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Brașovu, 11 Martie 1887.
„Timpulă înaintâză cu pași repedi, trece 

și nu se mai reîntbrce și celă ce la încheierea 
unei ijile trebue să-și dieâ cu întristare ,,Diem 
perdidif mărturisește totodată că a perdutu ceva, 
ce nu se anai pote repara.

Viața unui poporiT constă numai dintr’unu 
lanțu infinitu, ale căruia verige le forni6ză spa- 
țiulă de timpu dm care se compune viața iudi- 
vidiloru. Decă prin urmare în sînulu unui po- 
poru cei mai inulți voru fi siliți să esclanie: 
„Amil perduttl dhia,u atunci și totalitatea, popo
ralii a pierdută ceva, ce nu se mai pote pune 
la locu. Să nu ne înșele acele păreri false, care 
susținu, că deorece viața unei națiuni se numără 
după deci de ani, ar urma că unu anu, seu o 
lună seu chiar o di pierdută nu însemnă nimică 
la unu poporu. Ore veacurile nu se compună 
din ani și anii din dile?

Cetitorii noștri voru fi înțeleșii unde voimu 
să batemu. Suntemu îngrijațl, că nu se înt.re- 
buințăzâ timpulă destulă de bine pentru pregă 
tirile, ce trebue să le facemă în ajunulu lupte- 
loru, ce ne așteptă în anulă acesta. Și într’ade- 
văru, d6că voirnă să ne regulămu forțele, spre a 
le pune eu îndoită energia în serviciulă causei 
nostre drepte, atunci nu ne mai este ertată să 
perdemu nici o 6ră, necum o <}’•

Ce s’a lucrată până acum pentru organi- 
sarea ndstră electorală, ce pregătiri seridse s’au 
făcută pentru viitdrea conferență, care va avă a 
decide din nou asupra atitudinei politice a po
porului nostru ?

Acesta este încă unu secretă ală comitetului 
centrală electorală din Sibiiu“....

Cuvintele de mai susă le-amu scrisă în erna 
anului 1884, în ajunulă conferinței electorale 
din acelă ană (a se vedă „Gaz. Trans.“ Nr. 9 
dela 22 Ianuariu st. v. 1881). și de cumva ce
titorii noștri voru găsi, că ele se potrivescă și 
pentru împrejurările de acji, de cumva voră re- 
cundsce, că și astădi ne aflămu în aceeași nedu
merire față cu viitdrea conferență electorală, 
atunci trebue să ne întrebămă: ce s’a lucrată în 
timpă de șese ani, după două conterenț.e mari 
ca cea dela 1881 și 1884, ca se fimă pregătiți 
pentru luptă fără de a ne mai teme, că ne voră 
surprinue evenimentele?

La 1881. ca și mai înainte și după aceea, 
noi amă fostă de convingere, că pregătirea, de 
care vorbimă, adecă organisarea alegătoriloră 
noștri, avea se pornescă din inițiativa comite
tului centrală electorală, căci „comitetulă diD 
Sibiiu nu putea să aibă numai misiunea de-a 
funcțiuna ca ună felă de birou de statistică pen
tru alegătorii români14. (Gaz. Trans.11 Nr. 23 
din 1881).

Din circu arulă „ală cincelea,11 celu adre- 
săză comitetulă actuală alegătoriloră noștri, cu 
data 7 Martie 1887, reiese însă, că acestă co- 
mitet.ă, după ce s’a adresată ici Colo la câțiva 
inși, pe cari i-a aflată „desgustațl,“ pare a lăsa 
acum „organisarea cluburiloru" și „gruparea ale- 
gătoriloru” în voia întâmplărei, căci ne spune, 
că „este decisă a convoca la timpulă său nes
mintită o nouă conferență,“ dăr deocamdată stă 
cu arma la picioră așteptândă să-i vină mai în- 
tâiu raporturile și informațiunile dela cluburile, 
ce se voră. organisa. Despre aceea cum și în 
ce spirită să se organiseze nu se dice în amin- 
titulă circulară nimică.

Ca să facemă o asemănare, domnii generali 
așteptă în liniște, să se formeze din propria 
inițiativă plutdnele și companiile cum se va brodi 
mai bine și în urmă comandanții loră să vină 
și să „ghelentuiăscă“ (raporteze), că surită gata, 
apoi fiă orl-cum pregătiți, unii cu arme de sis- 
temulă nou, alții cu de cele vechi și erăsi alții 
numai cu bâte, unii cu comandanți destoinici, 

alții cu căpitani slabi și ologi și er alții dintre 
cei mai „desgustați11 să rămână cu totulă acasă 
și să nu vrea să mai scie nimică de t6tă trăbă.

Mârturisimă, că noi nu putemă să fimă nici
decum încântați de-o asemenea grupare și raliare 
a forțeloră alegătoriloră noștri și fără a voi să 
prejudecămă câtuși de puțină activității ce-o va 
desvolta de aici încolo comitetulă pentru pregă
tirea conferenței nostre electorale, ne credemă da
tori a reaminti alegătoriloră români, ceea ce amă 
disă în ajunulă conferenței din 1881 în Nr. 23 
ală „Gaz. Trans.*  din același ană:

„ Con juramă pe toți alegătorii români bine- 
semțitori să se intereseze de cu vreme și cu cea 
mai mare seriositate, pentru ca să fiă câtă mai 
bine și în modă câtă mai demnă representați la 
viitdrea conferență. Dăcă este ca să nu se pre
pare o nouă confusiune în sînulă nostru să re- 
cere cu necesitate ca viitdrea ndstră conferență 
să fiă compusă din dmeni independenți, care va 
să ijică votulă loră să nu depindă de locă dela 
pressiunea ce guvernulă, chiar și prin dmeni din 
sinulă nostru, o esercăză în așa mare măsură a- 
supra ndstră, dăr să nu depindă nici dela influ- 
ințele de clică, cari veneză în turbure interese 
particulare.

încă odată accentuămă: Să nu luărnă lu- 
crulă ușoră. S6rtea ndstră este și astă4i în mâna 
ndstră. Dela atitudinea năstră depinde viitarulă 
nostru. Numai dăcă vomă fi conscii de marile 
ndstre interese naționale, dâcă vomă procede cu 
înțelepciune și cu firmitate în apărarea loră, vomă 
avă dreptă să sperămu într ună viitoră mai bună.

Trebue să ne uitămă dăr bine la ămenii 
aceia pe cari îi vomă alege ca ămeni de încre
dere în cluburi și ca representanți la conferință.

Nu posițiunea loră în societate său gradulu 
academică celă posedă, ci firmitatea caracterului 
loră, atitudiuea loră sinceră româuăscă să fiă 
prima condițiune, ce le o punemă.u

Totodată le reamintimă alegătoriloră noștri 
ceea ce amă scrisă în ajunulă serbării învierii 
Domnului, la 1881:

„De ună timpă încăce s’a lățită între noi 
o părere, care este fărte periculosă pentru viito- 
rulu poporului română. Unii și alții ne șoptescă, 
că ar fi bine, ar fi politică și chiar diplomatici 
să ne acomodămu deocamdată la situațiunea ce 
s’a creată poporului nostru, lăsându la o parte 
programa națională, căci ivindu-se cândva o fa
vorabilă ocasiune, vomă pută să pășimă la rea- 
lisarea tuturoră postulateloră nostre.

Ore cei ce ne recomandă o asemenea pro- 
cedere, nu s’au gândită că ea ar fi sinonimă cu 
o părăsire a causei poporului, nu s’au gândită 
ei la neajunsele și relele, ce le îndură acestă po
poru și pe caii a le curma este imposibilă fără 
realisarea postulateloră lui naționale? Cum vomă 
pută noi folosi poporului română acomodându-ne 
unui sistemă de guvernare, care tinde pe față la 
nimicirea naționalității nostre?

Credemă Că a sosită timpulă, ca să nu mai 
căutămă ra<j.îmă și scăpare afară de noi! Nu 
diplomatisarea, nu intrarea său neîntrarea în 
dieta ungurâseă ne va pută scăpa astăzi națio
nalitatea din pericululu ce o amenință. Numai 
îu noi, în forțele năstre naționale mai este sal
vare pentru viitoră. Aceste să le unimă și să 
le disciplinămă. Etă problema de căpeteniă ce 
ni se impune în momentele grave actuale. Dela 
resolvarea ei depinde viitorulă nostru!

Contrarii ne tragă de mâneci și ne invită 
pe întrecute să ne ducemă la masa libertății un- 
gurescl. Credeți că ei voiescă să fiă în viitoră 
mai drepți față cu naționalitatea ndstră ? Și la 
din contră, ce scopă potu avă, dâcă nu ca să 
rumpă legăturile frăției ndstre spre a ne pută 
apoi întrebuința cu atâtă mai ușoră ca mate
rială pentru întărirea maghiarismului ?

Noi nu putemă a<|I să opunemă la rnachi- 

națiunile contrare alta, decâtă documentarea forței 
ndstre naționale între marginele legei prin strînsa 
unire a tuturoră factoriloră naționali. Trebue 
să ne desbrăcămă odată de micele passiuni, cari 
ne desbină, trebue să încetămă cu ambițiunile 
false, cu invidiile personale, cu urele confesio
nali, ce ne despartă, trebue să ne dămă mâna 
cu toții, lucrându cu tdte puterile pentru ridica
rea culturei poporului nostru și luptându cu în
suflețire și cu bărbățiă pentru apărarea limbei și 
a naționalității ndstre!

In momentulu când se va realisa acesta și 
ne vomă presenta înaintea contrariloră noștri și 
a lumei întregi ca ună poporă consciu de for
țele sale și de misiunea sa, causa ndstra va fi ca 
și câștigată!“

•

0 seriă de interpelări.
In ședința dela 19 Martie a camerei de- 

putațiloră din (Pesta, deputatulă Petru Do- 
b r a n s z k y, adresândă interpelări cătră întregulu 
ministeriu, a pusă următârele întrebări singura- 
ticiloră miniștri:

Ce disposițiune are de gândă să ia guvernulă, pen
tru ea comasațiunea în Secuime să se eșecule câtă mai 
curendă ?

Are de gândă ministrulă de justiția să ia disposi- 
țiunl in privința regulării cărțiloră funduale în Secuime ?

Vrea ministrulă comunicațiunei să esecute câtă 
mai curendă regularea rîuriloră din Secuime — decă e 
necesară — cu ajutorulă statului ?

Are elă de gândă să încheia ună tractată cu Ro
mânia privitoră la joncțiunea internațională a căilorti fe
rate ce ducă prin Secuime spre Orientu ?

Vrea elă să facă o cale ferată, "care ar fi o liniă 
principală a căii ferate transversale strategice și econo
mice, care se trecă prin Gurghiu-Ciucă, Trei-Scaune?

Are guvernulă de gândă să înființeze și in Secuime 
școle industriale și ateliere corăspunijătore raporturilor^ 
locale și să le sprijinăscă?

Are ministrulă de comerță de gândă să stăruiască 
intr’acolo, ca până la restabilirea unei stări convențio
nale cu România să se permită marfuriloră ungare li
bera trecere prin România la târgurile dela Dunărea 
de joșii ?

Consideră uiinistrulă de comerță ca neevitabilă con
dițiune a tractatului vamală și comercială cu România 
crearea garanțieloră necesare in contra pestei bovine în 
contra importului viteloră de tăiată și în contra vexa- 
țiuniloră și abusuriloră funcționariloră.’ vamali români?

Are de gândă ministrulă de finanțe să scutăscă de 
darea pe venală și pe pușcă singuraticele regiuni mun- 
tăse ale Secuimii, în care se păgubesce cultura viteloră 
prin urși, lupi ș. a.?

Interpelarea se comunică singuraticiloră miniștri.

Cam plecă Ovreii din România în America.
Unele «jiare din România aducă uneori sciri, că 

Jidovii de acolo plăcă în cete mari spre America. S’au 
găsită și diare, care și-au esprimată îndoiala și dreptate 
au avută, căci ătă ce spune „Revista Politică” din Su- 
ceva (Bucovina):

>In cele mai multe <|iare atâtă române câtă și ger
mane citimă de ună timpă incdce că mai în fie-care 
săptămână plăcă câte ună numără anumită de Ovrei din 
România la America. Nici unulă dintre 4* arele acestea 
nu ne spune cam câți Ovrei ajungă până la America, 
câți se pripăș scă prin țările prin cari au să trăcă și 
câți facă calea întOrsă”.

„Nu scimă: nu voescă său nu sciu să ne spue, noi 
însă fiindă în privința acesta informați, o spunemă, că 
cei mai mulți dintre Ovreii ce iesă din România nu a- 
jungă nici măcară pănă dincolo de confiniile Austro-Un- 
gariei, ci rămână în acestă imperiu și cu deosebire în 
Bucovina, ăr cei mai prefăcuțl dintre dânșii după o pe
trecere de vre o câteva săptămâni său luni în Bucovina 
se întorcă pe de altă parte și sub alte nume ir în Ro
mânia.
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„Au foștii și din Bucovina vre-o câțiva Ovrei in 
America, der erăși s’au întorșii înapoi, căci aicea și în 
România, după cum mărlurisescă ei singuri, e cu multă 
mai bine de trăită decâtă acolo, unde trebue d1 și nopte 
să muncâscă pentru pănea de tote ijilele, pe când la noi 
muncescă alții pentru denșii* *.

Domne ce-i și dragostea! 
Dac’apucI a săruta, 
Nu te mai poți sătura 
Ca de somnă primăvăra

44 * 
Arde luminița bine, 
Num’ală meu drăguță nu vine. 
Ar veni, der măsa-lă ține 
Usee-se măsa de sdre 
Vera âmblândă pre pictore; I 
Usce-se măsa de ventă 
Vera umblăndă pre pămentă, 
Să nu-lă oprăseă mai multă*

* *

Arde mi-te-ar foculă lume 
Și pe cine ți-a pusă nume.

• •.
Ard’o foculă șî-o mănânce, 
Care ’n lume nu s’a duce.
Ard’o foculă și para 
Care nu s’a 'nslrăina.

4
* ♦

Frundă verde lată ’n dungă 
Vai și-amară de care-i slugă; 
Clă-i dau prându ’n prândulă mare, 
Er amedăda la ojină, 
Ca să nu i dăe de cină.

* i * 
Ochii mei cuprindă o țeră 
Sprâncenele trei hotară.

încă o dovadă, că Jidovii suntă „persecutați*  în Ro
mânia!

SOIRILE D1LEI.
Cetimă în «Unirea*  din Bucurescî: „Ni se spune 

că, pentru reînceperea tratăriloră cu Austro- Ungaria în 
vederea încheiărei conrențiunei comerciale, voră pleca în 
curendă la Viena d-nii S. Aurelianu și Ghil.a. Mi
siunea d-loră ar fi țărmurită la cestiunî de principie; 
câtă pentru amănunte, ele se voră discuta la Bucurescî 
unde ar trebui să vină și represintanții auslro tingarî.*

Foile din Bucurescî primiră urmălorea depeșă dela 
Pesta: Regele și Regina României au sosită aici eri după 
amedl. Impăratulă Austriei, însoțită de ună adjutant ă 
majoră, a venită la gară ca se salute pe suverani. Când 
trenulă a intrată în gară, Regina Elisabeta se sculă, 
șterse geamulă alburită și de departe salută pe impă- 
rală cu batista. După ce se opri trenulă Regina eși cea 
dinteiu din vagonă. Ea purta o toaletă de călătoria 
forte simplă. Impăratulă Franciscă losilă înainta îna
intea Reginii, și o salută cu cea mai mare cordialitate, 
precum .și pa Regele, care venea in urmă.

Impăratulă dete brațulă Reginii, și o conduse în 
salonulă de așteptare reservafă curții. Regele și Regina 
stătură dece minute de vorbă cu Impăratulă. Convor
birea a fostă forte animală și cordială. Impăratulă șl-a 
exprimată părerea de rău că nu se pote duce la Berlină 
pentru serbările dela 10 Martie. «Invidieză pe Maiestă
țile Vdstre, dise densulă, căcî voră petrece dile frumose 
la Berlină.*

Impăratulă duse pe Regina pănă la vagonă. După 
ce Auguștii călători fură gata să plece: .,0 să vă întâl
niți cu principele Rudolfă, Le cjise impăratulii, salutați-lă 
din partea mea.*

Trenulă plecă și regele Carolă salută încă odată 
pe impăratulă.

Regina României i-a dusă împăratului Wilhelm ună 
dară poetică constătăloră din o poesiă de 100 versuri, 
în care Carmen Sylva a cuprinsă tote marile fapte ale bă
trânului monarehă. Conducătorii festivitățiloră din Ber
lină au voită ca represeutațiunea teatrală festivă se în- 
căpă cu declamarea poesiei ca prologă, der regina nu 
s’a învoită dicendă că i s’ar zădărnici bucuria, decă nu 
ar preda împăratului densa în persână poesia. Regina 
a scrisă însăși poesia pe hârtiă albă de pergamenfă, îm
podobită cu vinețele (flori) uscate și legate cu panglice 
albastre.

—x—
Principesa Alina Știrbei, animată de simțiminte ge- 

nerăse pentru răspândirea luminei în poporulii românescă, 
a făcută donațiune Societății pentru învățătura poporului 
română (secțiunea centrală din Bucurescî), cassele sale 
din strada Știrbei-Vodă în valore de 200,000 lei. Fii 
poporului română voră bine-cuventa in veci pe acestă 
domnă generosă, care perpetueză prin acâstă faptă tra
dițiile ilustrei sale familii.

—X—
Din Timișora se raporteză: „In sălulețulu română 

Kustely, ai cărui locuitori suntă mai toți lucrători în 

minele etariale, a isbucnită o revoltă, care a luată ast- 
felu de dimensiuni, încâtă a trebuită să se trimelă din 
Seghedină două companii din reg. de inf. 46."

Riurile .Oltulă și Mareșalii au crescută în modă 
îngrijitoră, în urma plotloră, și în mai multe locuri au 
eșită din alviă.

—x—
Din procesată de pressă intentată de Franz Gru- 

ber contra redactorului K. Schell dela „Bistrilzer Wo- 
chenschrifl1* nu s’a alesă nimică, dedreee Gruber a re
nunțată la acusare și așa nu s’a ținută in 21 Martie 
a. c. ia tribunalulă din Tergu - Mureșului pertractarea 
finală.

— x—
Fișpanulu comitatului Mărești - Turda br. Zoltan 

Banffy vrea să întemeieze o fabrică de postavă cu ună 
capitală de aeții de 100,000 fl.

Procesul ii (le ealniiiniă
contra d-lui F. J[, Longină, advocată în Deva.

(Urmare.)

După acestea martorele a fostă întrebată relativă 
la atestatulă amintită mai susă. Martorulă dtce, că nu 
’și aduce aminte, decă acelă atestată l’a concipiată elă, 
seu Tobias Milialovieiu, foslulă lui șefă, nicî de aceea, 
că fosta elă concipiată, seu i l’ar fi dictată cineva, — 
der de aceea și-aduce aminte posilivă, că după ce a 
fostă gata, martorulă, sciindă că mai târdiu pote va ave 
trebuință de acelă atestată, la decopiată pentru sine.

întrebată fiindă, că copia, ce se afla ia acte, este 
dela densulă, martorulă răspunde, că da, numai câtă pe 
copia acesta, dice martorulă, suntă scrise numai o parte 
neînsemnată din cei ce se află subscriși pe originală, 
— martorulă mai dtee, că despre atestată ar pute dice, 
că ’șî-ar aduce aminte mai multe și mai bine, decă ar 
vede originalulă, dâr așa nu pote să dtcă alta, decâtă 
ce-a disu și când a fostă ascultată de judele incvirentă. 
Martorulă dice, că este adevărată, cum-că atestatulă din 
cestiune s’a subscrisă de mai mulți, cu tote acestea 
fapta, că președintele tribunalului reg. din Deva, cu oca- 
siunea alegeriloru din 1881, ca și la alegerile din urmă, 
a fostă prin Băița, Brar’ă, Baia de Crișiu și Vața, nu 
se pote yiega, deore-ce a fostă atât ă de publică cunos
cută și sciulă, încâtă totă lumea a vorbită de aceea, ba 
s’a scrisă și prin diare.

Martorulă spune, că elă mai târdiu a arătată și a- 
teslalulă la mai mulți, der nu-șl aduce aminte positivr, 
că ore elă l’a dată acusatului seu d-lă Petru Truța — 
fiindă că atestatulă — adecă copia dela acte — a fostă 
in mâna mai multora.

Ascultându-se apoi Tobias Milialovieiu, tutoră co
munală și pe acele vremuri fostă pretoră în Baia de 
Crișui, dice că atestatulă l’a făcută elfi, la recercarea 
președintelui tribunalului reg. din Deva și că atestatulă 
acela s’a subscrisă la elă, cu oeasiunea porunciloră.

Martorulă Ioană lncâu, notară în Vața, dice că 
atestatulă și elă l’a subscrisă la elă în comună precum 
l’au subscrisă și alții prin comunele loră.

Asemenea șt ceilalți martori toți dică, că au sub
scrisă atestatulă, afirmândă că președintele tribunalului 
din Deva nu a fostă în comuna loru la 1881 și ei nu 
l’au vădută să fi corteșită.

întrebată fiindă martorulă E. Koszperda, că ce are 
de observată la fasiunea martoriloră, di e că pdte să 
aibă dreptă, că d lă Solyom să nu fi fostă prin comu
nele loră, der aceea e sfântă și adevărată, că >eu — 
dice martorulă, — m lucrată pentru alegerea fratelui 
său, și că în diua alegerei d-lă Dr. Solyom totă diua 
a fostă în Baia de Crișiu, — a fostă încvarriratu la d-lă 
Siessel și câtă a decursă alegerea, Solyom a stată pe 
afară.“

— Ș’apoi? — întrebă președintele. — Ș’apoi, mă 
rogă, răspunde martorulă, — ună președinte de tribu
nale și prin aceea pote înrîuri la alegeri, dăcă numai 
va sta acolo, ca o bucată de lemnă.

Câtă a durată ascultarea martoriloră, relativă Ia 
atestată, asemenea s’a putută observa o interesare viuă 
și neliniște, Procurorulă și președintele în mai multe 
rânduri au pusă întrebări martorului, dicendă, că ar fi 
în contrazicere cu fasiunile de mai nainte, — martorulă 
insă susțină, că spune adevărulă.

Inirebftndu-se acusalulă, că ce obiecționeză la fa
siunea martoriloră, (Jice, că elă atestatulă l’a căpătată 
dela martorulă E. Koszperda, — său păte dela Petru 
Truța, — căci în fine aceea puțină impărtă și așa a 
aflată cu ce scopă s’a făcută, aceea o spune martorelui 
în față, că menirea și istoria acelui atestată i l’a enarată 
martorulă E. Koszperda, apoi i-au spusă și alții, că s’a 
povesli’ă multă dispre facerea și scopulă acelui atestată.

Intre acestea timpulă înaintase pănă la amădi și 
dec-î președintele suspendă pertractarea, amănândă con
tinuarea pe după amedi la trei ore.

După amedi s’a cetită înlrăga fasiune a președin
telui Solyom, dată la protocolă — probabilă dictată de 
elă însuși,—din care ar merita, să publicămă mai multe 
pasage, ca să vedă publiculă, în ce termini, în ce modă 
și cu ce dovedi și logică se apără ună juristă, care este 
pusă în fruntea unui tribunală. Regretămă însă că de 
astă dată nu putemă face acesta, că din cause neater- 
nătdre de noi nu nl-amu putută câștiga la timpă și a- 
celă documentă interesantă din multe puncte de vedere. 
Cu tote acestea suntemă în stare a comunica celă pu
țină punctele mai esențiale din acea fasiune și anume 
acelea ce ni-au rămasă în prbspâtă memoriă.

D-lă Dr. F. Solyom Fekete, în fasiunile sale, a ar
gumentată contra inculpatului, mai cu semă din motive 
ce nu se potă dice, că ar fi numai juridice. D sa adecă 
peste totă accentueză aceea, că în comitatulă Huniădorei 
ar fi o semă de omeni, cari îlă persecută pentru acti
vitatea și energia sa publică, și cari omeni nu facă alta 
decâtă Iotă mereu țesu la intrigi în contra lui, însoțin- 
du-se cu persone de calibrulă lui Koszperda, pentru a’șî 
esecuta planurile loră antipatriotice. Apoi se descarcă în 
contra inculpatului, într’ună modă nepermisă, și îi im
pută fapte, ce ună jude îneuirentă corectă nu pote per
mite a se lua la protocolă, er argumentele’i peste totă 
dovedescă perplesitatea și încurcătura în care a ajunsă.

întrebată fiindă acusatulă, că ce d'ce la cele ce a 
fassionatu conlrariulă său, dice, că cele cetite, tonulă, 
modulă de apărare, stilulă și argumentările lui Solyom 
suntă atâtă de clare, încâtă n’are trebuință să reflecteze 
la ele, căci ele de ele se caracteriseză și se judecă ele 
pe sine.

. După aceste s’au cetită mai multe fassiuni de ale 
altoru martori, — fără vre-o însemnătate ore-care, — 
apoi atestatele de moralitate si de avere ale inculpatului, 
din care se vede, că îrculpatulă nu a fostă pedepsită pe 
teritoriulă tribunalului și a județului, pe care se află, că 
are avere considerabilă și că în Deva este cunoscută ca 
ună indiv dă de o bună reputațiune.

Cu aceste președintele întrebândă, decă careva pote 
ar mai dori ceva, — declară procedura de documentare 
terminată și dă cuventulă procurorului, pentru a face 
propunerea sa.

(Va urma.)

Academia Roiuâuă.
Sesiunea generală din anulă 1887.

Raportată secretarului generală asupra Iticrăriloru făcnte în 
anulă 18S6—87.
(Urmare și fine.)

V. Colecțiunile.
Biblioteca Academiei, dimpreună cu iote colecțiu 

nile sale sciințifice, de manuscrise, de documente istorice, 
de.monede, au continuata in decursulă anului încetată 
a cresce din ce in ce mai multă.

Comisiunea bibliotecei va presenla relațiunea sa 
amănunțită asupra crescerii colecțiuniloră puse sub a sa 
specială supraveghiare, precum și asupra lucrăriloră fă
cute in decursulă anului pentru catalogarea și buna loră 
întreținere.

1. Aici am deosebita plăcere a aduce la cunos-

FOILETONU.

Strigături poporale din Selagiu
adunate de Ionă P. Lazară.

Trandafiră sălăgiănescă, 
Vai de mine multă dorescă 
Cu badea să mă ’ntelnescă ;
Două vorbe să’i vorbescă, 
Apoi să mă despărțescă.

*
* *

Străinu-să ca cucu’n codru, 
Năcăjitu-să fără modru.
Străinu-să ca pasărea, 
N’am milă nicăirea, 
Străinu-să ca puiu de cucă, 
N’am milă unde mă ducă.

*
* •

Duce-m’așă cu paserile, 
Unde-i badea cu oile; 
Dâr merindea nu ml-e cdptă, 
Paserele — nu m’așlepfă.

* * 
Duce-m’așă cu badea ’n lume, 
Mă temă că mî-oră pune nume, 
Mie: grâu, badei: tăciune. 
Duce-m’așă cu mândra ’n țâră 
Mă temă.că mî-oră pune ără, 
Mie: grâu, mândrei: săcară.

* *
Scii tu mândră ce-așă vrea eu ?

Care omă horesce multă 
Horesce de-ală lui urîtă. 
Care omă horesce tare 
Horesce de supărare.

4 **
Când m’a făcută maica fală 
Să mă fi făcută o petră, 
Să fi dată cu mine ’n baltă 
Dumnedeu o-ar fi ertată.

** *
Frunduliță mândr’albastră 
Păcală de dragostea nostră, 
Că e lumea rea și hoță 
Âmblă ’n față să nl-o scdță.

* .*♦
Mândrele care ’să mărețe 
Nu se țină cu corobețe, 
Ci cu turlă și cu miere 
Și eu bude subțirele.

♦* *
De când bade tu te-ai dusă 
Foiă verde nu mi-am pusă. 
Decă mi-am și pusă vr’odată 
Am pns’o de supurată.

*
* ♦

Poți tu bade dK-e deu, 
Că nu te-am sărutată eu?
Ba eu mândră nu potă dice, 
Că ședendă săra la pbrlă, 
Tu mi-ai dată gurița totă.

Să fiu fibre ’n sînulă tău, 
Și când rogi pre Dumneden 
Să pătrundă în peptulă tău, 
Să vădă cum arde de greu 
Și de sunt în gându-țî eu?

*
4 *

Mi-a făcută maica glasul î 
Să mă stempără cu densulă; 
Maica mi-a făcută gura, 
Să-mi mai stempără inima.

•
4 *

Țucu-fe drăguță din sată, 
Nu gândi că te-am lăsată, 
Pentru allulă, din altă sată.

*
4 4

Când îmi vine badea ’n gândă, 
Mă legănă ca frunda 'n ventă. 
Când îmi vine badea ’n fire, 
De ce facă, eu nu am scite.

*
* *

Duceți-vă rendunele.
Sub ferăslra mândrei mele, 
Și ’i cântați doine de jele, 
DorulO inirnibrei mele.

** *
Frunda ’nallă, (runda ’nguslă, 
Dusu-s’a badea la pustă;
Nu ml-e ciudă că s’a dusă, 
Mî-e ciudă că nu ml-a spusă 
Pe care cale s’a dusă.

4
+ *
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cința D-vostre, că M S. Regele Italiei a binevoita a o- 
nora Academia, dispunândă să i se trimâță, prin Ex. Sa 
Cornițele de Tornielli Broșați, splendida edițiune a Di 
vinei Comedii cu cornenlariulQ latină inedită ală lui Șle- 
lană Talice da Ricaldone, publicată din ordinulă M. Sale 
și dedicată Principelui regală Vittorio Emanuele.

2. Sanctitatea Sa Papa Leon XIII a binevoită a 
dispune să se trimeță Academiei 11 volume torte fru- 
mosă legate, publicate din ordinele și cu cheltuiala Sa. 
Aprăpe tote aceste volume sunlă isvore istorice de o 
mare valore. Intre ele se află Regestele l’apiloră Cle
mente V, Leon X, Onoriu 111; precum și catalogulă des
criptivă ală manuscriseloră bibliotecei Vaticanului. Vo
lumele trimise sunlă numai începuturile publicațiuniloră, 
ale căroră continuări sperămă că ni se voră trimite. 
Academia a decisă : -și esprima recunoștința sa trimi- 
țendă S. Sale Papei publicațiunile sale.

3. In decursulă anului s’au stabilită nouă rela- 
țiunî de schimbulă publicaliuniloră cu urmălorele Institute 
și Societăți științifice.-

Societatea istorică și archeologică din Timișâra, 
lnstifatulă Canadiană din Ottawa, 
Museulă Czartoryski din Cracovia,
Societatea imperială de istoriă și archeologiă din 

Odessa,
Academia teologică dela Kiew,
Comisiunea regală pentru istoria Patriei din Ve

neția,
Societatea retu-romană din Coira,
Dirncțiunea archiveloră de Stată din Varșovia, 
Biblioteca națională centrală din Florența.
4 Colecțiunea numismatică a crescută în cursuiă 

anului cu ună numără însemnată de monede vechi mai 
cu sămă moldovenesc!.

5. De asemenea a crescută torte multă și colec
țiunea de documente istorice din țeră; mai multe per- 
sâne doritore de a vede desvoltftndu=se studiarea istoriei 
naționale, apretiăndă silințele ce-și dă Academia pentru 
aceste studii, au dăruită hrisove, zapise și alte docu
mente; Delegațiunea pe de altă parte s’a silită a pro
cura cătă s’a putută mai multe astfelă de documente.

Colecțiunea de documente, formată apropo întregă 
în ultimii trei-patru anî, era numai în mică parte regu
lată cu invenlarie descriptive ale documenteloră. Per
sonalele bibliotecei și ală cancelariei nostre fundă forte 
ocupată cu lucrările bibliotecei de cărți tipărite, nu dis
punea de timpulă necesară pentru a face inventariulă 
descriptivă ală întregei nostre colecțiunî de documente, 
lucrare, care nu se pote face bine decâtu încetă și cu 
multă atențiune. Pentru ca totuși aceste inventării, ne
cesare pentru studiarea documenteloră, să se potă face, 
am însărcinată pe bibliotecarulă Academiei să-și ia în 
ajutoră o personă competentă, care sub îngrijirea sa, să 
facă inventariile necesare, punendu-i la disposițiune spre 
acestă scopă câte o sută de lei pe lună din diurnele 
mele. In curendă tote documentele voră fi descrise în 
inventării.

6. In ajunulă chiar ală sesiunei generale a Aca
demiei înaltă Prea Stințilulă Mitropolită ală Moldovei 
losifă Nanieseu, în rivna neobosită ce are pentru cul
tura națională, a făcută Academiei ună dară neprețuită. 
Inallu Prea Sfinția Sa mî-a făcută distinsa onore a mă 
însărcina să presintă Academiei ună volumă în care suntă 
legale împreună : Nea A'.a^âpmv Iaroptaiv âp'/opiv?;
â~u -/.TÎaew^ zoapo... tipărită la Veneția în 1650, — și 
BipXtov zaZoupevov EzXoytov.... tipărită asemenea la Veneția
in 1663.

Acestă volumă a aparținut Mitropolitului Dosofteiu, și 
i-a servită pentru prelucrarea Prolâgeloru sale, după cum 
se pote vedă d n numărâsele adnotațiunl scrise de în
suși mâna sa. Ceea ce măresce însă importanța acestei 
cărți suntă cele patru din urmă fețe, pe cari se află 
scrise de mâna Mitropolitului Dosofteiu în grecesce ac- 
tulă patriarchală despre Dragoșă Vodă din 1392 în Mi- 
klosich, Arta PatriarcJiatus, (voi. II p. 156), în slavo- 
nesce și românesce amintirea uricului lui Romană Vodă 
din 1393, in latinesce șepte versuri scrise pe o tablă de 
aură care se află în palatulă Graiului Leșescă Ioană So- 
bieski, — și in românesce descrierea acestei inscripțiunl. 
Academia întregă va arăta, credă, prin ună votă speci
ală recunoscința Sa Prea Sfințitului Mitropolită care, la 
pagina 119 a Eelogariului, a atestată cu însăși mâna 
sa acestă dară.

PI. Concursurile.

La concursurile premiiloră destinate a se da în se
siunea generală din acestă ană s’au presentată urmă- 
torele publicațiunî și manuscrise.

1. La concursulă premiului Năsturelii-IIerescu de 
4000 Iei, pentru cea mai bună carte scrisă în limba ro
mână cu conținută de orice natură și publi cată în a- 
nulă 1886, și ală premiului Heliade-Rudulescu de 5000 
lei, pentru cea mai bună carte scrisă in limba română 
cu conținuta literară și publicată în anii 1885 și 1886 
s’au presentată urmălorele publicațiunî: <

1. Floru Dianu, Salinele române, Studiu technică 
și economică.

2. Iancu Theor., Dreptatea orbiloră.
3. G. Bengescu-Dabija, Pigmalionă, Regele Feni- 

ciei, Tragedie în 5 acte
4. Dr. N. C. Tomescu, Degenerarea și regenerarea 

nerviloră.
5. Th. Alexi, Dieționară germano-română.
6. I. I. Nacianu, La Dobroudja economique et 

sociale.
7. Dr. C. C. Codrescu, Studii asupra spitalului 

„Bărladă și Elena Beldiman."
8. A. Vlahuță, Novele.
9 A. Vizanli, Raportă asupra proiectului de or- 

ganisațiune generală a învățământului publică 2 voi.
10. T. C. Văcărescu, Luptele Româniloră in răs 

boiulă din 1877—78 Voi. I.
11. Din ale lui A. I. Odobescu, Mihnea-Vodă. — 

Domna Chiajna.
12. G. G. Meitani, Studie asupra Constituțiunei 

Româniloră, Fasc. XI.
13. G. Sionă, Una sulă și una fabule
14. J. J. Roșea, Lăpușneanu, tragedie.
15. » » „ Fata dela Cozia.
16. Gr. G. Tocilescu, Manuală de istoria română.
2. La concursulă premiului Lazarii de 5000 lei 

pentru cea mai bună lucrare în limba română asupra 
subiectului „Flora descriptivă a unui județă din România 
după alegerea concurentului,*  s’a presentată ună sin
gură manuscrisă întitulată Flora Dobrogei avendă devisa:

>11 n’y a qu’une maniere d’avancer Ies sciences, 
c’est de Ies simplifier ou d’ajouter quelque chose de 
nouveau.»

3. Nici ună concurentă nu s’a presentată la pre- 
miulă Alexandru Ionii Cuza de 4000 lei pentru cea mai 
bună disertațiune în limba română despre: Istoria Ro- 
mâniloru în Dacia Traiană dela Aurelianu pană la fun
darea principateloră Moldova și Țera Românescă.

4. La concursulă premiului de 1500 Iei pentru 
anii 1883—87 ală Asociațiunii craiovene pentru desvol- 
tarea învețămîntului publică s’au presentată următorele 
publicațiunî:

Dr. C. C. Codrescu Compendiu de Igienă, Bârlad, 1885. 
„ „ > Manuală de Medicină poporală.

Bărladă, 1885.
5. La concursulă publicată pentru traducerea din 

M. T. Ciceronis, De ofjiciis liber I s’au presentată două 
manuscrise-: unulă cu devisa : Virtutis laus omnis in 
actione consistitcelalaltă cu devisa:

„ Omulă ce arată cu blândețe calea celui rătăcită, 
din a sa lumină pare c'aru aprinde streină lumină, 
și cu tâte acestea și a sa lucesce tot cum a lucită. Enniu.

Tote publicațiunile și manuscrisele presentate la 
concursuri au fostă trimese, la timpulă fixată de regu
lamente, comisiuniloră și secțiuniloră însărcinate cu stu
diarea loră.

Pentru premiulă didactică ală Societății craiovene 
nefiindă alesă din sesiunea trecută o comisiune specială, 
rămâne ca acestă comisiune să se alegă acum și să i se 
dea în cercetare publicațiunile presentate la acestă 
premiu.

Secretarulă Generală,
D. Sturdza.

Convocare. On. membrii ai „reuniunii învățăto- 
resci din tractulă Făgărașului" suntă prin acesta invi
tați a lua parte la adunarea generală tractuală, ce se 
va țină în 13 Martie st. v. a. c. începăndă la 8 ăre dimi- 
neța, in localulă șeolei gr. or. rom. din Făgărașiu, după 
următorulă programă :

1. Critica lui Spiridonă Mardană asupra diserta- 
țiunei »Din însușirile învățătoriului relative la ținerea 
unei discipline bune în șeola poporală, de Nicolau Ludu.
2. Caligrafia în școlele poporale și anume modulă ei de 
tractare, disertatiune de G. Dobrină. 3. Raportulă co- 
misiunei asupra »chartei comitatului Făgărașiu, de E 
Crișană. 4. Câtă are să se propună din fie-care des- 
părțemântă, respective ană de șcâlă, din disciplina de 
vățămentă Mineralogia ? și o piesă tractată în modă prac
tică pentru anulă ală 3-lea de școlă, anume >aramă,“ 
de N. Tr. Popă. 5. Raportulă casarului asupra stărei 
cassei despărțământului. 6. Cântarea unei poesii „duet» 
de învățătorii N. Ludu și G. Tăflană. 7. Propuneri di 
verse.

Din ședința comitetului tractuală ținută la 21 Fe- 
bruariu 1887.

Iuliu Dană, Nicolau Șoldea,
președ. , secret.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, a >Gaz. Trans.«)

PESTA, 23 Martie. — Din incidentală ani
versarei dilei nascerei împăratului germanii s’a 
datu eri la palatu ună prânzit, la care au luată 
parte Maiestatea Sa, ambasadorulfl germană, în- 
tregulu cabinetă și numărdse notabilități. Ma
iestatea Sa ținu unu cordială toastă în sănătatea 
împăratului germană. S6ra a fostă serată la 

consululă generală română, la care a luată parte 
societatea susă amintită.

BERLINtJ, 23 Martie. — Impăratulă ger
mană a primită gratulațiunile. Intre cei primiți 
a fostă prințulă de cordnă Rudolfu unulă dintre 
cei dinteiu. Impăratulă îmbrățișit și sărută pe 
prințulă de cordnă.

DIVERSE.
Sinuciderea unei principese. — După o înștiințare 

a gazetei „New-York Herald" sosită din HonululQ a flă- 
mândită de bună voiă principesa Likelike, sora regelui 
insuleloră Sandvich, ca jertfă pentru Qeița, care, după 
părerea indigenilor^ a pricinuită ultima isbucnire a vul
canului Mauna-Loa în Havai.

0 fiică criminală. — „Liberalulă" dă în privința 
unei crime săvârșite in cătunulă Valea Oiloră din corn. 
Brăeștii următârele amănunte: Acolo trăesce familia de 
lingurari Nechita, compusă din ucisulă Ioană, femeia lui 
Maria, feta criminală Paraschiva și alțl doi copii mai 
mici. Ei cu toții locuiau ună felă de vizuină în pământă, 
pe care ei o numescă bordeiu, și care nu are decâtă 
celă multă o lărgime [de trei metri și totă atâta pâte 
lungime; câtă despre înălțime, ună omă de stată mij
lociu nu păte sta în piciâre fără a nu’șl încovoia gru- 
madii. înăuntru suntă nișce paturi de pământă, acope
rite cu pae, și ună cuptoră; âr familia locuitâre a acestei 
vizuini este îmbrăcată în zdrențe, nu arde lemne pentru 
a se încăldi, ci numai nisce strujenl, dâr cu ce să hră- 
nesce? — e greu de răspunsă. — In fine în acâstă vi
zunie e culmea miseriei ce șl-o pâte cineva închipui.

Criminala, în etate de 22 de ani, este bolnavă, 
după cum arată ea și familia ei, încă de astă tâmnă și 
de atunci n’a mai eșită din bordeiu și mai alesă de după 
cuptoră. I se pare necontenită că vede ceva, vorbesce 
singură tâtă nâptea, rîde și nu mănâncă cu săptămânile. 
Pe când astă vâră era voinică și muncea la câmpă, as- 
tădi ea are aspectulă unei ființe idiote, gâlă aprâpe în 
piele, răgușită cât abia pote vorbi și de o slăbiciune mare. 
Este de multă însemnătate arătarea ei însuși cum i-a 
venii fi boia și cum a comisă crima, ceea ce ne face a 
reproduce propriele sale vorbe:

»La începutulă postului Crăciunului, când m'am în- 
bolnăvită, a venită la mine ună omă, care sămăna cu 
tata și ’mi-a pusă pe limbă ună semnă, — o bucățică 
de hârtiă. — De atunci am ună focă la inimă, care mă 
arde, capulă îmi clocotește, ml-e sete și nu potă mânca; 
er omulă acela, care seamănă cu tata, vine în fiăcare 
seră la mine, mă necăjeșce, se culcă cu mine, și, când 
mă lasă în pace, sunt ca și mârtă. Necontenită îmi spune 
ca să omoră pe tata, căci numai atunci voiu scăpa de 
elfi și de bâla mea. Nu închidă ochii tâtă nâptea, ci mă 
sfădescă cu omulă acela și numai diminâța adormă pu
țină, de aceea am slăbită de totă. Eu diceamă tatei de 
multe ori că de ce se lâgă de mine și elă îmi răspundea: 
ucigă-te crucea! ce vorbesci așa ? Eu lî-am spusă că am 
să omoră pe tata, că’să bolnavă și trebue să mă caute; 
der ei (familia sa) n’au voită să mă creadă. Eu aveamă 
de gând să omoră și pe alții din sată, dâr n’am avută 
putere; eram slabă. In cjiua aceea (Vineri 27 Februarie) 
tata ședea culcată josă la gura cuptorului pe partea 
drâptă și eu eramă după cuptoră. Deodată vădă pe 
omulă ce seamănă cu tata că er vine peste mine și mă 
năcăjește. — Elă îmi «Jicea necontenită să omoră pe 
fata, căci n’am să mai scapă altfelă. Când s’a sculată 
elă (străinulă), am cădută de pe cuptoră, ml-a venită o 
putere ca la doi omeni, am luată sapa, care era lângă 
pată și am dată în tata de vre-o patru ori, apoi pute
rile m’au lăsată și am căzută lângă elă. Tata n’a stri
gată de locă, ci numai se svârcolea. Când amă aurită 
că vine Gheorghe, (ună frate ală ei mai mare) am fu
gită, căci âmenii și țiganca lui îmi spuneau că au să 
mă omâre. Am umblată câtva pe dealuri, dâr lăsându-mă 
puterile m’am întorsă înapoi.

De când am ucisă pe tata, nu mai vădă pe omulă 
acela, care semăna cu dânsulă și care mă chinuia, dâr 
totă mă arde la inimă, nu potă mânca și sunt slabă. 
Eu nu eramă bucurosă de ceea ce am făcută, dâr omulă 
acela necontenită îmi spunea să omoră pe tata ca să 
scapă de bâla mea. Astă ârnă aveamă de gândă să 
omoră și pe alții din sată, dâr nu aveamă putere".

Tâte aceste arătări ale paricidei Paraschiva, cum 
și informațiunile ce s’au putută culege dela săteni și de
punerile familiei sale, conlocuitâre în acea vizunie, suntu 
deja înaintate parchetului. Totdeodată, ținându-se sâmă 
de starea de totă deplorabilă a criminalei, s’au și luată 
disposițiunl ca ea să fiă supusă examenului unoră doc
tori legiști și mai cu sâmă alieneștl.

MK" Numere singuratice din „Gazeta Transilva
niei'1 â 5 er. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GliOSS, și în librăria d-lui Nicolea 
I. Ciurcu.__________ _ *_______ X

Editoră: Iacobti Mnreșiann.
Redactoră responsabilă Dr. Anrel Mnreșiann
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dUriaJn 1a bum*  dft

<itn 22 Martie <t. a tHs7

Reută de aurt 5% . . . 102.20
Rentă de hărtiă 0% . 89 45
imprumutulî) căilorfl ferate

ungare ........................150 25
Amorlisarea datoriei căi-

lorO ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.20

Amorlisarea datoriei căi- 
loru ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 124 —

Amorlisarea datoriei căi- 
loril ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 115 25

Bonur! rurale ungare . . 104.25
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.25 
Bonuri rurale Bauat-Ti-

.mștl.............................. 104.25
Bonuri cu cl. de [sorture 104 25
Bonuri rurale transilvane 104 30

Bonuri cruato-slavone . . 104.50 
Despăgubire p. dijma de 

vinii ung......................... 98 75
Impruimituiii cu premiu

ung.................................... 120.80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.50 
Renta de hărtiă austriacă 91 05 
Renta de arg. austr. . . 8210
Renta de aura austr. . .113 40 
Losurile din 1860 . . . 133.25
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................  881 —
Act. băncel de credită ung. 297.—

, Act. băncel de credită austr.287.77 
Argintuld —. — Galbinl

împărătesei ................6 00
NapoleoD-d’orl .... 1011 
Mărci 100 împ. germ. . . 62 60 I 
Londra 10 Livre*  starlinge 127.75 I

Cursulu pielei Brașovu
din 23 Martie st. 11. 1SS7

Bancnote ronituiesei .... ('.un ; 8.44

Argint românesc . . ■ 8.40

Napoleon-d’orl.......................... 10 06

Lire turcescl.............................. • II .30

Imperiali.................................. • 10.33

Galbeni............................................ » 5 95

Scrisurile fonc. «Albina» 6“/0 • 101.—

„ • „ 5»/0 . „ 98.—
Ruble RusescI............................... • 112.—

DisconlulA • 7—pe

Vrii. 8.48

8.45

10.10

» 11.40

» 10.38

» 6.—

. 102.- -

» 99.—
» 113.—

ană.

A ii un tu.
Uliu învățătorii cualificat.u românii gr. o. în 

etate de aprdpe 50 ani, ar dori a fi aplicații ca 
instructorii la copii în o familia onestă, de ori 
ce confesiune, instrucția pote da în limbile pa
triei, românesco, neințesce și unguresce, — 
mai pdte fi și de ajutorii la economia; — seu 
la alte afaceri.

Reflectanții binevoiască a să adresa până la 
3 Aprilie st. n. sub P. A. poște restante în 
Kaczko (Solnok-Doboka in.) 1—2

Iile și mantale de ploe.

Cumperâri ocasionale
la

Kovasznai & Keresztesi
(«raiul Magazin cu articole de modă și confecțiuni 

pentru dame
Brașovu (Piața mare.)

Din causa localului nedestulu de încăpătorii suntemti în po- 
sițiune a desface cu prețuri ejtine o parte din mărfurile ndstre 
precum: materii pentru rochi de mătase și de lână, cretone, satină 
de spălată, postavu și flanelă, covore lungi și pentru canapele, man-

Mai departe rec.omandămu bogatulu nostru depositti de i 
Chifou, dela Benedickt Schroll, chirting pat., Julett, U 
Calicot în tdte lățimile și cu prețurile originale, precum și de t6te 
articolele aparținătdre de croitoria pentru dame și bărbați.

Se primescu și comande pentru Toilete de mirese, de stradă 
și casă, mantale de ploiă și Jachete, cari să esecută cu prompti
tudine și în modulă celîi mai elegantu.

Mostre se trimitu la cerere gratis.

wI$
ositO de w 
Gradl și

Avisu d-loru abonați!
RugămO pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

bine.'oiască a scrie pe cuponulil mandatului poștală și numerii de pe 
fășia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămir itil și s§ arate și postaultimă.

D6că se ivescO iregularități la primirea diarului onor, abonați 
suntu rugați a ne înctinosciința imediată prin carte poștale, ca în câtii 
depinde dela noi, să se delăt,ureze ADMINISTH. „GAZ. 'lliANb*Mersuln trenurilor!!

Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.
pe linia Predealâ-Budapesta și pe linia Teiușd-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale de stata reg. ung.

ll

Predeal îi-Budapesta

Trena Tren TrenA Trend 
accelerat iomnlbua lomnlbua peirOne

Budapesta—Pr edealO

Trend Tren Trenă Trend Trenă 
do pers, [accelerat omnibuul de lomulbua

| persâne |_

BuetHfSCl
Predealu *

Timiș fl

Bruțovă (
Feldibra
Apatia 
Agostoufalv»
Homoroib'.
Hașfaleu

Sighițon * 

Eliaabac’iiole 
Mediaș a 
Copsa uiiet
Micăsasn
Blașiu
Grăciun.-lfi
Teiațt
Aiudfi
VințulO de susfl 
Ui6ra
Cneerdea
BhirinB
Apahida

Clapa
Nedeșdu
Ghirbflu
Aghirișfl
Stana 
Huiedinfl 
Ciacia 
Bucia
Bratcn
Rbv
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsăjrhely 
Vărad-Velmțe
Oradia-mare t 

P. Ladăoy I 
8ielnak 
Buda-peata

Viena

—

—

—

7.30
1.14

1.45

7.47 _ 4.16 2.32
8.24 _ 5.02
8 51
9.14

— 5 43 —
— 6.15

9.51 — 7.06 —
11.03 _ 8.52 —
11.29 — 9.10
11.26 _ 9.31 —
12 00 _ 10.16
12.29 _ 1057 —
12 44 11.19 __
1.05 _ 11.31

11.52 —
1.34 — 12.31 —
1.46 — 12.48 —
2.09 — 1.22 —
2.39 — 2 18 —
3.01 — 2.48 —
3.08 — 2 56 —
3.14 — 3 64 —
3.53 — 451 —
5.10 — 5.28 —
5.30 — 5 56 —
— 6 03 — 8.00
— 6.21 — 8.36
— — — 9.02
— — — 9.32
— — — 10.11
— 7.14 — 10.5!
— 7.43 — 12 16
— — — 12.50
— — — 1.21
— 8.22 — 2.02
— 8.48 — 3.06
— — — 3.38
— — — 3.54
— 9.13 — 4.05
— 9.18 10.55 4.50
— 10.38 1 23 7.28
— 12.20 3.24 —
— 2.15 10.05 —
— — 2.15 —
- 8.00 6.05 —

Viena 11.10 - — —
Budapoata 7.40 2 — 3.10 6.20
Szolnok 11 '15 3.58 | 738 9.34
P. Ladâny 2 02 5.28 540 11.26
Oradea mare 4.i2 6.58 9.14 1.38

Vârad-Velencze — — 9.24 206
Fugyi-Văsărhely — — 941 2 17
Mezfi-Telegd — 7.33 10 19 2.40
Rfev — 8.04 11.38 3.24
Bratca _ — 12.18 3.47
Bucia — 12.54 4.07
Ciucia — 8.58 1.57 4.33
Huiedin — 9.28 3.11 5.15
Slana _ — 3.40 5.31
Aghinș — — 4.15 555
Ghirbflu — — 4 36 6.07
Nedeșdu — — 4.68 6.24

— 10.28 5.26 6.43LIUȘIU
11.00 __ —

Apahida 1 1 19 — — .
Ghiriț >2 30 —
CucerdeB , 1.01 — —

( 1.06 — —
Uibra 1 13 — — —
Vuițulfl de susfl 1 20 _ — —
Aiudfl 1 41 — — —
Teiuț# 2<0 — —
Crăciunelfl 2 35 — —
Blașfl 2.48 — —
Micâsasa 3.20 — —
Cop ța mie 3 3b| —
Mediașă 4.CO _ —
Elisabotopok 4.35 — -- —
ăigișora 5.12 — — —
Hașfalen 5.37 — —- —
Homorod 7.01 — —
Agostonfalva 7.43 — — —
Apati a 8.11 — — ~~
Feldibra 8.41 — —

( 9.21 _ — —
Brașovfi _ 1.55 —
Timișfl — — 2.53

♦ ( _ _ —
PredeaJâ ) _ — 3.28 —

Bucurescl — 9.35

8.00
11.40
2.31

7.08
7.36
9.06
9.53

10.-
10.C9
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
349
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

Nota: Orele de nbpte suntfl cele dintre liniile grâae.

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Kdniges & Kopony, ZernescI

Telușfi- 1 radii-Budapesta Budapesta- kradii-Teiușft.

Trenu Trp .A TrenA de TrenA de Trenă Tron ft
omnlbttB omnlbud pera 6 ne peraone de peroune otjnibai

Teiușft
1 II

11.1011.24 — 2.40 Viena 12.10 —
Alba-Iuiia 11.39 — 3 14 Budapesta 8.20 9.05 —
VințulO de joșii
Șibotti

12.30
12.52

— 4.22
4.50 Szoluok 11.20

1 4.10
12.41

5.45
—

Orăștia 1.01 — 5.18 Ar.tzdft 4.30 6.— 7.04
Simeria Piski) 2.03 — 5.47 Glogovața 4.43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 •7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 619 7.37 —
Zam 4,25 — «.11 Bârzova 6 28 7.55 —
Soborșin 5 30 - 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 556 — 9.33 Zam 8 01 9.12 —

ConopO 6.27 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —

Radna-Lipova 6.47 — 10 27 Ilia 8 55 9.1 8 —

Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9 19 10.17 —

Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10 42 - -
GlogovațO 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 11 07 —

Arad A 8.28 .— 11.39 Orftstiă 11.11 11.37 —

Szolnok 8.42 — 4.52 Șibotil 11.43 12.— —

( — — 5.12 Vințulfl de josfi 12 18 12.29 - •
Budapesta — - 1 8 20 Alba-Iulia 12.36 12.46 —

Viena — 6.05 ’S’etuștt . 1 29 1.41 —

Aradfi-Tlța?I«i6ri» Siaaeria (Piski) Petroșenl

Tzenâ TrenA de Tremt Trena de TrenA TrenA
c ia ni b na parsânti mixt peraone oosnlbDB mixt

Aradă 5.48 6.05 AJmeria 11.25 2.42
ăradulă nou n.19 — 6.33 Streiu 11.58 _ 3.25
Neineth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegfi 12.46 — 4.16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 | — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 I — 5.581
Merczilalva — — — Banița 3.05 — 64 ’
ITinaișdra 9.02 — 9.08 Fetroșenl 3.37 — 7.12

Timfșâra-Aradft PetroșenI—Simaerta (Piski)

TrenA de TrenA de i Trnnfl TrenA 1 TrenA , TrenA
pers6ne penduc omulbua . de pere. omnlbm rnJxt

TlmișOra 6.25 5.00 l’elroșenl 10 07
1

6.10
Merczifaiva — — — Banița 10 48 6.53
Orczifalva 7.46 — 6 32 Crivadia 11.25 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 __ 8.20
Năroeth-Sâgh 8.36 ___ 6.23 Hațegă 12 42 — 901
Aradulfi nou 9.11 — 8.01 St reiu 1.22 — 9.62
A rad fi 9.27 — 8.17 1.53 — 10.31


