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Brașovu 2 Maiu 1886.
Mâne serbămii aniversarea dilei, în veci me

morabile, de 3/15 Maia 1848.
Adunarea de pe câni pul tî libertății are pen

tru noi o însemnătate principiară și civilisătdre.
Adversarii noștri n’au vrută și nu vrâu s’o 

înțelâgă, ei confundă manifestarea leală și pacl- 
nică a aspirațiuniloru poporului română pentru 
libertate și egalitate națională cu tristele și du- 
rerdsele evenimente din acelu ană și negă, că 
Românii au fostă conduși în mișcarea loru de 
propriulă loră impuJsă. T6te câte s’au făcută 
la 1848, înainte și după 3/15 Maiu, adversarii 
noștri le ascriu ingerințelor^ străine agitatdre si 
reacționare, dușmane independenței Ungariei și 
națiunei maghiare.

Atunci ca și acum adversarii noștri nu vr6u 
să ’nțelăgă, că și Românulft e făcută din carne 
și 6se ca ei; că și elă simte ca și ei pentru nă- 
mulă său și pentru patria sa.

Nenorocirea cea mare de care suferimă adi 
cu toții este, că adversarii noștri nu cunoscă is
toria popăreloru ce viețuescă împreună cu ei, nu 
o cunoscă pentru că o privescă totă prin prisma 
înșelătdre a esclusivismului loră ambițiosă și hi- 
peregoistă.

Românulă nu era omă, căci a fostă sclavă 
atâta timpu; cum putea elă dăr să nutrăscă în 
peptulă său simțăminte nobile pentru limba și 
naționalitatea sa? — dicti ei.

Adversarii noștri au contestată și contestă 
Românului nobleță inimei, lealitatea și patriotis- 
mulă și acăsta este nenorocirea.

La 1848 — ne impută ei amă fi fostă nu
mai instrumente 6rbe ale „camarillei." Cre- 
demă că onorămti numai curatele nisuințe ale 
Româniloră adunați la 3 (15) Maiu 1848, dăcă 
vomă cita mai josă vocea unui distinsă istorică 
austriacă asupra mișcării nostre de atunci, a unui 
scriitoră care de sigură nu va pută fi bănuită, 
că este ună apărătoră ală pretinsului „dacoro- 
mânismă.“ Etă ce scrie Iosifă Alexandru br. 
de Helfert în opulă său „Revolution und 
Reaction im Spătjahre 1848“ (Praga 1870, p. 207) 
opă care a fostă în generală apreciată și lău
dată din causa obiectivității cu care este scrisă:

„Mișcarea romănă în Transilvania a eșită 
tocmai așa ca mișcarea sudslavică în Ungaria și 
Croația, mimai din sînultt poporului, ea nu 
numai că n’a fostă favorisată. ci din contră a fostă 
privită cu neîncredere și urmărită cu totulă în sen- 
sulă ministeriului din Pesta. Ca pretutindenea 
la asemeni mișcări naționale se afla în frunte 
preoțimea."

„S’aruncămă o privire asupra adunărei din 
(3/15) Maiu în Blașiu. In cete de câte 20 pănă 
la 30 inși, și femei și copii printre ei, conduși 
de preoții loră, alergară „Valachii“ din tăte ți
nuturile țării și se opriră pe marele câmpă îna
intea orășelului/1

„Representanții inteligenței române funcționăză 
ca susțiitori ai ordinei, facă liberă în mijlocă ună 
locă în formă de cercă și din acesta lasă să por- 
născă în formă de racle mai multe strade prin 
massa cea dăsă; marginea din afară a acestui 
cercă și a acestoră strade îlă formăză ămeni pi
tulați la pământii, cari nu se mișcă de locă și 
nu lasă pe nimenea să pătrundă, cu o stăruință, 
care nu sufere nici o turburare, așa încâtă, după 
cum se esprimă ună raportă „ autentică “ ma
ghiară, totulă oferă o priveliște în adeveră împo- 
santă. In mijloculă cercului este ridicată o es
tradă, împodobită cu stăguri, pe acăstă estradă să 
află onoratiorii adunărei, ea servesce totă-deodată 
ca tribună oratoriloră. “

„Oratorii suntă totă dmeni din poporă, cu 
deosebire din clasele sărace, flăcăi tineri cu pă- 
rulă vîlvoiu, sărăcăcioșl îmbrăcați în haine tocite, 
de unu aspectu nedistinsă, ca și cum altfelă nu

s’ar potrivi pentr’ună poporă, căruia îi era im
primată sigilulă suferințelor^ seculare. Bărbații 
vorbescă, mulțimea ascultă, la unele alineate ora
tor ulă pune o întrebare: „ Vremă să fimă o na
țiune ca celelalte, nu-i așa?“ — „Așa" răsună din 
mii de guri ale mulțimei. In pausa ce urmăză 
încheiărei unui discursă, se audă suspinuri, plân- 
sete și blesteme; apoi pășesce înainte ună altulă 
și liniște adâncă urmâză. „ Fraților u Români, “ 
întrâbă elă în urmă, „se mai suferimă noi multă 
timpă apăsarea, nu-i așa că nu ?“ — Nu, răsună 
mii de voci din massă și mii de mâni se ridică 
în susă spre jurământă."

„Adunarea dela Blașiu n’a rămasă nicidecum 
fără participarea organeloră legale ale țării: pe 
estrada din mijlocă se aflau pentru supraveghere 
doi comisari ai guberniului și într’o depărtare 
drecare era așezată ună detașamentă de mi- 
lițiă împărătâscă „trimâsă de generalulă - co- 
mandantă pentru susținerea liniște?' ; împedeca 
nu s’a putută întrunirea, dăr trebuia să fiă su- 
pravegliiată. Autoritățile ungurescl și împărătesei 
merg du în privința acesta mână 'n mână. Dăcă 
celoră dintăiu nu le plăcâu manifestațiunile de 
lealitate din principiu, cei din urmă voiau să le 
împiedece „ca să nu se ațîțe poporulă". Aceștia 
au dată ici colo în punctulă acesta dovedi es- 
traordinare de abnegare de sine lâncedă !“ S’a 
întâmplată ca oficeri, cari nu voiau să ascundă 
că țină la causa împăratului și supremului loră 
beliduce, au fostă depărtați din țâră de superiorii 
loră; că detașamente de milițiă dau ajutoră gar- 
deloră maghiare spre a pedepsi localități, ce erau 
fidele causei imperiale ș. a. In asemeni împre
jurări Românii nu numai că au fostă avisați la 
propriele loră puteri în cea mai mare parte a tim
pului^ ddr în fiecare momentă trebuia sd se aștepte 
d’a veni în conflictă cu organele guvernului împd- 
rătescă... Le lipsea ori și ce sprijină de susă și 
și în aceeași situațiune se aflau și frații loră pe 
teritoriulă graniței militare..."

Desbaterile asupra legii gldtelorti.
(Urmare.)

Contele Emanuilă Andrassg: Ună ană înainte de 
isbucnirea răsboiului germană am fostă ospele împăratului 
francesă Napoleonă III la Biaritz. De regulă bărbații mari, 
câte odată însă și noi Omenii mai mici avemă ună pre- 
simță. Atunci m’a întrebată Napoleon, că ce sciu eu 
despre acele avantage ce le aștăptă Germanii dela des- 
voltarea armatei loră. La asta n’ain putută răspunde 
(Viuă ilaritate), fiindă-că nu eram soldată;' der dăcă ar 
fi fostă acolo Acusius Beothy, de sigură ar fi răspunsă 
la acăstă întrebare (Vină ilaritate și aplause ’n drăpta 
și ’n stânga), și anume așa că Thiers, pe care noi toți 
îlă ținem de ună mare bărbată, dăr care cu tăte astea 
a greșită, Thiers, ca și Beothy a împedecată introduce
rea în Francia a organisării militare a Germaniei. Mai 
târdiu însă au primit’o și Francezii. Dăr ce s’a întâm
plată? Francezii au refusată banii necesari pentru ese- 
cutarea sistemului militară ca ’n Germania, și urmarea 
a fostă că Germanii^ când au vătjută că Francezii facă 
pregătiri pentru a primi aceea, ce de multă primiseră 
Germanii, spre a preveni Franceziloră au căutată ună 
motivă pentru răsboiu, pentru ca să zădărnicăscă orga- 
nisarea. (Așa este! în drăpta.) întrebă, cine are mai 
mare nevoiă de scută, în casulă isbucnirei unui răsboiu, 
țările austriace său noi, cari suntemă încungiurațl de e- 
lemente față cu care avemă trebuință de puterea in
ternă? Ungaria nu trebue să facă greutăți unei aseme
nea legi. Cei ce facă greutăți nu o facă din convingere. 
(Sgomotose contraziceri în stânga estremă.) Dăcă la trac- 
tarea acestui proiectă de lege amă amărunți tăte din 
firă în pără, amă descoperi puterea și slăbiciunea năstră, 
ba chiar le-amă esagera, atunci inimiculă ar pută cal
cula pănă la ună omă, câtă de mare e puterea năstră 
militară. (Larmă, strigăte’n stânga: O scie și fără de 
asta!), ce elemente suntă aci și care suntă colo legate. 
E datoria năstră deci să primimă proiectulă așa cum l’a

primită Austria. (Sgomotăse contradiceri și ilaritate în 
stânga estremă. (Vii aprobări și aplause’n drăpta.)

Geza Gyorffy Zice, că proiectulă are scopulă d’a 
st.îrpi națiunea, deărece pune’n rânduri și pe tații de fa- 
miliă. Respinge proiectulă și se alătură la moțiunea lui 
Thaly.

Iuliu Margittay vorbesce într’ună sgomotă ne
întreruptă contra proiectului. Ar fi o privelisce maies- 
tăsă cum se trimită Jidovii în focă, dăr aceștia de sigură 
voră sci să se sustragă și acolo datoriei loră. Din con
tră glătele se voră întrebuința ca nutrimentă tunuriloră, 
mai alesă dăcă va sta sub comanda unui generală cro
ată, de cari avemă mulți în armată. Respinge proiectulă.

Președintele: Facă o observare la vorbele 
d-lui deputată. Fiindă că trăimă frățesce cu Croații de 
sute de ani, d-lă deputată nu e îndreptățită a presupune 
că fiii Croației ară trata nedemnă pe fiii Ungariei, când 
ară comanda pe aceștia. (Vii aprobări generale).

In ședința dela 7 Maici luă cuvântulă:
Blasius Orban, care vorbi contra apucării deasupra 

a militarismului. Nu e destulă că fii noștri înrânduițl 
în armata austriacă suntă predațl tratării celei fără cru
țare, băfcadeseori brutalitățiloră oficeriloră străini și cu 
simțăminte dușmane nouă? Acum să vârâmă prin acăstă 
lege întrăga națiune în jugulă soldatescei? Respinge pro
iectulă. _________ (Va urma).

t Ioană Marcu.
Despre înmormântarea prâ demnului și ne

uitatului conducătorii alb Românilorii din Săt- 
marti primimtî corespondența de mai josă, pe 
care o publicămă. asociându-ne la doliulu Săt
măreni loră :

Sătmaru, 1886 Maiu, 10.
E o credință deja înrădăcinată în poporulă româ- 

nescă, că sărtea lui e adl mai vitregă, ajutorulă și raZa 
de speranță de nicăirl nu-i licuresce. Inimicii lui riva- 
lisăză în a-i nimici totă ce are mai scumpă pe pământă, 
libertate, naționalitate și limbă.

De curândă bruma și gerulă nimici o parte din 
fructele pământului, sudărea cruntă a bietului țărână; 
ceriulă încă pare a ne fi vitregă, însă credința neclătită 
în D-deu a Românului este mare; în năcazurile sale 
numai în D-Zeu și în brațele sale vânjăse își pune 
speranța.

Noi Românii Sătmăreni amă mai suferită însă peste 
tăte celelalte năcazuri o ireparabilă perdere. Suflarea 
rece a morții stinse făclia vieții acelui bărbată, care a 
fostă esemplulă virtuțiloră antice, preotă esemplaru, băr
bată de cultură înaltă, Română naționalistă învăpăiată, 
patriotă, omă de încredere, soță credincioși și amică 
sinceră.

Ioană Marcu, parochulă și protopopulă Sătmarului, 
președintele partidei naționale române din acestă comi- 
tată a reposată după o bălă scurtă der vehementă. 
Prin mărtea lui românimea în genere a ’perdută pe 
unulă din acei bărbați firmi de caracteră, pe cari în 
tăte împrejurările grele a putută conta.

Inteligința lui profundă a înpreunată tăte calitățile 
nobile ale unui bărbată.

In cele mai grele timpuri, înainte de acăsta cu 15 
ani, și-a ocupată defunctulă postulă său de preotă în 
Sălmară; spiritele credincioșiloră erau înverșunate,, mâni 
nevăZute inimice au aprinsă ura în inimile poporeniloră 
români din parochiă contra preotului loră; atacuri Zil
nice trebuia elă să îndure atâtă dela singuratici câtă și 
dela corporațiunl și în mijloculă acestoră atacuri elă se 
afla singură, părăsită de toți. Sla luptată ca ună leu; 
armele lui erau creștinescl, cu blândeță, prudență și c’ună 
tactă fină în urmă învinse greutățile, scăpă de inimicii 
din sînulă bisericei; poporulă începu a se apropia de 
preotulă său cu încredere și iubire, er inimicii răma
seră de minciună. Astfelă a redată elă pacea-și liniștea 
turburată poporului și bisericii, a scăpată parochia de 
Sătmară de pericolulă mare ce-o amenința.

Străinii depuseră armele și pănă la mărte l’au 
stimată ca pe ună regeneratoră prudentă.

Dreptă semnă de acăstă stimă și venerațiune a și
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grăbită întregă publiculă neromână din locă de tote clasele 
precum și inteligința română din tâte unghiurile Comi
tatului a-i da ultima onâre și a-i aduce tributulă de re
cunoștință omului de merită la mormenlulă ce nu cu- 
nâsce deosebire, nu cunâsce îndurare.

înmormântarea s’a celebrată de 13 preoți din die- 
cesa Gherlei "și a Oradiei-mari, pontificândă Reverendi- 
simulă D-nă Alexandru Erdoșiu, protopopulă Țării Oa
șului și viu-archidiaconă.

Cuvântarea funebrală o-a rostită românesce și un- 
guresce M. O. D. Mihailu Popii preotulă, Botizului, 
oculă nascerei adormitului protopopă. Predicatorulă în 
termini caldi a descrisă viața și faptele defunctului, a 
înșirată meritele lui câștigate pe terenulă bisericescă și 
națională-patriotică și în urmă luândă iertăciune dela fa- 
miliă și publiculă întregă și-a finită cuvântarea storcândă 
multe lacrimi.

Punându-se apoi cosciugulă frumosă de metală 
pe carulă funebrală} s’au aședată trei cununi pompâse 
pe cosciugă; una a văduvei neconsolabile, alta a comu
nității bisericesc! și a treia a inteligenței române cu in- 
scripțiunea: ‘Inteligența română din comitatu, bravului 
anteluptătoru. *

Sosindă conductulă imposantă cu peste 1000 de 
âmeni la mormântă, dupăce D-nulă pontificantă șl-a 
finită trista datorință, a pășită pe marginea mormân
tului D-lă Dr. Vasiliu Lucaciu, preotă în SisiescI, și a 
rostită o cuvântare elocuenlă, storcândă lacrime din 
ochii tuturoră. Străinii stăteau uimiți de elocința 
rară, âr noi, cari l’amă pricepută amă eruptă în plânsă 
căci numai atunci amă sâmțită într’adevără durerea 
pentru perderea mare.

Durerea însă și-a ajunse culmea, când finindă vor- 
bitorulă a esclamată plină de durere : „Suflete nobilă, te 
duci dela noi, dâr nu te vomă uita; aici, la mormântulă 
tău scumpă jurămă cu toții, că vomă iubi gintea nâstră 
scumpă precum tu o ai iubită, vomă înainta pe căra
rea ce tu ni-o ai arătată, și vomă urma esempleloră și 
fapteloră tale mărețe și nobile. Rugămă sp^itulă tău 
nobilă se ridice rugăciuni fierbinți înaintea tronului 
Dumnedeescă pentru poporulă tău multă iubită româ- 
nescă, care âdl sufere forte de împrejurările grele ale 
timpuriloră.*

După acâsta aședându-se cosciugulă în mormântă, 
publiculă s’a depărtată adâncă întristată, poftindă ador
mitului „Repausă eternă.“ ,—

SOIRILE DILEI.
Camera de comerțu fi industria din Brașovu face 

cunoscută cercuriloră interesate, că dela 10 Maiu n. ârele 
de cancelariă în fiecare di de lucru suntă dela 8 âre di- 
minâța pănă la 2 âre după amâdi. Publiculă pâte cere 
lămuriri, să dea petițiunî ș. a. în aceste âre.

—x—
Ni se scrie, că cu ocasiunea deschiderii căii ferate 

Deșiu-Betleană-Bistrița, nisce Românce din Sîn- 
tereagă, mergândă și ele să vâtjă parada, au fostă de
părtate de acolo de cătră fanatici, fiindă că erau îmbră
cate în costumă națională. „Vitejl“ mai suntă șovinișlii, 
dâcă și zadiile Românceloră îi bagă ’n năbădăi.

—x—
„Epoca“ Z*cej că guvernulă austro-ungară va tri

mite în curândă în Bucuresci, pe ministrulă comer
țului, contele Szecheny, spre a lua direcțiunea nego- 
cieriloră. Se mai dice că s’au ivită neînțelegeri grave 
între guvernulă ungară și celă austriacă.

—x—

Totă în «Epoca» mai citimti următorele: „Se dice, 
că deja Austria a lăsată să se înțelâgă, că va aduce pe 
tapetă cestiunea Dunărei. Se mai Z’ce c& Rusia 
ne va da sprijinulă ei în casulă unui conflictă cu Aus
tria, și suntemă positivă informați, că guvernulă francesă 
ne-a făgăduită concursulă lui, când s’ar deschide cesti
unea Dunării.

—x—
Manevrele finale de tâmnă din ăstă ană, la care va 

asista Maiestatea Sa precum și mai mulți oficerî străini 
invitați, se voră face în luna lui Septemvre în Galiția, 
împrejurulă Sandecului, unde voră manevra corpurile de 
armată 1 și 11. Se crede, că Monarchulă, dâcă îi va 
permite timpulă, va inspecta în Augustă trupele dislocate 
în provinciile ocupate.

—x—
In 9 și 10 Maiu n. s’a ținută în Deva tergulă de 

vite, care a fostă bine cercetată și de vendătorl și de 
cumpărători, aceștia mai cu semă din Ungaria. Boii s’au 
vândută cu bune prețuri, 200—300 fl. părechea, chiar cu 
400 fl. Vacile s’au vândută cu prețuri dela 30 fl. în 
susă.

—x—
«Curierulă Balasană» spune, că preotulă Sarchis 

Bogosă dela biserica armână din Romană, în Z’ua 
de Pascî a ținută o predică în biserică și în urma pre- 
dicei i-a venită rău. Voindă a-lă duce acasă, dânsulă 
a răspunsă: ,40 de ani am servită în acestă biserică, 
vrâu să moră totă în acâstă biserică». S’a retrasă la o 
parte a altarului, s’a pusă în genunchi și a începută a 
face rugăciune. In timpulă acesta a încetată din viâță. 
Preotulă avea versta de 84 ani. S’a constatată că mor- 
tea i-a provenită din causa bătrânețeloră.

—x—
Unulă din profesorii secundari cei mai cunoscuțl 

din România, George Fontanină, fostă directoră ală 
liceului din Craiova și membru ală Academiei, a în
cetată din viâță în Bucuresci, unde suferia de multă încă 
de o crudă bâlă. Fontanină făcea parte — dice „Ro- 
mânulă' — din scâla etimologiștiloră absoluțl, cari ar fi 
dorită, ca limba română să devină limbă ciceroniană și 
cari pe timpurile loră, prin astfelă de încercări, în plus 
de latinitate, arătară învățațiloră străini originea limbei 
nostre. Mai josă de Laurianu și Maximu, împreună cu 
etimologiștii dela Blașiu, Fontanină își va avâ loculă său 
în istoria literară a fasei etimologiste în limba română.

—x—
In mai multe comune din comitatulă Hunedârei 

bântue vărsatulă cu atâta furiă, încâtă a trebuită să li 
se ’nchidă scolele.

—x—
Intr’o ședință a Academiei române, d-lăV. A. 

Ureche, a expusă resultatulă excursiunei făcute cu chel
tuiala d-sale în Moldova. La Hadrâmbulă d-sa a desco
perită peste 400 documente, privitore la seculii 16—18; 
suntă mai alesă de o importanță mare documentele re- 
ative la corespondențele ținute între metropoliții Moldo

vei cu primatulă din Varșovia privitore la înapoiarea mai 
multoră odore și documente, redicate de metropolitulă 
Dositheiu și duse la Varșovia, pe timpulă Intrării lui So- 
jieschi în Moldova. Aceste documente se găsescă acum 
a Viena. Asemenea suntă documente privitâre la răs- 
loiulă din 1774, 1821, 1828 etc. D-lă Ureche a mai 
găsită o cronică a lui N: Costină, copiată la 1722 de 
vorniculă Radulă Popescălă, care adaugă o parte ine
dită a sa, relativă la a doua domniă a lui N. Mavrocor- 
dată în Muntenia.

—x—

In cursulă săptămânei trecute au plecată din por- 
tulă Brăila trei vapâre încărcate cu 225 boi pentru 
Italia.

—x—
Se vorbesce, 4ice «Telegrafulă», că manevrele de 

tomna ale armatei române se voră face anulă acesta în
tre Slatina și Râmniuulă-Vâlcea. Voră lua parte la ele 
corpurile ântâiu și ală doilea de armată. Se voră face 
mai cu sâmă eserciții de vânători.

—x —
Ba'alionulă 23 de vânători, ce se află în garnisână 

în Târgu-Mureșului, a plecată la Abrudă, unde va și 
râmânâ. Batalionulă e mai totă compusă din Unguri. 
Se vede, că în tâte localitățile românescl se disloceză trupe 
compuse din Unguri.

—x—
Scâlele din Bozii, Chitidu și Salașpataculu de susă 

s’au închisă din nou din causa difteritei.
—x—

Industriașii din Făgărașă, cari s’au dusă pe Ia 
târgurile din împrejurime, s’au întorsă p’acasă plângân- 
du-se amară, că n’au putută vinde nimică.

—x—
Două bataliâne noue bosniace, după cum se scrie 

din Serajevo, se înființâză cu stațiunile Travnik și Bania- 
luka. Formarea loră e aprâpe terminată, și în urma 
aceleia trupele indigene ale țârei voră ajunge la numă- 
rulă de 270© soldați, afară de despărțămintele de trenă.

Dela Curtea cu jurați din Clușiu.
(Coresp. part, a »Gaz. Trans.»)

Clufiu, 12 Maiu 1886.
Vorbirile și sentința juriului de erl au deșteptată 

mare curiositate in publiculă maghiară, care represen- 
tându-se într’ună numără mai mare a ocupată adl cu 
deosebire partea drâptă, âr Românii partea stângă a sa- 
lei. înainte de deschiderea pertractărei stenografii și re- 
presentanții Ziaristicei dela noi și-au ocupată loculă des
tinată, și cei străini anume raportorii Ziareloră : »Neue 
Freie Presse* din Viena și «Neues Wiener Tageblatt*.

Pertractarea s’a începută la 9x/j âre a. m.
Comisiunea judecătorâscă, translatorulă și adv. apă- 

rătoră rămână cei de erl, âr juriulă se compune mai totă 
din membrii noi. După formalitățile premergătâre, pre
ședintele arată causa pertractărei și acusațiunei procuro
rului din Târgulă Mureșului.

Actulă de acusatiune ală primului procuroră din 
Târgulă Murășului, relativă la nr. 295 din 1885 ală 
«Tribunei, citâză ca parte încriminată următorulă pa
sagiu ce l’a scrisă numitulă (țiarâ, răspundândă la ună 
articulă ală lui „KoJozs. Kozlony," întitulată .Kossuth 
și Săcășanu:*

»Dâcă națiunea maghiară se luptă pentru constitu- 
;iunea garantată prin legi și Kossuth e representatulă 
acestei lupte legitime, și noi, Românii, totă pentru res
tabilirea unei stări legală gărantate ne luptămă, când 
stăruimă să fiă ținută în sânțăniă pragmatica sancțiune, 
ca Ardâlulă să rămână totdâuna ca țâră de sine stă- 
tătâre și să nu se împreune nici odată cu nici una din
tre țările vecine... E înse in natura lucruriloră, că dâcă 
Vlaghiariloră le este iertată să unâscă fără de voia nâs- 
tră și în contra pragmaticei sancțiuni Ardâlulă cu Țâra 
ungurâscă, e greu a mai convinge pe Români, că loră 
nu le este iertată să-lă unâscă totă în contra pragma
ticei sancțiuni și fără de voia Maghiariloră cu vre- altă 
âră. Dâcă Maghiarii au făcută, când amă putută, ce au 

voită ei, de ce âre Românii să nu facă și ei, când voră 
putâ, ce voră voi?...."

Aceste pasage, dice acusațiunea, atacă art. VII din

FOILETONU.

Călătoria Iui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

Cu tote acestea credința, că celă de susă pâte 
ajuta pe omă în împrejurările cele mal grele, îlă făcu 
pe Stanley și pe soții săi să încerce a debarca pe țăr- 
murele insulei Bumbireh cu tote amenințările indigeni- 
loru. Ei mai plutiră cât-va înainte, până când dădură 
de ună mică sînă, în care hotărîră să se oprescă. In- 
dată-ce însă începură a se apropia de țermure, deodată 
Negri se îndreptară în fuga mare spre dânșii, strigândă 
din răsputeri și amenințândă cu armele. La ârecare 
depărtare dela țărmure Stanley porunci âmeniloră săi 
să se oprescă, nosciindă, ce ar fi mai bine de făcută. 
Atunci se ridică Vădi Safeni și clise: „Așa suntă săl
baticii, stăpâne. Ei strigă și ne amenință, ca și când 
ar voi să ne mănânce, dar în sfârșită vei vede, că nu 
suntă așa de grozavi, după cum se arată. Totă larma 
va înceta, îndată ce le vomă vorbi cu prietiniă. La 
tâtă împrejurarea trebue să ne câștigămă de aici lu
cruri de-ale mâncăreî, decă voimă să nu murim de 
fâme.“

împotriva acestoră cuvinte nu era nimică de emisii. 
Lopețile fură apucată din nou și vasele se mânară mai 

departe spre insulă. Unii din indigeni își luară petri 
de pe josă, alții îi așteptau pe călătorii noștri cu arcu
rile întinse și cu săgețile pregătite.

îndată ce luntrile se apropiară din destulă de 
țermure, Safeni începu să le vorbescă sălbaticiloră în 
chipulă celă mai prietenescă. Elă le arătă, câtă de 
flămândă este elă si soții săi. Ii numi frați si amici, 
și pomeni cu dibăciă numele lui Mtesa și al altui rege 
puternică. Vorbirea acâsta se părea, că nu rămăsese 
fără efectă. Insulanii se răzimară pe lăncile loră și se 
părea, că voră aștepta în linisce, să vadă, ce se va 
mai întâmpla. Când Safeni îl cliiemă să vină mai 
apropo, unii din ei se și aruncară în apă și se apro
piară până lângă „Lady Alice,“ în tocmai ca și când 
ar fi voită să începă o convorbire.

îndată ce însă se apropiară de vasulă âmeniloră 
noștri într’ună numără destulă de maro, ei începură 
a’lă trage cu putere spre țermure. Veniră încă și alți 
Negri din ceta de pe marginea insulei și într’o clipă 
„Alice“ se afla pe țermure, ba încă câți-va pași în- 
lăuntrulă însulel.

Stanley și soții săi înlemniră aprope de surprin
dere și de spaimă.

„Acum,“ povestesce Stanley, „urmă o scenă, care 
nu se pâte descrie. O pădure de lănci se îndreptă 
spre noi, treizeci panii la patruzeci de arcuri erau 

ațintite spre noi, măciuei grâse și nodurâse amenințau 
capetele nâstre ; peste două sute de demoni negri scrâș- 
niau din dinți și se îmbrânceau unii pe alții, pândindă 
momentulă potrivită, ca să ne sdrobescă cu loviturile 
loră, seu ca să ne împrâsce cu lăncile, săgețile și pe- 
trile loră.“

Stanley își dete tâte silințele, să rămână câtă se 
putea mai liniștită. Elă își dete înfățișarea unui omă, 
care este pregătită pentru ori și ce, cu tâte acestea 
însă în amândouă mânile ținea câte ună revolveră, de 
care era decisă a se folosi la casă de lipsă.

Sângele rece ală lui Stanley și al âmeniloră săi 
părea, că a făcută o împresiune âre-care asupra insu- 
laniloră. Călătorii noștri erau aprope a crede, că lu
crurile se voră îndrepta în spre bine, când iată că so
siră încă vre-o cinciZeci do Negri, caii îl îndârjiră și 
pe ceialalțl din nou.

Safeni primi o lovitură așa do sdravănă, încâtă 
era aprâpe să caZă la pământă, ună al doilea dintre 
soții lui Stanley fu lovită asemenen. în capă cu o codă 
de lance, al treilea căpătă cu o măciucă o lovitură nu 
mai puțină simțită în spinare.

Stanley, care nu’și lăsă nici-decum armele din 
mână, încercă acuma singură să-i îmbuneze pe Negri. 
Elă le arătă mărgele, stofe și sîrmă și le pomeni de 
mai multe ori numele lui Mtesa. Insulanii rămasără 
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1848 respeclive agită contra integrității teritoriale a Un
gariei, de aceea este acusată redactorul^ responsabilă 
Cornelă Popă Păcuraru în sensulă § 173 cod. pen. și 
după ce d-lă Slavici în decursulă cercetării a mărturisită 
că este coredactoră, e acusată pe basa § 34 a procedu- 
rei de pressă din 1852 pentru delictă de pressă; cere 
pedâpsa prescrisă pentru amândoi.

D-lă Coroianu cere cetirea protochleloră de investi- 
gațiune. Procurorulă resistândă, juqlii spre a’și da pă
rerea se retragă și după o pausă scurtă enunciă sentința 
negativă.

După acâsta notarulă cetesce articlulă incriminată 
în traducere maghiară. D-lă A. Bokros membru în ju
riu cere cetirea originalului, ce concedendu-se translato- 
rulă dr. A. Isacă cetesce articlulă în originală. In de
cursulă cetirei mai mulți domni maghiari au părăsită 
sala. —

Acum urmeză desvoltarea acusațiunei din partea 
substitutului procurorului din Tergulă Mureșului.

După aceste își începe d. Coroianu vorbirea de a- 
părare intr’ună discursă mai lungă, după terminarea că
ruia președ. suspendă ședința pe 5 minute.

După pausă d. Slavici își ține vorbirea de apărare 
după care procurorulă susținendă acusațiunea se încercă 
a aduce argumente nouă.

După vorbirea procurorului d. C. P. Păcuraru a 
ținută ună discursă în limba română.

Elă 4>se în resumată următărele: »Voiam să nu vor- 
bescă, ci să tacă, pentru că vădă că este totă una. To
tuși însă încependă a vorbi rogă pe d-lă procuroră că 
neputendă documenta oficiulă meu la .Tribuna44 numai 
ca colaboratoră, să nu se mai ocupe de elă. D-lă pro
curoră a tostă disă, că eu necetindă pragmatica sanc
țiune mă provocă la ea, ca la ună documentă istorică, 
carele documenteză scutonomia Transilvaniei, pre când 
acelă actu cuprinde în sine numai succesiunea dinastiei. 
La atari espresiuni neobiective numai atâta potă reflecta, 
că Maria Theresia a depusă jurămentă pre marele prin
cipală ală Transilvaniei, și prin urmare recunâsce auto
nomia Transilvaniei. Suntemă trei miliăne de locuitori, 
și pe basa numărului și dărei de sânge ni se cuvine a 
cere drepturile competentei

După vorbirea d-lui Coroianu care combate argu
mentele procurorului și năgă criminalitatea articlului îm- 
procesuată, președ. declară pertractarea terminată. Ju
rații se retragă și după o pausă de-o 6ră președ. juriu
lui Dr. Koch cetesce următorulă verdictă:

1) C. P. Păcurară cu 8 voturi contra 4 se declară 
vinovată pentru crima agitărei.

2) I. Slavici cu 9 voturi contra 3 pentru neglige- 
rea supraveghiărei, se află vinovată.

Publiculă maghiară a salutată verdictulă cu sgomo- 
thse »ăljen“.

Procurorulă propune și recomandă 4 ani înehisâre 
pentru C. P. Păcuraru considerândă repețirea crimei, fir 
cu privire la I. Slavici, pretinde 3 luni înehisâre și pe- 
dăpsă în bani. Spesele să le plătăscă solidară. Propune 
mai departe, că numerii încriminați să se nimicăscă, res
pective să se confisce.

D-nulă apărătoră Coroianu aduce pentru scărirea 
pedepsei următărele împrejurări moderătâre: t) Crima 
după caracterulă ei nu e gravă. 2) Convingerea loră nu 
este originală, ci primită dela poporă. 3) au fostă pro- 
vocațl la disputa acăsta de o fâiă străină. 4) Conside- 
rându-se etatea tânără a d-lui C. P. Păcurară pedăpsa 
trebue să fiă numai admoniare. 5) Relativă la d-lă Sla
vici în totă decursulă pertractărei nu s’a lămurită vino
văția lui atribuită.

La hrele 123/4 tribunalulă se retrage pentru aduce
rea sentinței. Publiculă aștepta cu mare nerăbdare. La 
lVa ore se publică următârea sentință: D-nulă C. P. 
Păcurară este vinovată de crima de agitare și se judecă 
la 1 anu înehisâre și 41 fl. spese solidare. D-nulă I. Sla
vici e culpabilă pentru omiterea supraveghierei datorite 
și se pedepsesce cu 100 fl.

Apărătorulă Coroianu insinuă nulitate.
Pertractarea s’a finită la 2 6re p. m.

Dela adunarea generală
a reuniunei învețătoriloru gr. or. români din diecesa 

Aradului.
(Urmare din nr. 98.)

După acestea d-lă Ilie Dogariu înv. în Aradă ținu 
o prelegere practică despre propunerea limbei materne 
în scola elementară ce asemenea se primi cu plăcere din 
partea adunărei generale.

Referitoră la revidarea raporteloră comitetului, ca- 
sarului, și bibliotecarului reuniunei, adunarea generală 
alese o comisiune der cinci membri în personele d-loră: 
Paulă Duma, Constantină Crăciună, Ionă Ciâră, Savu 
Drăgană și Simionă Pagubă cu îndatorirea de a referă 
adunărei generale în ședința adunărei după ametji. Din 
partea presidiului se propune alegerea unei comisiunl pe
tiționare, care asemenea va refera adunărei generale în 
ședința de după amâcji. In comisiune s’au alesă d-nii: 
Vasilie Mironă înv. în Curticiu, Ionă Mărcușiu din Ciula 
maghiară, lână Voluntir din Simandă și Ionă Ardeleanu 
din Pecica.

Fiindă timpulă înaintată — la propunerea mai mul- 
toră membrii ai reuniunei — ședința se ridică, anunțân- 
du-se continuarea la 2 6re după amedi.

După amedi deschitjându-se ședința, d-lă profesoră 
Ioană Trăilescu ținu o disertațiune despre studiulă reli- 
giunei, demonstrândă într’ună modă clară și precisă că 
religiunea este ună obiectă importantă de învățământă, 
atâtă pentru instrucțiune câtă și pentru educațiune, ce 
asemenea s’a primită și ascultată cu plăcere din partea 
adunărei generale.

D-lă dr. Georgiu Popa, președintele reuniunei, face 
cunoscută adunărei generale că Dumineca viitâre la 5 
bre după amâijl se va țină în sala noului siminară o se
rată literară din incidentulă predării oficiâse destinațiunei 
sale a noului seminară. Deci invită adunarea generală 
a lua parte la acea serată ce asemenea se primi cu plă
cere de adunarea generală.

D-lă Blasiu Codrânu, învățătoră în Sânt-Nicolau-mică 
lângă Aradă, ținu o disertațiune despre propunerea me
todică a măsuriloră metrice în scâla poporală într’ună 
modă practică și intuitivă, care asemenea a fostă ascul
tată cu plăcere din partea adunărei generale.

D-lă Nicolau Popa învățăforă în Curtici ceti o di
sertațiune despre propunerea religiunei în schia poporală, 
la care obiectă au reflectată mai mulți membrii ai reu
niunei, între cari cu deosebire d-lă prof. Vasilie Mangra 
a vorbită cu o profundă cunoscință de causă și într’ună 
modă fârte practică; adunarea generală a luată la cunos
cință cu multă plăcere acestă interesantă desbatere.

Referitoră la raportulă comisiunei esmise pentru 
censurarea rapârteloră, care raportă s’a cetită prin re- 
ferentulă comisiunei, d-lă Ionă Ciora, preotă în Micalaca, 
adunarea generală aflândă raportele respective în bună 
ordine voteză absolutoriu comitetului, casarului d. Petru 
PopovicI și bibliotecarului Ilie Dogariu, ambii învățători 
în Aradă; celelalte puncte din raportulă comisiunei se 
relâgâ la comitetă; asemenea se transpună comitetului

și punctele cuprinse în raportulă comisiunei petițiunale, 
care raportă s’a cetită prin referentulă comisiunei V. 
Mironă. Din acestă raportă s’a primită petițiunea d-lui 
înv. Ștefană Pilcoviciu căruia, fiindă lipsită de vederea 
oehiloră ’i s’a votată ună ajutoră de 10 fl. ce suntă a se 
trimite respectivului pe calea oficiului parochială din 
Ciula. (va urma.)

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.<)

BUCURESCl, 14 Maiu. — Soirea lui „P. 
LloydRuperea tractăriloru pentru încheiarea 
convenției s’a făcută sub împrejurări, cari es- 
chidu cu totulu posibilitatea unei inițiative a 
Austro-Ungariei cu privire la începerea conferin
ței pentru încheiarea tractatului.

LONDRA, 13 Maiu. — După depeși pri
mite din Ulster, provincia protestantă în Irlanda, 
e în formare o ligă ce se estinde peste întrbga 
provinciă, pentru ca să resiste cu armele în 
contra introducere! bilului home-rulilorti. Situa- 
țiunea devine totu mai încurcată.

Bibliografia.
Scola și familia, fâiă pentru creșcere și învăță- 

mântă, apare în Brașovă de 2 ori pe lună, sub direc
țiunea d-lui Stejanu Iosifu și Redacțiunea responsabilă 
a d-lui lânii Dariu. Abonamentele se facă la învățăto- 
rulă Ionii Aronu în Brașovă cu prețulă de 3 fl. pe ană, 
1 fl. 60 cr. pe J/a ană, și 1. fl. pe x/4 ană. Pentru 
România pe ană 10 franci. — Nr, 2, dela 15 Aprilie, 
are următorulă cuprinsă: Christosă ca aducatoră și mo
delă de urmată pentru fiă-care părinte și învățătoră, de 
I. Dariu. — Prețulă caracterului femeescă. (urmare), de 
V. Voina. — Creșcerea în familiă (convorbirea II.), de 
I. Dariu. — Studii asupra stării actuale a schleloră 
nostre, împreunate cu combaterea defecteloră și indicarea 
remediiloră, de Ionă Dima Petrascu. — Cum a pățit’o 
Vlăduță, (pentru copii și copile) de A. B. — Ceva ca
racteristică din viăța animaleloră, după Al. de Lichten- 
fels, de lână Arowu. Sentințe, macsime și proverbe pe
dagogice, — Diverse. — Bibliografiă.

Recomandămă publicului acâstă fâiă, fiindă bine 
redigeată și cuprintjândă materii varii și pline de in
teresă.

„Amiculu Familiei14, diară beletristică și enciclope
dică literară, — cu ilustrațiunl. — Apare în Gherla 
de două ori pe lună. Proprietară, redactoră și editoră : 
N. F. Negru țiu. Prețulă: pe ană 4 fl, pe jumătate 
ană 2 fl.; pentru România: pe ană 10 franci. Nr. 8 
dela 15 Aprilie n. conține: Portretulă și notițe biogra
fice și istorice din viâța meritatului bărbată de stată Mi- 
chailă Kogălniceanu. — Babeca, romană (urmare) de 
Theochar Alexi. — »Lina,* poesiă de Georgiu 
Simu. — »Păcăliții,« novelă, de V. R. Buticescu. 
— „Baba Dochia,* legendă mitologico-poporală, de Va- 
siliu Budescu. — Universitatea din Cotnară și alalte 
scâle rom. din seci. XV—XVII (urmare) de Dr. Grego- 
riu Si lași. — Femeia —• Bărbatulă, cugetări și mac
sime, culese de I. Aristotelă. — Fericire și visă, 
poesiă, după Geothe, de C. Mo rar iu. — Privire a- 
supra literaturei romane (urmare) de A. G. Drachi- 
cescu. — Noțiuni de economiă domestică (ur
mare) de I. Dariu. — Numerii 76 și 77, narațiune is
torică (urmare) de I. Tanc o — după Wachsman. — 
Diverse. — Ghicituri. — Afară de portretulă mai susă 
(jisă, mai aflămă în acestă numără două ilustrațiunl: 
.Maria Magdalena, Maria lui Iacobă, Salomia și ângerulă 
la mormentulă lui Isusă după înviere* și tabloulă Ierusa
limului vechiu. —

Editoră: Iacobă Mureșianu.

Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu

din nou la ’ndoială. Ei păreau, că se gândescă, că de 
voru începe lupta, de bună semă voru trebui să cadă 
și câți-va dintre ei. Cu deosebire se părea, că se 
temu de „istoriile de feru“ din manile lui Stanley, al 
căroru efectă ei încă nu-lu sciau, dară de bună semă 
îlă presupuneau.

Unu Negru mai în vârstă — era Șekka, regele 
insulei — îi chiemă pe ceilalți la unu „șauri." Cam 
jumătate dintre Negri se depărtară cât-va, ca să ia 
parte la consultare; ceilalți rămaseră spre paza străi- 
niloru, pe cari începură să-i năcăjâscă și să-i batjocu- 
rescă în tâte chipurile.

Unulă mai obraznică îlă apucă pe Stanley de pără. 
Ca fulgerulă de repede îi apucă călătorulu nostru mâna 
și l-o suci spre ’nderătu cu atâta putere, încâtă Ne- 
grulti începu să sbiere, câtă îi lua gura. Soții săi 
îndată și ridicară lăncile. Privirea liniștită a lui Stan
ley însă și zîmbetulă său nepăsătorft ii făcu să nu le 
întrebuințeze.

In lăuntrulu său călătorulă nostru perduse ori și 
ce nădejde de scăpare.

Acum veni unu trimisă ală regelui Șekka și-i făcu 
semnă lui Safeni să-lâ urmeze.

„Safeni, bagă bine de semă!“ îi dise Stanley cre
dinciosului servitoră.

„Cum va vrea D-()eu, stăpâna/ răspunse acesta, 

plecândă după omulă lui Șekka. Mai tâtă grămada se 
luă după dânsulă.

Safeni era ună bună diplomată. Stanley vățlu, 
cu câtă căldură vorbia și cum da din mâni spre întă
rirea celoră spuse.

In curând elă se întârse, aducândă [vestea îmbu- 
curătâre, că tâte suntă în ordine si că nu mai e nimică 
de temută- Elă împărtăși totodată, că insulanii le voră 
da lucrurile de mâncare trebuinciâse, îndată ce voră 
isprăvi cu „șaurulă.44

Pe când însă omulă lui Stanley spunea acestea, 
dintr’odată se repediră șese Negri asupra luntre! și pu
seră mâna pe lopeți. Safeni voi să-i împedece de a 
lua vâslele, cei șese însă îșî ridicară măciucile voindă 
să-lă sdrobescă. Astfelă omulă călătorului nostru tre
bui să-i lase în pace.

IToțiI se depărtară cu vâslele, scoțendă strigăte 
de bucuriă.

Intr’aceea „șaurulă14 urma mai departe. Ună al 
doilea trimisă veni si ceru o cantitate însemnată de

1

stofe și mărgele. Cele cerute îi se dădură întocmai.
Acuma Stanley și soții săi nu mai erau pădiți cu 

atâta strășniciă. Negri erau siguri, că ei nu voră 
pută fugi.

Spre amiadi se apropiară nisce femei de omenii 
noștri, cari nu sciau la ce să se mai aștepte. Stanley 

și Safeni le vorbiră cu prieteniă, și astfelă și ele se 
împrieteniră în cât-va, și le spuseră străiniloră, că 
„șaurulă44 a hotărîtă mârtea loră.

La trei âre după amiadi se adunară ca la 300 de 
insulani înarmați și se aședară pe vârfulă unei coline 
apropiate. Fețele sălbaticiloră erau zugrăvite cu ne
gru și cu albă, și pe ele se vedea lămurită furia îm
potriva străiniloră.

Chiar Safeni per du acum or! și ce nădejde de 
mântuire și-i spuse lui Stanley, să fiă gata de mârte.

Călătorulu nostru nu’și perdu curajulu nici în 
aceste grâznice clipite. Elu împărtăși hmeniloră săi 
că este gata la tote. Apoi le spune să fiă gata de 
luptă și să urmeze întru tâte porunciloră sale.

Safeni încercă âncă odată să-i îmblândescă pe 
dușmani; tâte însă fură înzadară. Numai ună slabă 
mijlocă de scăpare mai rămânea: fuga. Acestă ultimă 
mijlocă trebuia încercată.

Stanley îlă trimise din nou pe Safeni la dușmani, 
cu două naframe frumâse, roșii, ca și când ar fi voită 
să începă din nou pertractările. Elă îi spuse omului 
său, că îndată ce’lă va striga, să se întorcă în fuga 
mare.

(Va urma.)



Nr. 99. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Curs ulii la bursa de Vie na
13 din Maiii st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 104.30
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 95.10 
Imprumutultt căilorti ferate 

ungare..........................152.75
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.20

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 128 75

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 117.50

Bonuri rurale ungare . . 105.20
Bonuri cu ci. de sortare 105.20 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă..............................105.20
Bonuri cu ci. de sortare 105.10
Bonuri rurale transilvane 105 20

Bonuri croato-slavone . . 105.20
Despăgubire p. dijma de 

vină ung............................99.75
Imprumutulă cu premiu 

ung................................. 119.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.90 
Renta de hărtiă austriacă 85.30 
Renta de arg. austr. . . 85.50
Renta de aură austr. . . 115 90 
Losurile din 1860 . . . 138 20
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 876 —
Act. băncel de credită ung. 282.75
Act. băncel de credită austr. 283.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ..... 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.03
Mărci 100 împ. gerrn. , . 61.90 
Londra 10 Livres sterlinge 126.60

Bursa de Bucnresci.
Cota oficială dela 30 Aprilie st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). . . , 91— 92—
Renta rom. amort. (5°/0) . . 94— 94'/a

» convert. (6°/o) . . 86— 87—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 331/a
Credit fonc. rural (7°/0) . . 102Va 103Va

* „ » (5°/0) . 87Va 88—
» » urban (7°/o) . . 99— 100—
» » » (6%) • - 91— 92—
» ■» » (5%) . • 82— 82Va

Banca națională a României 500 Leii------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

< » » Națională
Aură contra bilete de bancă . . 14 — 15—
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.02

Cursulu pieței Brașovu
din 13 Maiă st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.66 Vând.. 8.69
Argint românesc .... > 8.60 * 8.65
Napoleon-d’orI................. > 10.— * 10.03
Lire turcescl..................... » 11.25 • 11.28
Imperiali......................... > 10.25 • 10.28
Galbeni............................. 5.88 > 5.92
Scrisurile fonc. »Albina < . . * 100.— > 101.—
Ruble RusescI................. > 123.— » 123.Vă
Discontulă ... » 7—10 °/0 pe anii.

O O N O U B> S U .*)
Pentru postulă de prefecții ală convictului Asociațiunei pentru cultura popo

rului română din Maramureșă, care se va deschide în SigetQ cu începutulă anului 
scolasticii venitoră. se publică concursă.

Emolumentele prefectului voră fi: soluțiune anuală de 300 fiorini v. a. sol- 
vindi în rate lunare postcipative din fondulă asociațiunei, apoi cuartiră și întrâga 
provisiune în convictfl.

Obligațiunile i voră fi: a supraveghia conformă regulamentului preste alumnii 
convictului acum odată, la numără 12 însă, a conduce întrega economiă convictului, 
manipulându-se viptulti domestică; și în urmare voră fi preferiți aceia carii voră ave 
cunoscințele de lipsă pentru conducerea economiei domestice.

Concurenții trebue se fiă bărbați absoluți ai studieloră mai înalte, ca ast- 
felă se fiă abili a da îndrumările de lipsă studențiloră din convictă.

Prefectulă alesă va ave de a-și cuprinde oficiulă cu prima Iuliu st. n a. c. 
ca în lunile Iuliu și Augustă să conlucre pentru înzestrarea convictului și provederea 
aceluia cu cele de lipsă pentru întreținerea celoră 12 tineri.

Prefectulă se va alege pe trei ani, și de n’ar voi a rămână mai încolo în 
institută, acesta va notifica comitetului asociațiunei cu o jumătate de ană înainte; 
însă comitetulă la casă de negligență, neabilitate ori purtare rea va pute face să 
abdică prefectulă ori și când în termină de o lună.

Concurenții recursele sale timbrate și provădute cu documentele despre ab
solvirea studieloră mai înalte, despre oficiile preavute și cu atestată de moralitate 
voră ave de ale trimite adresate comitetului asociațiunei până la finea lunei Maiă 
st. n. a. c. la Rsm. D. Michailă Kokenycsdi Vicarulă Maramureșului în Barsana (Bar- 
czaufalva, p. u. Szurdok în Mâramaros).

Din ședința comitetului asociațiunei ținută în Sigetă la 3 Maiă 1886.
Comitetulu asociațiunei pentru cultura poporului român u 

din Maramurești.

•) Celelalte (fiare române suntă rugate a face notiță despre acesttt concursă. —

se potu face cu începerea dela 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămu a ni se trimite esactfi arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtJ ABONAMENTULUI ESTE:
Pentru Austro- Ungaria'.

pe trei luni..........................................3 fi. —
„ ș6se luni..........................................6 fi. —
„ unu an ti........................................12 fi. —

Pentru România și străinătate.

pe trei luni .................................... 10 franci
„ ș6se luni..........................................20 ,,

,, unu anu..........................................40 ,,

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.^

Mersuln trenurilorU
pe linia IPredealîi-Buclapesta și pe linia Teiuștt-Aradii-Kudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealâ-Budapesta Budapesta—Predealîi

BucurescI

Predealu (
(

Timiștt

Brașovtt
Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodtt
Hașfaleu

(
(

(
(Sighiș6ra 

Elisabetopole 
Mediaștt 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelfl 
Teiușft 
Aiudti 

.Vințultt de susfi 
Uiâra!
Cucerdea 
Ghiristt 
Apahida

(Clușiu
Nedeșdu 
GhirbSu
Aghiriștt 
Stana 
Huiedintt
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v 
Mezo-Telegd 
Fugvi-Vâsiîrhelv
Vărad-Velințe

Oradia-mare
P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

(
(

Viena

Trenă 
de 

persdne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Tron 
accelerat

Trenă 
omnibufi

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.16

6.37
6.53
7.08
7 34
7.55
8.35
8.53
9.12
9.31

10 06
10.25
10.35
10.41
10.51
12.37
2.58
6.00

3.00

1 _ 7.45 Viena — — -

— 12.50 — Budapesta " 6.47 1.45 3.15
— 1.09 —- Szolnok 10.37 3.44 7.29
— 1.40 — P. Ladăny 1.44 5.21 8.27
_ 2.27 ■ Oradea mare 5.33 6.41 —
_ 2.55 _ Vărad-Velencze — — 9.45

3.38 __ Fugyi-Văsărhely — — 9.59
— 4.17 ; _ Mezo-Telegd — 7.14 10.28

4.47 __ R6v — 7.42 11.36
5.42 — Bratca 

Bucia
— — 12.10

12.43> — 7.37 — ■ —
— 8.01 __ Ciucia — 8.31 1.31
— 8.21 __ Huiedin — 9.01 2.56
— 9.05 __ Stana — — 3.29

9 43 __ Aghiriș — — 4.00
10.02 GhirbSu — — 4.18
10.30
10.50 ■ Nedeșdu — — 4.36

—
—

11.29
11.47

— Clușiu 10.01
10.26 __

5.05

11.35 _ Apahida 10.52 — —
— 104 _ Gliiriș 12.37 — —

1.30 — f
Cucerdea 1.36 — —

■ ■ 1.39 — 1.48 — —
2.07 __ Ui6ra 1.57 — —

— 3 03 __ Vințultt de sustt 2.06 — —
5.08 _ Âiudtt 2.46 — —
5 35 _ Teiușă 3.01 — —
_ 8.00 Crăciuneltt 3.45 — —

♦_ — 8.34 Blaștt 4.06 — —
— 8.59 Micăsasa 4.45 — —
— 9.34 Copșa miu 5.05 — —
— 10.16 Mediaștt — — —

—■ — 11.04 Elisabetopole — — —
— — 12 17 Sigișdra — — —
— — 12.47 Hașfaleu — — —
— — 1.21 Homorod — — —
— — 2.05 Agostonfalva — — —
— — 3.08 Apatia — — — ,
— — 3.39 Feldiora — — —
— — 3.55 (

Brașovă £
— — —

— — 4.06 — — ■—
— 10.37 — Timișii — — —

1.45
5.34 8.22

Predsalu (
— — —

—■ 10.05 10.30 BucurescI .
— 10.50 —
8.50 6.05 —

Trenă 
de 

persâne
I

6.20
9.11

11.26
1.28
2.00
2.11
2.34
3.18
3.41
4.01
4.26
5.08
5.27
5.50
6.02

6.24
6.43
7.03
7.26
8.51
9.31
9.43
9.51
9.58

10.24
10.44
11.28
11.44
12.18
12.36

1.22
1.56
2.34
3.02
4.41
5.30
6.03

6.35
7.14

Nota: Orele de n6pte sunttt cele dintre liniile grdse.

Trenă 
omnibus

8.00
11.40

2.31

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.40

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescL

Teiisșft- Aradft-Budapesta Bmdajjesla-Âradiî-'ffeiușfi.

Trenă Trenă Trenă de Trenă da Trenă Trenă
omnibus omnibus persâne persâne accelerată omnibus

11.09 _ 3.56 Viena 11.00 — —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 oZOllJOK ✓ 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradfâ 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 619
Deva 2.35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — ■7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin" 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conoptt 6.18 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradik 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szoluok v 2.39 — 4.53 Șibotă 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
lăiidapesta 6.50 — 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 TeSiașft 12.05 — 2.24

Aradft"TiE0siș6ra Sisueria (Piski) Petroșevsî.

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnihnn persâne persâne pers Ane omnibus omnibus

Aradfa 6.00 8.18 ©issaeria 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Streiu — 12.27 3.00
Ndmeth-Săgh 6.48 — 8.51 Hațegă — 1.19 3.49
Vinga 7.19 -- - 9.07 Pui — 2.10 |4.40
Orczifalva 7.38 — 9.20 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 — 9.32 Banița — 3.35 6.071
'Omîșâra 8.42 — 10.09 Petroșes»i — 4.04 6.39

Petr®șejsă—Simeria (Pisici)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenu
persâna persâne omnibufl omnibus omnibus de pers.

Timiș6ra 6.02 5.00 Petroșewi 6.49 9.33 —
Merczifalva 6.40 — 5.50 Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 6.52 — 6.07 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga — — 6.32 Pui 8.50 11.37 —
Nâmeth-Sâgh — — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Aimd& — — 7.40 SăMaeria 10.53 1,35 —


