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„Gazetei Transilvaniei11
(Raporta specialii.)

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

losifu Romanii, apărătorii, continu
ând! : Acum treci! la cuprinsul! și înțe
lesulă articulului incriminatei. Care este 
adevăratului lui înțelesă ?

„Doră nu vor! fi mâncații bureți 
cei dela fabrică, să facă pe chefuit! ju- 
pânilort! dela Clușiu. Acești! pământii nu 
e maghiară, și nici Maghiari! nu este 
acești! stată, acesta s’o scie usurpatorii, 
ci e ală tuturoră naționalitățiloră de o- 
potrivă."

Neînțelegerea, pe care se înteme
iază acusațiunea, isvoresce din înțelesulă 
genetică seu de rassă și din înțelesulă 
politică tot-odată ală cuvântului „jho- 
</i/aru.

Nu numai noi Românii, ci și cele
lalte naționalități facă deosebire între 
„Hungarus", care semnifică pe individulă 
politică, și între „Maghiară", care sem
nifică pe individă după rassă seu națio
nalitate.

Astfeliu, de esemplu, limba germană 
numesce țâra „Ungarii" și pe orl-ce lo
cui toră ală aceleia îlă numesce politi- 
cesce „Ungar", și atunci când voesce 
să arate pe Ungurulă specifică, genetică, 
seu după rassă, îlă numesce cu cuvân- 
tulă „Magyar" și limba o numesce die 
magyarische Sprache.

Limba maghiară însă pentru aceste 
două concepte nu are două cuvinte deo
sebite, ci pe amândouă le esprimă cu 
cuvântulă „magyar* și de aci vine apoi 
neînțelegerea.

Când așa-deră autorul! notiței dice, 
că „pământulă acesta nu e maghiară", 
elă n’o dice acesta în înțelesă politică, 
ci în înțelesă genetică de rassă, și sub 
Maghiaria seu Magyarsdgi alicim n’a în
țelesă pe Ungaria, politică, ci a înțelesă 
o Ungariă de rassă.

A dice și a susține acesta, nu nu
mai pe basa dateloră esistente, pe basa 
esistenței diferiteloră naționalități, ci 
ohiar și după definirea legei nu este nici 
crimă, nici delictă, ceea ce voiu do
vedi în următorele:

Considerândă, că aici suntem! în 
Ardei!, mai întâiu de tote mă rogă a 
lua în considerația §. 1 ală articulului 
de lege 43 din 1868, care sună astfeliu: 
(cetesce)

„După-ce deja prin articululă de 
lege din Clușiu 1 din 1848 fiă-care lo- 
cuitoră ală Ardeiului, fără deosebire de 
naționalitate, limbă și religiune, a fostă 
declarată egală îndreptățită ; și după-ce 
ori ce lege a Ardeiului contrară aces
teia s’a ștersă: împărțirea teritorieloră 
după națiunile de pănă atunci, numirile, 
și drepturile și privilegiile împreunate 
cu acestea, întru câtă ele ar fi privită 
pe vr’una dintre naționalități, cu eschi- 
derea celorlalte, se casseză ; și egala în
dreptățire a tuturoră cetățeniloră Un
gariei și Transilvaniei unite în privința 
cetățenescă și politică se garantez! din 
nou."

După acestea mă întorcă la articu
lulă de lege 44 din 1868, la care se 
provocă on. foră de acusațiune când îșl 
ridică acusațiunea sa și care și în ac- 
tulă de acusațiune se numesce lege fun
damentală. In numita lege se cjice •

„Fiind-că toți cetățenii împreună 
formeză și după principiile fundamen

tale constituționale, o națiune în înțe
lesă politică, națiunea ungară unită și 
nedespărțită, a căreia membru egală în
dreptățită e fiă-care cetățenă, ține-se elă 
de ori-care naționalitate :

Fiindcă mai departe acesta egală 
îndreptățire numai cu privire la folosirea 
oficială a diferileloră limbi usitate în 
țeră, și numai întru atâta se subordineză 
la regule speciale, încâtă pretinde uni
tatea pactică a guvernării și administra- 
țiunei și esecutarea punctuală a justiției: 

deplina egală îndreptățire remânând 
nevătămată pentru tote celelalte rela- 
țiunl, cu privire la întrebuințarea oficială 
a difăriteloră limbi, voră servi următo- 
rele regule de cinosură..."

Ce însemnă acești articull de lege, 
cari determină instituțiunile statului ? In- 
sămnă aceea, că națiunea politică un
gară nu o formeză numai rassa speci
fică genetică maghiară, ci complexulă 
cetățeniloră de diferite naționalități.

De aci urmeză, că pământulă, pe 
care’lă posede națiunea politică, nu este 
numai ală cetățeniloră unei rasse, ci 
elă este proprietatea tuturoră națio
nalitățiloră, cari constituescă națiunea po
litică.

Așa-deră când autorulă notiței a 
disă, că pământulă și statulă acesta nu 
este numai statulă Maghiariloră, seu ală 
naționalității de rassă, ci ală tuturoră 
naționalitățiloră, elă n’a făcută alta, 
decâtă a dată espresiune conceptului 
legală.

Ce privesce înțelesulă cuvântului 
usurpatoră, limba maghiară esprimă acestă 
cuvântă cu bitorlo, ceea ce este o espre
siune prea aspră, deorece cuvântulă la
tină „usurpator", aplicându-se în mai 
multe cașuri, are și ună înțelesă mai 
blândă.

Cuvântulă bitorlăs după înțelesulă 
lui maghiară semnifică mai multă ține
rea și luarea în posesiune cu forța bru
tală a cutărui dreptă seu avere, pe când 
cuvântulă latină usurpatio se folosesce 
și în casulă, când cineva prin apu
cături istețe și rafinate, sâu profi- 
tândă de slăbiciunea caracterului indi
vizilor! respectivi, pune mâna pe drep- 
tulă seu averea altuia și pe nedreptă o 
ține în stăpânirea sa.

In casulă de față însă, de s’ar atri
bui orl-ce înțelesă cuvântului usurpatoru, 
acela nu s’a cJisC! și nici nu se refere 
nici la locuitorii genetici maghiari, nici 
la națiunea politică maghiară, ci se re
fere la domnii din Clușiu amintiți în no
tiță, ca la unii, cari în foile unguresc! 
propragă doctrina, că pământulă acesta 
este esclusivă maghiară și că nix deutsch-, 
și domnii aceia, cari prin propagarea 
unoră idei atâtă de esclusiviste și con
trare disposițiuniloră legei, voescă să 
sugrume și nimicescă dreptulă naționa
litățiloră de a se folosi de limba loră 
propriă, în adevără merită a fi gratificați 
cu epitetulă de usurpatorfi.

Acesta fiind! adevăratul! înțelesă ală 
cuprinsului notiței încriminate, speră că 
am dovedită, că în aceea notiță nu se 
cuprinde ațîțare la ură în contra națio
nalității maghiare, pentru-că națiunea 
maghiară ca atare nici n’a fostă amin
tită în acea notiță.

Să vedemă acum, ce intențiune a 
putută ave acestă scire a dilei? — Ni- 
mică alta, decâtă să răspundă la provo
cările nemotivate alefoiloră „Kolozsvâr" 
și „Magyarsâg". La o lovitură dată prin 
diară, s’a răspunsă erășl prin cjiarti.

In notița acesta nu este amintită 

nici constituția Ungariei, nici istituțiunile 
statului, nici Maghiăria ca una, care ar 
usurpa drepturi; nici nu se pote con
chide și nici nu se pote afirma așa-deră, 
că în jcasulă de față acestea ară fi ata
cate prin cuvântulă usurpatoră. Cu de- 

! osebire nu se pote lua în semă afirma
rea on. foră de acusațiune, că „atacă pe 
față caracterulă maghiară ală stărei de 
dreptă publică, basată pe articululă de 
lege 44 din 1868, și pe membrii națiu- 
nei maghiare, cari constitue statulă, în 
modă amenințătoră ’i numescă usurpa- 
torl: drepturile basate p& lege ale locu- 
itoriloră maghiari ai țărei le declară ca 
neîndreptățite."

Să analisămă aceste sentințe sen- 
saționale :

„Starea de dreptă publică și carac
terul! ungară ală patriei se baseză pe 
articululă de lege 44 din 1868."

Sub caracteră ungară, ori că în
țelege on. procuratură caracteră de rassă 
ori înțelege caracteră politică, acesta în 
notița încriminată nu este atacată, pen
tru-că caracterulă ungară ală statului în 
primulă înțelesă ar căpăta espresiune în 
limba oficială protocolară a legislațiunei, 
a guvernului, a judecătoriiloră și a au- 
toritățiloră țărei, despre cari nici amin
tire nu se face în acea notiță. Așa-deră 
notița nu atacă nici starea de dreptă pu
blică a patriei, nici caracterulă ungară 
ală națiunei.

„Elementulă, care constitue statulă, 
îlă formeză națiunea ungară."

Decă representantulă on. foră de 
acusațiune este de credință, că elemen
tulă constitutivă ală Ungariei îlă formeză 
singură numai rassa maghiară, pe acestă 

[ credință greșită, care este afară de lege, 
d-sa nu-și pote întemeia acusațiunea.

„Se atacă națiunea și instituțiunile 
cardinale ale statului", dice d-lă pro
curor!.

In ceea ce privesce națiunea, nu 
voiu mai cita din nou articululă de lege 
44 din 1868, ci în ceea ce privesce res
pectarea legiloră privitore la instituți
unile patriei, îmi iau voiă a întreba, că 
iertată este ore a agita în contra cetă
țeniloră nemaghiari cu scopul!, ca aceș
tia în afacerile loră private să nu se mai 
potă folosi de propria loră limbă?

Drepturile basate pe lege ale Ma- 
ghiarimei constau în aceea, cs. limba 
oficială atâtă în legislațiune și guver
nare, câtă și la judecătorii este limba 
maghiară; alte drepturi deosebite poli
tice și cetățenescl nu au, ci suntă egali 
cu cetățenii celorlalte naționalități. In 
notița incriminată însă nu se face amin
tire și nici nu se atacă nici cele din 
urmă, nici cele dintâi; și decă anumițl 
scriitori ori diare, fiă germane, fiă ro
mâne, fiă slave, s’ară răsvrăti în contra 
drepturiloră amintite în urmă; s’ar răs
vrăti și în contra rassei loră proprii, ca 
unii, cari representa la olaltă națiunea 
politică ungară.

Pe întortochiarea acestoră principii îșl 
baseză on. procuratură acusațiunea sa 
pentru agitațiă, der cum-că principiile 
și disposițiunile legei nu s’au atacată, 
credă a fi arătată de ajunsă.

Să luămă însă acum însu-șl delic- 
tulă susținută în acusațiune și să vedemă 
disposițiunea legei, pe care se baseză 
acusațiunea.

Susține actulă de acusațiune, că 
prin cuvintele folosite autorulă notiței 
ațîță în contra naționalității maghiare, 

ceea ce învolvă delictulă prevădută în 
§ 172 punctă 2 ală cod. pen. de agitare 
în contra naționalității. Pentru ca să 
putemă înțelege mai bine punctul! ală 
2-lea ală § 172, să vedemă mai ânteiu 
ce dice § 171 ală cod. pen. Acesta spune 
clară și lămurită : „Celă ce prin tipări
turi provocă de-a dreptulă la comiterea unei 
crime ori unui delictă." Așaderă pentru 
ca fapta comisă prin țipară să fiă pu- 
nibilă, trebue să cuprindă în sine pro
vocarea directă la comiterea crimei seu a 
delictului. Er punctă 2 ală §-ulai 172 
dice: „Totă acestă pedepsă îlă ajunge 
pe acela, care în modulă stabilit în §171 
ațîță vre-o clasă seu naționalitate la ură 
în contra celeilalte." — Așa-deră și aici 
pretinde legea prin comiterea faptei să 
provâce de-a dreptulă la comiterea unei 
crime, ori unui delictă.

Der acea simplă scire a 4’l0i nu 
conține o astfelă de provocare, care ar 
ațîța prin provocare directă la comite
rea crimei seu a delictului. Cătră nimeni 
nu se adresez! provocarea „casă faceți ori 
să facem! câsta seu ceea", din care provo- 
oare s’ar nasce crima seudelictulă. Ci față 
cu afirmările foiloră „Magyarsâg" și „Ko- 
lozsvâr" pășesce numai negațiunea pe 
plană, (jicendh, că „nu așa stă lucrulă, 
cum scrieți", pentru-că acestă pămentă 
și acestă țeră nu este numai a Maghia- 
rimei, ci a tuturoră naționalitățiloră la 
olaltă, așa-deră a națiunei ungare po
litice.

O negațiune de acestă soiu nici
odată nu pote avâ atributul! provocărei 
directe, pentru-că acestă provocare di
rectă este o faptă de sine stătătdre și 
intenționată, pe când negațiunea este 
nerecundscerea unei afirmări seu efectul! 
unei cause.

Decă notița împricinată ar cuprinde 
o. asemenea directă provocare: AucJițI 
voi naționalități nemaghiare! naționali
tatea maghiară e usurpătore, să nu mai 
recunoscețl drepturile ei, și altele de 
aceste, în cașul! acesta ar fi o provocare 
directă în sensul! legii și ar fi basă 
pentru acusațiune; der pe când, cum 
vedem!, acea scire a dilei e de natură 
negativă și nici nu este adresată națio
nalității maghiare, ci diariștiloră provo- 
cătorl, pentru a căror! fapte naționali
tatea maghiară nu pote nicl-odată lua 
asuprășl solidaritatea și nici nu se pdte 
indentifica ou conceptele loră politice; 
o astfel! de negațiune golă nu pote 
servi nicl-odată ca basă pentru delictulă 
de agitare la ură în contra unei națio
nalități.

(Aici apărătorul! cere o pausă de 
câteva minute, ceea ce se și concede, 
apoi continuă .•)

După acestea mâ întorcă la partea 
a doua a acusațiunei, care se baseză pe 
cuprinsul! articululuipublicată în Nr. 72 
al! „Gazetei Transilvaniei."

îndată la începutul! traducerei au
tentice apare, ce și acusații au deola- 
rat!, că aoestă articula se ocupă cu 
ideile cuprinse în articululă lui br. Ivor 
Kaas, publicată în Nr. dela 6 Aprile a. 
c. ală lui „Budapester Tagblatt". Și 
cumcă articululă încriminată nu este 
alt-ceva, decâtă o reproducere a cuvin
telor! și mersului ideilor! din artioululă 
d-lui Kaas, și o aplicare a loră la si- 
tuațiunea Românilor!, se vede din nu
mărul! presentată aici ală lui „Bud. 
Tagblatt" și din traducerea lui auten
tică.

sunr.il


Pagina 2 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 179—1890.

Despre acesta s’ar fi convinsă mem
brii onoratei curți cu jurați, decă s’ar fi 
concesii să se cetescă articululă în ori
ginal șiîn traducere originală. După-ceînsă 
on. ourte cu jurați a aflat de bine, a nu con- 
oede acesta, sunt silit® a mă mărgini nu
mai la acele părți, cari suntă amintite 
în actul® de acusațiune, și clicii : că a- 
cela nu este alta, decât® reproducerea 
articulului lui br. Ivor Kaas.

De altmintrelea articululă acesta 
nu se referă nici la naționalitatea ge
netică maghiară, nici la naționalitatea 
politică ungară, ci ,1a o partidă dom- 
nitore, la omenii partidei dela putere, 
cari stăpânesc® și au puterea în mână, 
și cumeă acesta este așa, se vede de 
acolo, că între bmenii partidului dela 
putere nu suntă numai din naționalitatea 
maghiară ci și din Români și din tdte na
ționalitățile. Acestăpartidănu sepote iden
tifica nici cu naționalitatea genetică ma
ghiară, nici cu națiunea politică ungară. Și 
în acestă înțeles vorbesce și „Gaz. Trans.,“ 
când dice, că sub o „minoritate11 nu în
țelege rassa maghiară, ci înțelege acea 
partidă privilegiată, care are în mână 
puterea. Acesta o scimă și pe basa par
lamentarismului.

Așa a înțeles’o acesta și scriitorul® 
articulului din „Gazetă11, după cum a 
declarații și în fasiunea ce a făcut’o îna
intea judelui investigators. In articu
lulă incriminată din „Gazetă11 nu se 
face nicăirl amintire despre naționali
tatea maghiară, ci tocmai așa, ca în 
„Tagblatt11, se face amintire despre par
tida privilegiată, care are puterea în 
mâni; onoratulă foră de acusațiune deci 
ridică acea acusațiune pe interpretare 
greșită, că adecă o parte a naționalită- 
țiloră se ațiță la ură în oontra națiunei 
maghiare privilegiate. Sub conceptulă 
„privilegiată11 nu se înțelege decâtă o 
partidă.

Ce se atinge de cașurile aduse re
lative la ne’ndreptățirile ce li-se facă 
naționalitățiloră, tote aceste ne’ndreptă- 
țirl nu suntă de a se atribui națiunei 
maghiare, ci acelei partide politice, care 
s’a alcătuită .din națiunea maghiară, pen- 
tru-că bine scimă, oă puterea se eser- 
ciază tot-deuna de cătră indivizii unei 
partide domnitore, cari indivizi, după 
cum am observată mai sus®, suntă din 
tote naționalitățile.

Der ori și cum amă înțelege acestă 
conceptă, fiă-ml iertată a întreba, că 
unde se ouprinde în acest® articulă vre- 
ună delictă, crimă, seu vre-o provocare 
directă, prevăzute în § 172, pentru-că con
ceptulă „privilegiată11 nu s’a disă la 
adresa națiunei maghiare, ci la adresa 
unui’ partidă, și eu credă, că tot-deuna 
a fostă și este liberă emularea între 
partide.

Prin tote aoestea speră, că am ară
tată, că acusații nu au simțită, și nu 
simtă așa, după cum on. foră de acusa
țiune a presupusă și cu adevărată predare 
oratorică vre să infiltreze acestă presu
punere în inimele onorațiloră jurați.

înainte de a mă întbrce la conclu- 
siune, fiă-ml iertată a reflecta la câteva 
cașuri provocate de onoratulă foră de 
acusațiune.

S’a <jisQ adecă, că în Agramă stu- 
dențl croațl au scuipată pe o Unguroică 
pe stradă, fiind-că acesta nu vorbia limba 
loră națională. Ei, der acesta s’a întâm
plată și în Clușiu ou o femeiă română. 
Nu faceți der din acesta cestiune națio
nală.

V’ațI provocată la Rusia, der, mă 
rogă, iertată ne esie nouă a ne provoca 
la faptele unui stată absolutistică ? Ier
tată ne este nouă a lua de cinosură re
gulamentele unui stată absolutistică ?

Ați atacată organismulă bisericei gr. 
or. Mărturisescă, că la acesta nu m’am 
pregătită să răspundă și nici nu este 
chiămarea mea a-o apăra aici.

încă una : ț>iarulă „Kolozsvâr11 în
tr’unulă din numerii săi trecuțl a cjisă, 
că aici în țera acesta, Românii
este deja identicii cu trădarea. Și ce 
credeți, amu luat’o noi acesta astfeliu,

ca și cum nl-ar fi dis’o întrega națiune , 
maghiară și nu numai unii ? Ve- !
dețl der, on. foră de aousațiune, că noi I 
nu facem® cestiune națională din astfel® 
de lucruri.

După-ce amă dovedită, că nici no
tița din Nr. 40, nici articululă de fondă 
din Nr. 172 nu cuprindă lucruri, cari | 
în înțelesulă strînsă ală cuvântului ară i 
pute servi de basă unui delictă seu crimă, • 
deorece nu s’a țintită nici într’unulă, i 
nici într’altulă din muniții articull la vă- | 
tâmarea națiunei maghiare, ci aceia au | 
fostă soriși la adresa numai a unei par- i 
tide, îmi iau voiă a ruga pe. on. jurați, 
și on. tribunală să achite pe autorulă 
articuliloră, d-lă Traiană Popă, care a 
luată asupra sa răspunderea.

Regele României în Ischl.
Regele Carolă ală României, la so- ! 

sirea sa în Ischl împreună cu principele | 
moștenitoră, a fostă primită la gară de ' 
Monarchulă austro-ungaru, care i-a în
soțită pănă la hotelulă Elisabeta. Adju- 
tantulă Sachs, căpitană de corvetă, a 
fostă alăturată pe lângă persbna Rege- 1 
lui Carolă.

După amedl s’a dată în onorea 
ospețiloră ună prândă la vila împără
tesc®. Impărătesa a ședută între Regele 
Carolă și între Moștenitorulă României. 
După prândă, Impăratulă cu Regele și 
Moștenitorulă României au făcută o pre- ț 
umblare cu trăsura, er sera s’au dusă i ' e I
la teatru, unde s’a dată o representațiă I 
festivă.

A doua di în 16 Augustă Regele 1 
Carolă a primită pe șefulă statului ma
joră generală ală armatei austro-ungare 
generalulă Beck. Apoi Regele României 
a făcută o visită Monarchului austro-un
gară, eu care a stată împreună ll/2 ore. 
S’au mai făcută și alte visite, er dup’a- 
medl Impăratulă se duse la hotelă și 
luâ pe Regele și pe Moștenitorulă pen
tru a prândi împreună. După masă erășl 
au fostă la preumblare și sera la teatru.

Din Ischl, Regele și Moștenitorulă 
română au plecată la Miinchen, unde s’au 
întâlnită cu Regina României și cu prin- 
cesa de Wied.

Impăratulfi germanii în Rusia.
Impăratulă Wilhelm a sosită la 18 

Augustă în Reval, unde a salutată garda 
de onore a regimentului său rusescă din 
Vyborg în limba rusescă. Garda a răs
punsă prin urale entusiaste. Ofițerii au 
presentată pânea și sarea tradițională.

La Narva a sosită impăratulă Wil
helm sera. La gară a fostă primită de 
Țarulă, de marele duce moștenitoră, de 
ceialalțl duci, de personalulă ambasadei 
germane și ală Austro-Ungariei.

întrevederea celor® doi suverani a 
fostă diu cele mai cordiale, ei s’au îm- I 
brățișată de mai multe-orl. La vilă au ' 
mersă în trăsură deschisă; în prima tră- j 
sură erau cei doi împărați, în a doua ma
rele duce moștenitoră cu principele Hen- 
rică.

Impăratulă germană purta uniforma 
regimentului rusă din Vyborg cu colanul® 
S-lui Andreiu, er Țarulă purta uniforma 
regimentului germană Alesandru și cor- 
donulă Vulturului Negru. La vila Po- 
lowzew au fostă primiți de împărătesă 
într’ună modă forte cordială. Pe totu | 
percursulă Maiestățile Lord și generalulă 
Caprivi au fostă viu aclamați.

In 18 Augustă fiindă și patronul® 
regimentului Preobrejenski, la acestă ser
bare an asistată cei doi împărați, împără- 
tesa, principele Henrică și marii duci; 

I damele purtau colorile regimentului. La 
dejună Țarulă a ridicată ună toasta îm
păratului Wilhelm și împăratului Fran 
ciscă Iosifu, care sărbătoresce diua sa 
aniversară. Impăratulă a ridicată ună 
toastă Țarului în limba rusescă. împă
rații au visitată primăria, unde li-s’au 
remisă mai multe adrese, școlile de cari
tate, asilulă de orfani. Dimineța înainte 
de revistă, împăratulă Wilhelm a ofe-

rită Maiestăților® rusescl o frumosă tră
sură.

Generalulă de Caprivi și generalulă 
Schweinitz plecă Joi la St. Petersburg.

„Journal de St. Petersburg* (fl00) 
vorbindă de visita împăratului Wilhelm, 
că noua întrevedere, fiindă anunțată mai 
de multă, pressă a putută să’i facă nu
merose comentarii. Câte-va diare i-au 
atribuită o însemnătate mai mare decâtă 
o are, altele din contră i-au tăgăduită 
orl-ce importanță și însemnătate din 
punctulă de vedere ală relațiuniloră in
ternaționale. Cu tote acestea e de ajunsă 
a ținâ semă de fapte pentru a fi în ade
vărata situațiune. E de netăgăduită, că 
raporturile de amicițiă între cele două 
imperii puternice se voră întări și mai 
multă prin întrevederea celoră doi su
verani, cunoscuțl că ei îșl consacră 
totă activitatea loră pentru bunulă traiu 
ală poporeloră loră și pentru desvolta- 
rea prosperității loră; pentru acesta se 
cere însă menținerea și consolidarea 
păcii. Primirea cordială ce Rusia face 
augustului său ospețe va convinge atâtă 
pe suveranulă germană, câtă și pe ilus
trele persone, cari îlă însoțesoă, că Rusia 
voiesce să trăiescă în pace și 
pretiniă cu națiunea germană, 
sigură garanțiă de pace.

„Grajdanin* salută visita

în bună 
cea mai

împăra
tului Wilhelm ca unu evenimentă feri
cită pentru Europa.

„Sviet* esprimă încrederea sa pentru 
menținerea păcii, simțindu-se satisfăcută 
de sosirea împăratului Wilhelm; elă e 
convinsă, că întrevederea suveraniloră 
va ave consecințe fericite pentru cele 
două țări.

lo- i
i

smiLK ț>lLEL
Din armată. Au fostă numiți de 

coțiitorl de oficerl în infanteria urmă
torii absolvenți ai soolei de cădeți: Va
leria Moga din reg. 31 de infanteria, la reg. 
85; Emilii Popă din reg. 64, în regiment®; 
loanu Eidu dinreg. 64 la reg. 31; Alesandru 
Ratu dela reg. 64 la reg. 31. Au fostă 
numiți cădeți: Emilii Romosanil dela reg. 
64, în regiment®; Augustă. Adoriami dela 
reg. 64 la reg. 31.

* 
$ £

Esamenulii de statu alu forestierilor!! 
se va ține in 20 Octomvre n. c. și în 
dilele următore în Pesta în palatul® reu- 
niunei forestiere. Esatnenele speciale de 
forestieri® se voră ține în 20 Octomvre 
n. e. și îu dilele următore în Pesta, Po- 
jonă, Neusohl, Mișcolțu, Cașovia, Sigetulă 
Marmației, Dobriținu, Clușiu, Brașovă, 
Sibiiu, Timișora, Zomboră și Cincl-bise- 
ricl în casele comitatului. Aceia, cari do
resc® a face acestă esamen®, voru tri
mite testimoniile loru autentice dim
preună cu suplicele loru inspectoratului 
forestieră din respectivele comitate.

** *
Dela poștă. Prin contractă și cu o 

cauțiune de 100 fl. se pote ocupa pos
tul® de magistru post. lft în comuna Dis 
neiu, din comitatul® Mureșu-Turda. Emo
luments : 180 fl. lefă, 40 fl. cheltuell de 
cancelaria și 16 fl. pentru distribuire. 
Concurență vor® scrie suplicele cu pro
pria lor® mână și le vor® înainta în de
curs de 3 săptămâni direcțiunei telegrafo- 
postale din Sibiiu.

I

I

1
i

Făp- 
nop- 
când

* 
* ♦

Colaboratorul® nostru d-lă Traianii H. 
Popă a sosit® astădl cu trenul® accele
rată din comuna sa natală, unde s’a dusă 
dela Clușiu ca să visiteze pe părinții săi.

*
* 4c

Furtu prin spargere in Cața. 
tuitori necunoscuțl an spart® în 
tea de 11 spre 12 August®, pe 
se apropia o furtună, prăvălia văduvei 
Bucholzer din Cața și au furată mai tot® 
ce era în ea, în preță de peste 600 fl. 
Totă atunci, peste drum® de prăvălia 
acesta s’a spart® galantarul® dela o altă 
prăvăliă și lucrurile aflătore în elă au 
fostă furate. Hoții sunt® urmăriți.

*
Focă. In Brăila au arsă mai multe 

case și ună cală ală unui birjară, dela 
care a luată nascere foculă, fiind-că arun
case în grajdă țigarea nestinsă. — In 
Târgu Mureșului au arsă atelierele mă- 
sarului Mihaelă Ricz și edificiile late
rale ale casei vecine a lui Miklos Csiki.

*
* *

Lovită de trăsnetu. Loouitorulă din 
Ciucă St. Mărtină anume Ludwig Kon- 
csag, pe când ședea la masă în 15 Au
gustă n. sera, a fostă trăsnită și cădii 
imediată mortă.

Foile șoviniste strigă W procurori!
Nici-odată n’a fostă așa de 

multă citată §-ulu 174 din codi
cele penală, ca acum câte-va cțile 

j după procesulă de pressă ală „Ga- 
1 zetei11.
| „Kolozsvâr11 stă în fruntea foi- 
, loru șoviniste, cari ațîță și ame- 
1 nință mereu cu acestă paragrafu. 
i ~
I

I
Și pentru ce ?
Pentru-că, 4ice, Românii din 

Clușiu și din Brașovtt au făcuta 
„demonstrații ilegale11 pentru di
rectorul 0 și colaboratorulu „Ga
zetei.11

Din raportulu, ce l’ainu publi
cată în numărulu de eri ală fbiei 
nostre scie ac|i fia-care, ce carac- 
teră a avută manifestațiunea din

i

| Brașovă cu ocasiunea primirei di
rectorului „Gazetei11.

Câtă pentru ceea ce s’a pe
trecută în Clușiu, după terminarea 
procesului, în grădina Stadler, n’a 
fostă decâtă o cină comună, la 
care a putută lua parte ori și cine 
a voită și care a decursă fdrte 
liniștită și prietinesce între prie
tini. De banchetă și de arangiori 
nici pomenire.

Cu tote astea „Kolozsvâr11 dela 
19 1. c. anunță cu bucuria, citându 
din nou §-ulu 174, că procurulu 

a făcută 
deja cererea cătră tribunală, case 
pornescă cercetare în acestă afa
cere, er judele Bodor Lâszlo a 
fostă însărcinată cu investigarea.

Totă „Kolozsvâr11 dela 19 vor- 
bindă despre primirea directorului 
foiei nostre la reîntorcerea sa din 
Clușiu cjice, că decă în Brașovă 
nu se află polițiă apoi este procu- 

I curoru reg., care nu va întârejia 
ași împlini datorința față cu de
monstranții. Aici erășl ofteză după 
aplicarea §-lui 174 din cod. pen.

Mari trebue că suntă și acum 
căldurile în Clușiu, decă celoru 

I dela „Kolozsvâr" nu le mai jdcă 
j înaintea ochiloru decâtă § 174.

Stau se moră de ciudă șoviniștii 
dela acestă toiă, că Românii ’i au 
dată de minciună prin încordata 
atențiune și viulă interesă cu care 
au urmărită procesul® nostru de 
pressă și lupta nbstră pentru drep- 
tulă limbei române înaintea Curții 
cu jurați din Clușiu!

i.
j Biro Janos din Clușiu
i

0 ispravă a poliției din Brașovii.
Modul® cum a fost® primită direc

torul® fbiei nostre Duminecă, când a 
sosit® aci dela Clușiu, a făcut® sâDge 
rău între cei cari ne iubeseti.

Poliția a pornită, precum audimu la 
ordin® mai înalt®, adevărată gonă în 
contra tinerilor®, cari au fost® călări la 

I gară. Der fiind-că nu le vine la socotelă 
că s’a putută face o asemenea primire îu 
modă spontaneu, poliția a trebuită cu 
orl-ce preț® să inventeze unul® ori doi 
arangiatorl ai pretinsului „banderiu“, 
care întâmplător® s’a format® dela gară 
pănă în oraș®.

Și așa sub cuvânt®, că s’a arangiată 
i banderiu și nu s’a anunțată la polițiă, 
i toți tinerii și născociții arangiatorl au 
fost® pedepsiți cu cea mai mare pe
depsi de câte 10 fl. unul®, eventuală 48 
ore arest®.

Caracteristică pentru darea maximu
lui pedepsei este, că în timpul® pe când 
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li-se lua tinerilor fi interogatoriul^, d-lu 
vicecăpitană intrândă în cancelaria d-lui 
comisarii însărcinata cu interegatoriulfi 
și răspuncjându-i-se — la întrebarea ce 
i-o făcuse—de cătră d. comisarii, că nu 
se pote constata decă a fostă ori nu 
anume arangiată lucrulă, dise că fiă-care 
să fiă pedepsită cu câte 10 fl.

Cum a cjisă d-lă vice-căpitană, când 
încă se făcea procesulic verbalii și deci in
strucția era neterminată, și prin urmare 
necetită de dânsulă, așa s’a și hotărîtă: 
■cernela de pe hărtiă era udă, când se 
pronunță sentința imediată, și încă cea 
mai aspră, deâre-ce statutulă polițienescă 
prevede o pedepsă de 1 —10 fl.

întocmai ca cu procesulă „Gazetei11, 
procurorulă din Târgu-Mureșului îșl avea 
actulă de acusațiă gata, când aci se 
făcea instrucția; așa și cu poliția nostră.

Amă ajunsă așa-deră timpulă, când 
se facă sentințele înainte de cercetare 
și judecare; decă s’ar fi arangeată anume 
„banderiulău și nu întâmplătoră; s’ar fi 
adunată la gară mai multi călăreți și poli
ția trebuia să vadă acestă banderiu mer- 
gendă la gară, căci lucrurile s’au petre
cută în cjiua mare. Der odată întâlnin- 
du-se la gară, nu cumva că la întorcere 
trebuia să o ia tinerii peste câmpă ?

E în adevără regretabilă, că poliția 
în acestă modă asupritoră caută a’șl îm
plini datoria ori ordinele ce le-a primită. 
"Toți tinerii condamnați au insinuată re
cursă în contra sentinței polițiaue.

Corespondența „Gaz.“ Trans.“
Lăscndu, 13 Augustă n. 1890.

Petrecerea din Tirimia mare. In 10 
Augustă n. c. s’a ținută petrecerea din 
■Tirimia mare în folosulă școlei româ
nesc! gr. cat. de acolo.

Resultatulă morală ală petrecerei a 
fostă cu multă mai mulțămitoră ca celă 
din anulă trecută. Atâtă numărulă des
tulă de însemnată ală ospețiloră, cari 
în aceste părți din marginea Săcuimei 
și atâtă de isolate pentru noi formară o 
societate românescă cum rară mai poți 
vede, câtă și mai vertosă caracterulă 
națională ală petrecerei, armonia f’ră- 
țescă și vioiciunea participanțiloră suntă 
totă atâtea semne, că petrecerea n’a 
rămasă lipsită de efectulă dorită și că 
ostenela arangieriloră a fostă răsplătită 
prin deplina îndestulire a ospețiloră.

Cam pe la 4 ore p. m. s’a începută 
ordinea de dausă cu prea frumosulă 
jocă românescă „Ardeleana11. Costumulă 
românescă ți aici a fostă forte bine re- 
presentatu : semnă, că drăgălașulă nostru 
sexă femeescă pretutindenea voesce să 
se afirme ca ceea ce e, ținendă cu scum- 
pătate la portulu și datinele nostre stră- 
moșescl. Onore și laudă se cuvine pen
tru acesta femeiloră nostre, cari în ase
meni împrejurări locale sciu să profite 
de ocasiune pentru a încânta cu frumo

asele loră costume naționale inima popo
rului setosă de totă ce-i românescă!

In seria acestoră dame costumate 
voiu număra pe d-nele și domnișorele: 
Susana Maioră din locă, Anica Viciu 
din Nirasteu, Laura Aronă din Laslău ; 
d-ra: Măriți Vodă din Ormenișu, Carolina 
Maioră din Budîiu. Măriți Batolomeiu din 
Lăscudă, Silvia Gerasimă din Petrilaca- 
română, Aurelia Viciu din St. Ana, Au
relia și Volumnia Maioră din V. Odriheiu, 
Aurelia Hărțiană din Șeulia de Câm
pia, d-ra Maria Hărșianu din Oroiulă de 
Câmpia.

.In pausă 8 tineri au jucată „Călu- 
șarulă11 și „Bătuta“, după care au ur
mată „Ardeleana" și „Brâulă". Iți era 
mai mare dragulă de a vede pe tinerii 
noștri îmbrăcațl românesce, învertindă 
cu dibăciă pe veselele Româncuțe, cari 
asemenea erau în mare parte îmbrăcate 
românesce.

Petrecerea a durată în ordinea cea 
mai esemplară pănă dimineța pe la re- 
săritulă soreltii, când fiă-care s’a depăr
tată cu inima plină de suveuirl plăcute. 
Buna reușită a petrecerei în mare parte 
este a se atribui comitetului arangiatoră,

mai vertosă însă d-lui președinte Ale- 
sandru Maioră, parochă locală, care a 
inițiată arangiarea acestei petreceri la 
cererea espresă a poporului său și care 
nu a cruțată nici ostanelă, nici spese 
pentru a satisface așteptăriloru publi
cului participătoră.

Unii ospe.

Bihorfi, 16 Augustă 1890. 
Onorate D-le Redactoră !

Pe lângă politica de tâte clilele, ce 
resultă din importanta cestiune a gim- 
nasiului din Beiușă, la noi în jurulă Be- 
iușului spiritele nobile mai suntă preo
cupate și de starea demoralisătore și 
deplorabilă, în care e adusă bietulă po- 
poră prin îngreunarea peste măsură cu 
diverse dări, din care resultă atâtea: 
omoruri, răpiri, sinucideri și în urmă 
furturile, cari suntă dese, atâtă înBeiușă, 
câtă și în jurulă Beiușului.

Câtă pentru furturi amintescă, că 
pe la mijloculă lui Iulie nisce hoți spar- 

■ seră cămara unei văduve sărmane, Maria 
Martină n. Stanca, și o despoiară de 14 
jumătăți slănină, din care îșl agonisia 
bieta văduvă pânea de tdte dilele. Pa
guba s’a judecată ca la 200 ‘fl.

In 14 Augustă nisce hoți străbată 
în grănariulă dominiului episcopescă din 
Beiușă, de unde au furată mai mulțl 
saci cu grâu și cucuruză, ducându-i în 
pieță spre a-i vinde. Se face cercetare 
și se speră a descoperi pe furi. In do- 
miniulă episcopescă s’au întâmplată mai 
multe furturi. Casa domeniului și a 3-oră 
au cercată a-o duce, însă tot-deuna fără 
resultată.

In 15 a 1. c. se vorbesoe, că ar fi 
furată o vacă dela d-lă Antoniu Vașu. 
In 16 d-lă Janosy, neguțătoră, a trimisă 
pe ună omă ală său sfi-i cumpere ovăsă 
de pe la sate cu 400 fl., s’a întorsă cu 
capulă totă sdrobită și fără ună cru- 
ceră. Făptuitorii încă nu s’au putută 
descoperi.

In legătură cu acestea aflu de in
teresă a aminti, că în noptea din 13 1. 
c. d-lă locotenentă ală gendarmiloră 
Kiss Lâszlo și d-lă notară ală orașului 
Beliczay Elek, îșl petrecură minunată, 
traversândă de-alungulă stradele Beiu
șului cu o musică după ei, țipândă și 
chiuindă, și astfelă conturbândă disci
plina, ordinea și buna liniște a nopții. Să 
nu ne mirămă dâră de demoralisarea 
poporului, căci latinulă clic© : Exempla 
trahunt. Sentinela.

Miseria din Macedonia.
(Raportnlă consulului română din Salouicu).

Anulă agricolă 1889 — 1890 a fostă 
în generală o cercare teribilă pentru Ma
cedonia. De memoriă de omă nu s’a mai 
pomenită asemenea calamitate. Vera, 
tomna și ierna din 1889 au trecută fără 
ploiă, și chiar anulă 1890, pănă acum 
pote fi considerată ca unulă din cele mai 
secetose.

In cursulă presentului ană, ploile cari 
au căclută pe alocurea în unele districte 
din Macedonia, au fostă insuficiente pen
tru a produce o recoltă mediă, căci se
ceta dominândă, chiar în aceste districte 
desvoltarea cerealeloru s’a oprită deodată. 
Actualmente situațiunea este îngrozitore 
în arondismentele Kalamasie, Casandra, 
Sangoga și Caterina, unde tote semănă
turile, atâtă de tomnă, câtă și de primă- 
veră, suntă cu desăvîrșire perdute. Lucru 
ne mai pomenită încă, în aceste locali
tăți vera asta nu se va treera. Vitele 
n’au absolută ce să mănânce, căci nu 
mai esistă nici fână, nici paie ; ceea ce 
este însă și mai tristă, populațiunea aces
toră patru arondismente se află îu cea 
mai mare miseriă, lipsindu-i chiar pânea 
dilnică.

In arondismentulă Avret și Hisac, 
unulă din cele mai roditore, recolta ajunge 
abia la jumătatea unei recolte rele. In 
arondismentulă Karoferia, Dohirană, Geo- 
gheli, Serfidje, Nevrocop, Menelik, Serres, 
Drama, Cavalla, Zilmarși, Sasicoban, re
colta represintă abia a treia parte a unei 

recolte medie. In tote aceste arondis
mente nu numai sămănăturile de tomnă 
suntă pierdute, ca grâulă, orzulă, ovă- 
sulă, orezulă, opium (afionulă) etc.; ci 
și cele de primăveră, ca susanulă, po- 
rumbulă, bumbaculă etc. și chiar tutu- 
nulă ; viile au suferită și densele din causa 
secetei și prin aparițiunea unei specie 
de caleopter, care atacă vlăstările.

Populațiunea, oare sufere, întrece 
100.000 suflete și este de neapărată tre
buință a asigura nu numai subsistența 
ei și a viteloră, ci și a procura tote se
mințele pentru recolta viitore.

Pentru acestă sfârșită s’a instituită 
o comisiune pentru a studia acâstă ches
tiune; dânsa crede, că o sumă de 200,000 
lire otomane este de trebuință pentru 
cumpărarea semințeloră și nutrirea țăra- 
niloră și a viteloră pănă la recolta cea 
nouă. Acestă sumă se va cere cu ru
găminte dela guvernă. Comisiunea pro
pune ca, pentru arondismentele ajutate, 
dijma de lP/2 să se urce la 16*/2°/0 în 
timpulă de 7 ani. Cele 5% din spori
rea dijmei voră servi la amortisarea da
toriei de 200,000 lire otomane, capitală 
și procente.

Dare de s6mă.
Bradu, 12 Augustă 1890.

In 5 Iuniu a. c. s’a serbată maialulă 
eleviloră dela institutulă rom. gr. 
or. din Bradă (comitatulă Hunedorei). 
Venitulă curată s’a destinată fondului de 
pensiune a membriloră corpului didao- 
tioă dela acestă institutd.

Peste totă au incursă 82 fl. 60 cr. 
și anume : dela elevi 27 fl., dela publiculă 
participătoră 49 fl. 20 cr. și dela d. co- 
lectantulă A. Oniță, notară în MihălenI, 6 
fl. 40 cr.

Dintre d-nii participătorl au supra- 
solvită : G. Candrea primară în Neagra 
1 fl. 40 cr., Ar. Feieră proprietară în 
Bradă 80 cr., I. Bogdană teol. abs. 70 
cr., L. Comșa parochă în Zdrapțl 40 
cr., C. Bogdană 1 fl., I. Peri ană pa
rochă în CrisciorI 30 cr., L. Luca 40 
cr., L. Gobi 40 cr., I. Rusu medică 
1 fl. 40 cr., N. Borza par. 40 cr., I. 
Câmpeană par. în Rovina 1 fl. 80 cr., 
N. Bota not. în Buceșă 80 cr., S. Bră- 
deană 1 fl.

In lista întrată dela d. A. Oniță au 
contribuită d-nii: St. Hărăgușă par. în 
Blășern 40 cr., S. Bibarță 40 cr., A. 
Oniță 1 fl., N. Bedea 60 cr., S. Ardeu 
30 cr., G. Teodoră 10 cr., I. M. 40 cr., 
N. Bota 1 fl., I. Birău parochă 50 cr., 
P. Plastea 50 cr., N. Simulescu 20 cr., 
și alți 3 individl, ale căroră nume nu 
se potă ceti.

Subtrăgându se spesele în sumă de 
35 fl. 89 cr., a rămesă ună venită cu
rată de 46 fl. 71 cr., care sumă în 21 
Iuniu a. c. s’a trimisă spre fructificare 
la cassa de păstrare „Hunedora11.

Onoratulă publică participantă la 
acestă maială, dsuprasolvitorl și d. A. 
Oniță binevoiască a primi ca recompensă 
dela corpulă didactică mulțămită și re- 
cunoseință.

Causa nepublicărei la timpulă sân a 
acestei socoteli a fostă de o parte esa- 
menele comisionale și publice ale elevi
loră, de altă parte împrejurarea, că în
dată după esamene am fostă silită a ab
senta unu timpă mai lungă.

Pradil, 12 Augustă 1890.
B. Boneu,

cassaru.

(Sorviciulu biuroului de coresp. din Pesta.)

Viena, 21 Augusto. Ambasada 
serba declară, că e cu totulu ne
întemeiată . scirea, cumcă guver- 
nuld serbescu ar fi declarată prin- 
tr’o notă ca ne mai fiindu obliga- 
toră pentru Serbia tractatulu de 
comerțQ, ce esistă între amendoue 
guvernele.

Berlinil, 21 Augustă, ipiarele 
nu atribue nici o importanță mare 
comentărieloră făcute de foile ofi- 
cidse rusesc! cu ocasiunea visitei 
împărătesei.

PariSU, 21 Augustă. Cu oca
siunea întrunirei camerei, unele 
grupuri voră încerca a detrage 
d-lui Floquet demnitatea de pre
ședinte și în locu’i se pună pe 
Perier.

Newyork, 21 Augustă. Ună 
ventă pustiitoră (typhon) a dis
trusă în Wiklesbarre(Pensylvania) 
100 de case; 40 de omeni au fostă 
omorîți și 100 răniți, er mai multe 
sate distruse.

-A-pelai.
Precum toți scimă comuna româ

nescă Bucerdea-vinâsă a devenită pradă 
focului și pe lângă perdere de vieți 
omenescl, 54 de familii cu 260 membri 
au rămasă sub cerulă liberă perdândă 
în flăcări și recolta anului acestuia. Spre 
ajutorarea acestui poporă treză și munci- 
toră s’a formată în orașulă Alba-Iulia 
ună comitetă de ajutorare și pentru a 
primi ajutârele din afară s’a încredin
țată membrulă comitetului, D-lă Ale- 
sandru TordășianH, protopresbiteră greco- 
orientală.

Este ună interesă comună, ca lo
cuitorii acestei comune sâ fiă ajutorați; 
dreptă aceea prin acesta avemă onore 
a ne adresa cătră întregă publiculă ro
mânescă, ca să dea, după putință, celă 
mai grabnică ajutoră acestoră nefericiți, 
ca să nu-i afle erna fără locuință.

Alba-Iulia, 6 Aug. 1890.
Alesandru Tordășianfl, 

protopresb.

Logodnă. D-lă Aureliu A. Suciu, 
studentă de universitate îu BucurescI, s’a 
logodită cu d-șora Emilia Alutanu-Socolă 
din Reghinulă-săsescă.

Cununiă. Din Blașiu ni-se scrie: In 
10 Augustă n. c. s’a cununată în bise
rica catedrală de aici d-lă losifu Cirlea, 
proprietară în Alba-Iulia, cu d-ra Natalia 
Rații, fiica d-nei Maria Rață și nepota 
d-lui canonică Dr. Ioană Rață. Nașă a 
fostă d-lă jude r. Gerasimă din Alba- 
Iulia.

DIVERSE.
Divorțu după nunta de auru. — Ună 

procesă de divorță, cum se vădă puține, 
a fostă pledată acum cincl-spre-dece dile 
la Petersburgă în Statele-Unite. Reve- 
rendulă Enoch Rectoru, în vârstă de 85 
ani era acusată de crudime și imoralitate 
gravă de cătră soția sa Alice, în vârstă 
de 80 de ani. Părechea râu potrivită 
și-a celebrată nu de multă nunta de 
auru și are ună numâră considerabilă 
de copii, nepoți și strănepoți. Enoch 
Rector produse acusațiunl de aceașl na
tură contra femeei sale. Judecătorulă a 
refusată sâ pronunțe divorțulă.

Universiiate în Africa. Era vorba de 
a se funda o universitate în Pretoria. 
Pe când se afla în Europa, supraintenden- 
tulă învățământului publică din Republica 
sub-africană avusese mai multe convorbiri 
în vederea formărei corpului profesorală. 
După ultimele știri sosite din Pre
toria , proiectulă ar fi părăsită pentru 
momentă, din causa dificultății de a 
găsi nu profesori, ci elevi.

Invâțământulă n’a produsă pănă a- 
cu . în Transvaal tineri capabili de a 
se da cu folosă studiiloră superiore. — 
Tote autoritățile consultate, fiindă una
nime în a recunosce acestă stare de lu
cruri, președintele Republicei, d. Kruger, 
mare partisană ală cărărei unei Univer
sități, a trebuită sâ se ralieze la acestă 
părere.

Ună preoții catolicii însurată. Ună 
conflicts a isbucnită la Dortmund între 
preotulă catolică Moog, licențiată în te
ologia și o parte din membrii comuni- 
tăței. D-lă Moog manifestase iatențiunea 
de-a se căsători și mulțl catolici audindă 
de acesta strigau că e scandală. D-lă 
Moog totuși persistă în intențiunea sa. 
Publicațiunile căsătoriei sale cu domni- 
șora Baum din Colonia au fostă făcute 
la ofițerulu stării civile.

(„România.11)

Editoră și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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V,
vl(Uursultt piețefi ISrașovâ

din 21 Auguste, st. n. 1890.
Bancnote românesc! Clump. 8. 5 Vând. 9.—
Argintă româneacă - „ 8 90 8.95
Kspoleon-d’orl - - - „ 8.J7 rt 9.01
Lire turcesc! - - • „ 10.30 M 10.35
imperial! .... „ 9.28 n 9.33
©albin! „ 5.30 r 5.35
Boris. fonc.„Albinau6°/o „ 101.- n

5°/- n n u /o n 99.50 *>

Ruble rusesc! - * * n 135.— ii 136.—
Mărci germane - -
Discontulă 6— 8n/0 pe ană.

li

Corsold la barsa âe Vi se a
din 20 Auguste st, n. 1890.

No. 3021—181'0. 406,3—3

Ron ta da aură 4u/n ...... 101.20
Renta de hârtiă5u/0.................................99.35
împrumutul^ căiloră ferate ungare -

aură.......................................................113.75
dto arginte 97.50

Aaaortisarea datoriei căiloră ferate dc 
ostă ungare (1-ma emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
oste ungare (2-a emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
oste ungare (3-a emisiune) - - 111.—

Bonuri rurale ungare ..... 89 30
Bonuri croato-slavone.......................... 104.25
Despăgubirea pentru dijma de vine 

ungurescă .................................. —.—
Imprumutule cu premiule unguresed 136.75 
Dosurile pentru regularea Tisei și 8e-

ghedinului ■ ■ 126.75
Renta de hârtiă austriacă .... 88.20
Renta de arginte austriacă .... 89 70
Renta de aure austriacă...................... 107 85
Dosuri din 1860 ................................. 138.75
Acțiunile băncei austro-ungaro - - 973 — 
Acțiunile băncei de credită unssr. - 354 50 
Acțiunile băncei de credită austr. - 308 25
Salbenl împărătesei........................................ 5.37
.Napoleon-d’orI..................................... - 9.01
Mărci 100 împ. germane .... 55.60
Londra 10 Livrea sterlinao ■ 113 50

Hi

I.

Escriere de concursă.
Pentru 5 stipendii din fundațiunea 

fericitului Dr. Simeoniî Hamonțai se 
escrie concursă cu terminulă pănă la 
10 Septemvre a. c. st. n. inclusive, și 
anume :

Pentru unu stipendie de 315 fl. v. 
a. usuată de Alesandru Mărgineanu 
clerică absolută și ascultătoră de filo- 
sofiă în Clușiu ;

pentru unu stipendiu, de 84 fl. v. 
a. usuată de Alesandru Mihali rigoro- 
sante în drepturi, carele nu s’a legi
timată despre progresulă făcută în 
studie în decursulă anului școlastică 
espirată ;

pentru trei stipendii de câte 63 fl. 
v. a. usuate de medicinistul^ Ant niu 
Farcașiu și gimnasiștii Valeriu Szabo 
și Ioană Chirilă. dintre cari nici unulă 
nu s’a legitimată despre progresulă 
făcută în studie în decursulă anului 
școlastică 1889/90.

La aceste stipendie potă concurge:
a) numai tineri studențl miserl, 

cari suntă născuțl în Transilvania și 
suntă Români de nascere;

b) cari pe lângă purtare morală 
bună au din studie calculi de eminențiă]

c) ascultătorii de medicină, de 
drepturi, de sciințele reale, precum 
suntă technică, montanistică, silvanis- 
tică, și la vr’o academiă comercială, 
și în fine studenții în gimnasie ori în 
școle reale ;

d) dintre concurențl voră ave pre- 
în înțelesulă testamentului ,

caeteris paribus, cei de origine nobili 
și consângenii piului fundatoră ;

e) dela concurențl se recere, să 
alăture la cererile concursuale testi- 
monie școlastice în copie autentice și nu 
în originala, apoi carte de boteză, tes
timoniu medicală, atestată de pauper
tate, care să fiă subscrisă de antistia 
comunală politică, și de paroohulă con- 
cernente și întărită cu sigilulă paro- 
chială și celă comunală, precum și 
cu subscrierea oficiului pretorială, er 
în cetăți și opide cu subscrierea an- 
tistiei oetățane seu opidane; în urmă

f) concurenții se numescă espresu 
institutul^ la care și unde voră să con
tinue sciințele academice ori gimna- 
siale.

Cererile concursuale adjustate în 
modulă arătată să le subșternă pănă 
la terminulă prefiptă Consistoriului 
metropolitană subsemnată.

Concursele, cari nu voră fi ast- 
feliu instruite și nu se voră subșterne 
în terminulă prefiptă, nu se voră lua 
în considerațiune.

Bl ași n, din ședința consistorială 
ținută în 12 Augustă 1890.

Consistoriulu metropolitană 
cat. de Alba-Iulia.

II.

gr.

Escriere de concursă.
Pentru doue stipendie de câte 60 

fl. v. a. din fundațiunea fericitului Epis
copii Ioană Bobii, usuate de gimnasiștii 
Eugeniu Nemeșiu, care nu s’a legiti
mată despre progresulă făcută în de- 
cursulă anului școlastică trecută, și de

bținută cal-
ă nesuficientă, —se escrie concursă A 
terminulă pănă la 10 Septemvre Lj 

st. n. inclusive. 0
Victoră Forfota, care a o 
culă nesuficientă 
cu 1 
a. c. st. n. inclusive.

Doritorii de a obține aceste sti
pendie au de a-și instrui cererile loră 
conformă condițiuniloră espuse mai .. 
susă în escrierea de concursă pentru n 
stipendiele ramonțiane, și pe acele a-le 
subșterne subsemnatului Consistoriu 
pănă la terminulă prefiptă.

Bl ași u, din ședința consistorială 
ținută în 12 Augustă 1890.

Consistoriuliî
cat. de

fl
u metropolitană gr. /h 
de Alba-Iulia. V

[H] 
o

0 
I
I
I

III.

Escriere de concurși.
10 Septemvre a. 
escrie concursă

Cu terminulG de 
c. st. n. inclusive se 
pentru doue stipendie de câte 70 fl. din 
fundațiunea fericitului Gavrilă Vaida, 
usuate până acum — numai în sumă 
de câte 60 fi. — de juristulă Clemente 
Barbulft și gimnasistulQ Ioachimfi Mun- 
teanu dintre cari nici unulG nu șl-a 
legitimate progresulă făcute în decur- 
sulă anului școlastică espirată.

Cei cari doresce, să obțină aceste 
stipendie, au de a’șl instrui cererile 
sale conformă condițiuniloră espuse 
în escrierea de concursă pentru sti- 
pendiele ramonțiane, și a-le subșterne 
subsemnatului Consistoriu pănă la ter- 
minulă prefiptă.

Bl aș iu, din ședința consistorială 
ținută în 12 Augustă 1890.

Consistoriulu metropolitanii gr. 
cat. de Alba-Iulia.

Mersult trenurilor^
pe lini ele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilii din 1 Iunie 1890

I®r edealw—SSaadagscstaJSudapesta—I*r edealii IB.“jPeste--AradW“Te£w(| Teinș-*JLradin-IB.->9*esta
Trenă Trenă Tren de 
accele

rații.
accele

rații per- 
sdne

Tren de 
per
sane

Trenă Trenă Trends
accele
rată

de 
pers.

accele
rații. per- 

udno

Trenii 
accele
rații.

Trenii 
de 

pers.

Trend 
de 

pers.

Trenii 
accele

rații.

Trenii 
de 

pers.

Trcnu 
de 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

Oradea-mare

Jfezd-Tolegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nădășel

Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cncerdea 
Hidra 
Vințulă 
liud

de susă

Teiușă

Jrăciunelă
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică 
Mediașu 
EHsabetopole 
Sighișâra 
Hașfalău 
Homorodu 
Augustină 
Ap ața 
Peldidra

Brașov!)

Pimișă
JPredealu

BucurescI

4.26
4.58

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

8.—
2.—
4.05
5.46
7.01
7.11
7.41
8.16

9.05
9.35

10.50
7.35

11.07
1.20
3.02
3.09
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40

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

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
12.04
12.23
12.39

1.08
1.50
2.06
3.20
3.56
4.19
4.44
5.20
5.30
6.14
6.45

1135

6.10
9.28

11.58
1.51
2.06
2.46
3.40
4.03
4.25
4.51
5.32
5.49
6.11

BucurescI 
Predeal™ 
Timișă

Brașovd

Feldidra 
Ap ața 
Augustină 
Homorodu 
Hașfalău 
Sighișdra 
Elisabetopolo 
Mediașă

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

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă

Teiușfi

Aiudă
Vințulă de susă 
Uidra
Cncerdea
Ghirișă
Apahida

6.03
7.51
8.36
9.10
9.44

10.31

Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rev

l Mezo-Telegd

Oradea-mare j

11.23
12.08

P. Ladâny 
Szolnok

Budapesta

Viena

7.55
1.08
1.37
2.13
2.43
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
5.45
6.12
6.33
6.46
6.48

7.22

7.51
7.58
8.. 15

8 45
9.16

10.36
1048

12.01
12.31

1.10
1.36 
2,01 
2.08
3.31
5.11
7.15
8.40
1.40

4. -1
4.44
5.20
5.47
6.35
8.12
8.47
9.29

10.10
10.32
10.42 ’
11.01
11.37
11.52
12.23

1.23
I. 50
2.20
2.28
2.46
3.33
5. —
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

1.19
3.31
6.35
6.50
3.—

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
ESisdajpeBta
Szolnok

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

1.35
1.59;
2.32
2.59.
3.13
3.18
3.33
4.03;
4.14,
4.36;
5.06-
5.24
5.451
5.51

~6ÎÎ8
6.42
7.52
8A0
8.30
8.5C
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

Glogovață 
Gyorok 
Pauiișu 
Radna-Lipova 
Oonop 
Berzava 
Soborșină 
Zamu 
Gurasad^
Ilia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia
Șibotă
Vințulă de josu 
Alba-Iulia 
Teiușă

8.—
2.-
4.20
8.10

h2.20
1.2.34
|3.05
13.23
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

3.25
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

Teinșu
Alba-Iulia
Vințulu de josă 
Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia 
Gurasada
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Conopă 
Radna-Lipova 
Pauiișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradd

Szolnok
Budapesta

Viena

Mweșft-I^udoșâ-Sisti ița Jffiisti-ița-Mws-eșu-l^wdoșM
ȚT. omn.|| ---------------------

4. — | Bistrița 
g 4y l Țagă-Budatelecă 
959 Murășă-Ludoșă

Nota: Numerii îucuadrațl cu linii grose însemneză orele de nopte.

Murășă-Ludoșă
Țagă-Budatelecă
Bistrița

Copșa-mică
Șeica mare 
Ldmnașă 
Ocna
Sibiin

©«jpșa-mică,—8i Ss S iu
Tr. de p. T. do p. Tr. omn

4.05 10.47 7.10
4.35 11.17 7.43
5.16 11.58 8.27
5.47 12.29 8.59
6.10 12.52 9.23

12.59
1.39
1.56
2.23
2.49
3.37
3.53
4.18
4.43
4.53
5.21
5.56
6.46
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.05
2.25
5 50

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

_______ J___
7.20| L.40| 6.05

SâI»iiw-O®j»șa-mică.

Sibiin
Ocna
Ldmneșă
Șeica mare
Copșa-inică

Tr, do p.Tr. omn. Tr. dc p.

7.35 4.34
8.02 4.58
8.30 5.25
9.05 5.55
9.34 6.20

9.50
10.14
10.40
11.10
11.35

5.49

=■6.24
Î6.53 
= 7.06
7.45

11.51
1.55 7.45

Simeria (Piski)-S®eitr®șem ff*eti,oșeni-Simeria(Piski)

Aradâ—Tâmiș® ra

T. d. p. T, omn. T. omn. T. omu. T. omn.
Simeria 7.17 11.28 3.50 Petroșenl 6.05 10.42
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița 6.45 11.23
Hațegă 
Pui

8.45 1.08 5.20 Crivadia 7.26 11.57
9.39 2.03 6.15 Pui 8.07 12.33

Crivadia 10.37 2.51 7.03 Hațegă 8.51 1.19
Banița 11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09
Petroșenl 12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20 2.47

T. omn
4.03
4.49
0.24] 

■~v
6.43
7.28
8.-

Cucerdea -Oșorheiu 
SSegbimafiia săsesefa

Tr. do p. Tr. dc p. Tr. omn.

Cncerdea 2.55 8.20 2.56
Cheța 3.25 8.50 3.29
Ludoșă 3.46 9.11 4.06
Ml.-Bogata 3.56 9.20 4.15
Iernută 4.33 9.57 4.54
Sânpaulă 4.48 10.12 5.10
Mirașteu 5.11 10.35 5.34

5.30 10.54 5.35
Oșorhelu ■ 5.50i 4.58

Reghinul-săs. | 7.2b 7.-

KSeghinuiti sâsesefa-
Oșoi’iieiu-</ucerdea

Timișoi*a—Aradia Mirașteu 
Sânpaulă 
Iernută
M. Bogata 
Ludoșă 
Cheța 
Cncerdea

Aradă
T. omn.

6.18
T. omn.

4.18 Timișora
1" omn.

6.30
T. omn.

1.10
Aradulă nou 6.40 4.40 Merczifalva 7.23 1.59
Nemeth-Săgh 7.05 5.05 Orczifalva 7.49 2.19
Vinga 7.33 5.33 Vinga 8.16 2.46
Orczifalva 7.56 5.50 Nemeth-Săgh 8.37 3.03
Merczifalva 8.14 6.06 Aradulă nou 9.09 3.41
Timișdra 9.04 6.50 Aradă 9.25 3.55

Oșorhelu

Reghinul-săs.
Tr. omn. Tr. de p.

8.25
10.—

7.24 5.54
7.44 0.14
8.07 6.37
8.29 6.58
9.02 7.28
9.35 7.41
9.51 7.57

10.23 8.25

Tr. dc p.

8.—
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

Simeria (Piski)-Unied.

T. omn-
1.16
4.50
7.21

Turda-^birișiiGHhirișâ—Turda

GhirișQ 7.40 10.50 3.56 9.30 Turda 6.05 9.40 2.40l s.zO
Turda 8.- 11.10 4.10 9.50 Ghlrișă 6.25 1

6
 »—
<

3.-1 8.40

Sighișora—® dorheiu Odai’beiu—Sigbiș®i*a

Simeria (Piski) 
Cerna
Unieddra

Tr. omn.

4.—
4.21
4.50

Unied.-Simeria (Piski).

Sighișâra 
Odorheiu

5.— 11.25 Odorheiu
7.49 1.50 Sighișdră

=1 Unieddra
► Uerna 
’Simeria

9.25
9.53

10.10

I

I
1

I

1

I

Tipograua A. MUREȘIANU Brașor.


