jurasada
Zamă
Sobor șină 
Berzava 
Oonopă 
Radna-Lipova 
Paulișu 
G-yorok 
Glogovaț

9.40
1.02
5.27
5.50
6.02
6.23
6.34
6.52
7.17
7.33
8.20
8.49
9.16
9.32
9.51

10.18
10.44
11.14
11.39
12.05
12.26
12.58

Aradu ) I
Szoinok
EBudapegta

Viena

5.49
£6.06
=■6.24
[16.53
17.06

7.45
11.51

1.55
IT.20l~.40 6.05

4.51
5.27
5.44
6.06
6.28
7.10
7.26
7.48
8.10
8.21
8.48
9.17
9.54

10.09
10.38
10.51
11.03
11.27
11.38
12.10
4.47
7.4o

Tr. de p. T. d, p. 'l’r. orun

Copșa-mică 4.05 10.47 7.10
Șeica mare 4.35 11.17 7.43
Lbmneșă 5.16 11.58 8.27
Ocna 5.47 12.29 8.59
Sibiiii 6.10 12.52 9.23

Sibiiw-îy’ojBșa-EnScA
Tr. omn. Tr. de p. Tr. da p.

Sibiiu 7.35 4.34 9.50
Ocna 8.02 4.58 10.14
Lâmneșă 8.30 5.25 10.40
Șeica mare 9.05 5.55 11.10
Copșa-mică 9.34 6.20 11,35

©ucerdca -®sorBaeiu
MeghinwEwi s^sesch

Tr. de p.

Cucerdea
Cheța 
Ludoș* 
M.-Bogata 
Iernut*
Sânpaul* 
Mir aș teu

Oșorheiu

Mureșu-]Ludașu-E3ist]i*ița ISistrița-Mureșu-fiiUdoșd

Murgșă-Ludoș*
Țag*-Budatelecu
Bistrița

ȚT. omn,|i
4. — | Bistrița

~6Ă8|i Tagă-Budatelecă 
g gg Murășă-Ludoșă

Nota: Numerii îucuadrațl cu linii grose însemnezi drele de nopte.

SfiBBseria (Piskij-IPctrașem 3Petr®seiM-S2merj:a(Piski)
|T. d. p. T, omn. T. omn. l1. omu. T. omn. T. omn

Simeria 7.17 11.28 3.50! Petroșeni 6.05 10.42 4.03
Streiu 7.54 12.12 4.32i' Banița 6.45 11.23 4.49j
Hațeg* 8.45 1.08 5.20, Orivadia 7.26 11.57 0.24
Pui 9.39 2.03 6.1o Pui 8.07 12.33 6.04Crivadia 10.37 2.51 7.03 Hațeg* 8.51 1.19 6.43
Banița 11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09 7.28
Petroșeni 12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20 2.47 8.-

Aradtt--TÎBMiș®rss. Timișora—Aradtt
T. omn. T. omn.i £• omn. T. omn.

Aradu 6.18 4.18 Timișdra 6.30 1.10

Reghinul-săs.

Aradul* nou
N6meth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișdra

T. omn'
1.16
4.50
7.21

6.40
7.05
7.33
7.56
8.14
9.04

4.40 iMerczifalva
5.05 Orczifalva
5.33 Vinga
5-50 |Nemeth-Sâgh 
6.0b|Aradul* nou 
6.50|A.radu

&hirișu—Turda

7.23
7.49
8.16
8.37
9.09
9.25

1.59
2.19
2.46
3.03
3.41
3.55

Turda-«Shirișu

B.20
8.40

GhirlșQ 7.40 10.50 3.56 y.30 Turda 6.05 9.40 2.40|
Turda 8.- 11.10 4.10 9.50 Ghirlși 6.25 10.- 3.-1

Sigliișor a—Odorlieiu Odorheiu—Sighișor a

Sighișdra 
Odorheiu

o.— H.25||Odorheiu
7.49 1.50||sighiș6ră

2.55
3.25
3.46
3.56
4.33
4.48
5.11
5.30
5.50
7.25

Tr. de p.

8.20
8.50
9.11
9.20
9.57

10.12
10.35
10.54
4.58

~~

Tr. omn.

2.56
3.29
4.06
4.15
4.54
5.10
5.34
5.35

Heghinulâ s&sescu-
OșorBiefiu-Cucerdea

Simeria (Piski)-Unied.

Reghinul-săs.
Tr. oînn. Tr. de p. Tr. du p.

8.25 8.-
Oșorhelu j

7.24
10.—
5.54

9.49
10.20

Mirașteu 7.44 >6.14 10.39
Sânpaul* 8.07 6.37 11.02
[ermit* 8.29 6.58 11.23
M. Bogata 9.02 7.28 11.53
Ludoș* 9.35 7.41 12.06
Cheța 9.51 7.57 12,22
Cucerdea 10.23 8.25 12.50

Simeria (Piski) 
Cerna 
Unieddra

Tr. oran.

4.-
4.21
4.50

Onied.-Simeria (Piski).

Lnieddra
^erua

10.52 5.28 Simeria
8.40 2.45

9.25
9.51

10.10
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