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Brașovu, 12 Martie 1887.
Din interiorului țârei Ardealului ne vine unu 

sfrigiifu de durere pentru multele prigoniri la 
cari suntii espnși astădi bărbații credincioși causei 
nbstre româtiescl.

Șcirile de mai josu suntii scrise sub vina 
impresiune a acestoru prigoniri și ne dau o icdnă 
câtfi mai clară și fidelă a situațiunei de față. De 
aceea le publieămu la locuiri acesta fără a-le 
mai face vre-unit comentarii, de care nici că au 
nevoia. Etă-le:

Din centrul» Transilvaniei, Martie 1887.
Frumdsa și de natură bogatu înzestrata 

Transilvania adi, după o eră nemernică de falsă 
constituționalismii, a ajunsă o vale a plânge- 
riloru.

Șovinismulu maghiară vădendu, că nu pote 
dobândi resultate favorabile în distrugerea națio- 
nalitățiloru cu mijldce domole, s’a avântată la 
practicarea unui nerușinată terorismă prin tri
bunale, judecătorii regescl și prin oficiele solgă- 
birăesci, spre mai mare glorificare a liberalis
mului maghiară din secululă ală XlX-lea.

Aceste deregâtorii adi au ajunsă în acea fa
tală posițiune, că și-au alesă ca chiămare spe
cială a urmări soboli deasupra feței pământului, 
luândă la g6nă și prigonind» sistematică adi pe 
unulu, mâne pe altulu dintre cei mai neoși 
Români.

Mai alesă de vre-o trei, patru ani încoce 
se persecută cumplită bărbații devotați națiunei 
române, din cause de nimica. Afacerea cu „pro
clamația44 a fostă esploatată cădendu-i jertfă mai 
mulți bărbați români, fără nici ună motivă plau- 
sibilă, singurul» motivă fiind» numai dorul» pa- 
trioților» patentați de a se face indispensabili 
înaintea marelui lorii protectoru din fruntea gu
vernului.

Fiescecărui perde-vâră ungură sân jidană 
cu nume ungurisată îi este adi permisă de a a- 
înnca o săgâtă venindsă de calumniă în contra 
bărbațiloru naționali români și durere, că și nâ- 
mulii românesc» are în sînul» său o sumă de 
6meni ticăloși, cari prin calumniarea frațiloră loră 
își facă daraverile, în speranță că prin acâsta se 
voru recomanda celoră dela putere pentru cine 
scie ce osă de roșă, și cari de altă parte pe a- 
cesta mârșavă cale voru a-și rSsbuna asupra unoră 
bărbați din neamulă loră, chiar și numai pentru 
câte o ură închipuită și pornită din inimă sălbă
tăcită.

Lucru și mai dureri,să este însă, că mulți 
din neamulă românescă nu cunoscă ori nu vrâu 
să cundscă pe acei trădători, ba dmeni dealtmin- 
trelea de bună credință suntii atâtă de neconscii 
de demnitatea și de ondrea loră, încât» st.rîngă 
mâna cu astfel» de creaturi, ba primescfl a fi și 
tractați la mesele loră din rodulă trădărei causei 
românesc!! Acâsta este ori o detestabilă fățăr
nicia, ori o mare dobitociă.

Fată câteva cașuri de cea mai tendențiosă 
prigonire:

Suntă vre-o doi ani de când a fostă con
damnată bravul» învățătoră din Intregalde G. 
Domșia pentru serbarea (Jilei de 3 (15) Maiu, 
pentru care rji credă că totă Românulă nutresce 
cea mai mare pietate. Bietulă învățătorii a tre
buită să sufere în închisdre.

S’a judecată advocatulă Rubin» Patița din 
Alba-Iulia, pentru că a vândută puține esemplare 
din rornanulă „Horea41 edată de profesorulă Flo- 
rantinu, și întratu în statulă ungară făr’ de nici 
o piedecă, fiindă condamnată la închisore. Mai 
târcjiu pedâpsa de închisdre i-a fostă schimbată 
dictându-i-se o amendă în bani de 150 fi. v. a. 
care pedepsă nici Ia Curia regescă nu s’a schim
bată, dedrece trebuia să se satisfacă semțulgi 
șovinistă, cu fote că opulu acela se lățise în 

Ardelu în mai multă de o miiă de esemplare. 
Inse pe unulă trebuia să-lu pedepsdscă, căci 
Iloria murise pe rdtă înainte cu o sută de ani.

Nu de multă venerabilul^ vice-protopopă 
din îndoi» a fostă condamnată la închisăre, 
care în instanța a doua i s’a urcată la patru 
luni, totă numai ca jertfă a reminiscinței lui 
Iloria, pentru a căruia sufletă a ținută rugă
ciuni.

In timpulu celu mai recentă veni la rendă 
advocatulă Francisco Hossu Longină din Deva, 
care fit acusată de președintele tribunalului de 
acolo Solyom Fekete pentru delictă de calumniă. 
Procesul» s’a pertractatiî înaintea tribunalului 
reg. din Alba-Iulia cu unu resultată, care dove- 
desce pe deplină, că Românulă aiji nu mai este 
privită ca cetățânu cu egală îndreptățire, ci 
numai ca ună paria pe vechiulă lui pămentă, 
adi cutropită nu de fii lui Arpad, ci de ună 
conglomerată jidano-maghiară, ce representă na
țiunea nouă a „statului uniformă națională44, care 
s’a formată în creerii înfierbântați ai șoviniș- 
tiloră.

Să nu se mire nici ună Română, că IIossu- 
Longinu a fostă condamnată la arestă de-o lună, 
pentru că fu învinuită, fără motivă de ajunsă, 
că a vătămată pe celă mai mare propagatoră 
ală remaghiarisărci comitatului Huniâddra. Nu 
putea să fiă altfelu, căci la din contră decă dove- 
dile se priveau cu ochi obiectivi, fără patimă șo- 
vinistică, judecata era să fia achitătore. Der a- 
tunci era și mai greu de acei judecători să ră
mână în renume de „buni patrioți,44 la care pdte 
țină mai multă decâtu la independența loră de 
judecători.

Ca să se cundscă și mai bine ținuta tribu
nalului reg. ung. din Alba-Iulia în căușele ațin 
gătdre de advocații români mă semtă datoră a 
mai aduce următorulă faptă la cunoscința pu
blică :

Pe la 1881 începură ase țină între alegătorii 
români conferențe în ținuturi și așa și în comi- 
tatulă Albei-inferidre se ținură mai multe con
ferențe naționale, la cari între ceilalți luă parte 
activă și ună advocată, care în urmă fu alesă 
și ca representantă la conferența generală. După 
reîntdrcerea lui dela aceea conferență fu apostrofată 
de cătră președintele tribunalului de atunci cu 
cuvintele: „nu ’ți-e frică, că vei fi arestată?44, 
la cari cuvinte președintele și-a căpătată răspun- 
sulă potrivită. De aici înainte s’a începută o 
gdnă contra acestui advocată în afacerile lui la 
judecătoriile din locă, care a culminată în por
nirea de cercetări criminale trase de pără și puse 
la cale de nisce persdne de caracter» dubiu. Ună 
cămătarii, cu care mulți domni fraterniseză, se 
puse la cale a face o arătare mincindsă, care do- 
vedindu-se că e așa în cursulă cercetărei a și 
fostă nimicită, der fără ca acțiunea de calumniă 
reilicată de cătră celu suspițiunată să aibă vr’ună 
resultată, căci s’a respinsă și nici recursul» îna
intată nu s’a admisă în a 2-a instanță, din mo
tivă că procurorul» reg. n’a apelată în contra 
conclusului de sistare.

Și câte prigoniri de totfelulu mai trebue să 
sufere aiji bărbații noștri pentru semțămintele 
loră românescl. Și nu aceste prigoniri îmi amă
rască sufletulă mai multă, ci mă mâhnesce, când 
vădă, că câte ună frate de sânge este persecu
tată pe nedreptă, ba chiar numai pentru aceea, 
că a avută bărbăția să susțină la ocasiuni săr
bătoresc! causa românâscă în publică și să sal
veze ondrea poporului română, mă mâhnesce cum
plită, cjicu, când vădă că nu și manilestâză du
rerea ce trebue să o semță în inima loră și cei
lalți frați din nâmulă românescă din causa aces
tora prigoniri, piarele ndstre înregistrez» cji nică 
sciri despre nouă persecuțiuni și insulte naționale, 
ddr ce să vedi ? O neînțelesă purtare apatică a 

totalității. Până când acestu indiferentismă față 
cu sânta causă a libertății și a ondrei ndstre?

Austro-Ungaria și Rusia.
Fdia rusescă »Hero!d< din Petersburgă cuprinde 

in numărulă dela 16 Martie n. ună lungă articula fărte 
aspru la adresa Austro-Ungariei, numind’o „Austria per
fidă", și acusând’o că e «sperjură» și «flămândă după 
țări.44

.Acăstă „flămândiă după țări* — <Jice articululă 
— ,s’a dovedită în modă fărte drastică în timpulă ultimului 
răsboiu, deorece diplomația cea cu greutate a Austriei 
a sciulă să secere pentru Austria în cursulă răsboiului 
ruso turcă acolo, unde Austria n’a sămenată — Austria 
ocupă, sub totă felulă de pretexte mai multă seu mai 
puțină fără temeiu, storcăndu-și, prin sprijinulă lui Bea- 
consfield, la congresulă din Berlină ună mandată dela 
Europa, provinciile serbesci ale Turciei, Bosnia și Erțe- 
govina. Făcuta Austria în dorința sa de multă nutrită 
ună pasă mai departe în modă fărte eftină, d’a deveni 
odată deplină moștenitdre a «omului bolnavă.» Că 
aceste țări sărbescî, pe care sentimentulu națională rusă 
le menise de multu timpă principelui de Muntenegru, au 
cădută în mâni aus,riace, acăsta niciodată n’a uitat’o 
Rusia și nici nu o va uita niciodată. Acăstă încorpo
rare de țări serbesci în monarchia austro-ungară a fostă 
unu pumnă dală în față sentimentului națională rusă. 
Apoi veniră intrigile austro-engleze în Bulgaria, care du- 
reză pănă în acăstă oră, tote aceste intrige, inventate 
pentru paralisarea influenței ruse în peninsula balcanică 
în lavorea influenței austriace, pe lângă acestea com
plecta aternare a regatului Serbiei de Austro-Ungaria — 
tote acestea suntă lovituri de pumnă, ce se aplică din 
partea Austriei sentimentului naponală rusă.»

„Herold44 dă să se ințelâgă, că guvernulă germană 
ar face bine, în interesulă Germaniloră din Rusia, să se 
rupă de Austria. Pentru Germania mai merge să su
fere Germanii din Rusia, dăr ca să sufere pentru Austria, 
asta e prea multă, <)ice foia rusăscă.

Lege asupra bisericei gr. or. serbesci.
In dieta croată s’a presentatfl următdrea lege 

despre regularea afacerilor» bisericei gr. or. ser
besci și despre întrebuințarea cirilicilor» în re
gatele Croația și Slavonia:

Considerândă articolulă de lege XI din 1868 ală 
dietei ungare în privința credincioșiloră bisericei gr. or., 
care in cuprinsulă țărilor» sfintei cortine ungare formăză 
ună totă nedivisibilă, se dispună următOrele:

§. 1. Serbii ca credincioși ai bisericei gr. or. în 
regatele Croația și Slavonia, cari locuescă în metropolia 
autocefală gr. or., suntă îndreptățiți, sub reserva su
premei supravegheri a Maiestății Sale, ce e a se esercita 
pe cale constituțională, a resolva independentă și a aduce 
în ordine afacerile loră bisericesc!, școlare și cele funda- 
ționale relative la acelea în marginile legiloră țării în 
congresulă loră gr. or. serbescă, care constă din repre- 
sentanța tuturora credincioșiloră locuitori în țările co
ronei ungare și care după premărsa arătare la Maies
tatea Sa se convocă periodică de cătră patriarchulă-me- 
tropolită serbescă pentru toți credincioșii acestei biserici 
aparținători metropoliei sărbescî, și în sensulă disposi- 
țiuniloră create în aceste congrese bisericescl-naționale 
și sancționate de Maiestatea Sa a și-le conduce și admi
nistra prin organele loră.

§. 2. Credincioșiloră aceleiași biserici li se acordă 
pe temeiulă principiului egalei îndreptățiri o sumă pro
porțională din mijldcele țării pentru scopuri de ale 
cultului.

§. 3. Partideloră le stă liberă la tdte autoritățile 
țării ale regateloră Croației și Slavoniei a se servi atâtă 
de scrierea cirilică câtă și de cea latină.

Acolo, unde trăescă Sârbi în mai mare numără, 
decisiunile primeloră instanțe la hârtiile intrate și com
puse în scrierea cirilică au să se lucreze și să se predea 
partideloră de asemenea în scrierea cirilică.
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Festivitățile din Beri inii.
In 21 Martie desă de dimineții capitala imperiului 

germanii ave aspectulă unui orații in mare sârbătore. 
Mulțimea cutriera stradele, și mai alesă cele ce ducii 
spre paiață. Bulevardulă teiloril (Linden,) șoseaua de 
triumfi) a Hohenzollerniioră a fosta Iotă <jiua înțesata de 
lume. Necurmată soseu trăsuri de gală, în care se aflau 
persrtne princiare ori înalț! demnitari din tote statele. Pe 
piâța operei, înaintea monumentului lui Frideriet) celt) 
mare, in fața palatului imperială sta mulțimea ca ună 
tjidă și din timpă în timpă, când sosea o personalitate 
princiară ori trecea uni) despărțâmentă de trupe in su
netele musicei, se punea în mișcare. Astfelă s’a întâm
plată când la ametji sosi părechia regală română.

Frumosa regină a Româniloră, cu fața’i plină de 
spirită încadrată de bucle întunecate, mergea înainte cu 
princesa de corănă și mulțămea cordială la viile salutări 
ale mulțimei. Apoi venea în a doua trăsură de gală 
regele Carolă cu prințulă de cordnă. Ospeții regali, îna
inte d’a întră în locuința loră la castelă, făcură o scurtă 
visită împăratului. Când părăsiră palatulă, mulțimea is- 
bucni în strigăte îndelungate de >11005“ (să trăiască) și 
curăndă după aceea se arătă venerabilulă capă ală îm
păratului, care fu salutată. Acesta se repeți când gre- 
nadirii 1 >i Alexandru și ulanii de gardă se puseră'n miș
care și-și aduseră stindardele, Impâratulă in uniformă 
sta la terestră, mulțimea cânta „Heil dir in Siegeskranz», 
et impâratulă ii mulțămea dându din capă și din mâni.

După amedi Impâratulă făcu obicinuita escursiune, 
apoi primi gratulațiunile representanțiloriî statelorii străine 
Cu deosebire bătu la ochi aparițiunea deputaliunei tur
cesc!, a ambasadorului chineză și a trimisului papală. 
La masa familiară dela paiață au luată parte toți prin
cipii aflători acolo. Culmea festivității o formă conduc- 
tulă cu facle, care prin imposanța sa a întrecută și pe 
celă făcută in 1885 lui Bismarck, cu ocasiunea aniver
sării a 70-ea a (jilei nascerei cancelarului. Conductulă 
dela 21 Martie a fostă o ovațiune a tuturoră studenți- 
loră din Berlină, imulțiți prin deputațiuni de sludenți dela 
tăte universitățile germane. In fruntea lui mergea ună 
coră de corniști in uniforma de pe timpuiă lui Frideric 
celă Mare. Mii de torțe ardeau și studenții însuti ițiți 
cântară înaintea palatului >11611 dir im Siegeskranz". De 
câte-va ori s’a arătată împăratulă la terestră, fundă în
tâmpinată cu furtunose strigăte de >urra“. După ce îm- 
pâralulă primi cinci studenți în audiență, conductulă porni 
pe bulevardulă teiloră, pe strada Vilhelm la palatulă can
celarului și in grădina zoologică stinseră torțele. Festivi
tatea s’a încheiată cu ună mare commers in filarmoniă.

Poetul a polonii Kraszewski.
Din Genua se telegrafiază, că marele scriitori) ală 

Poloniloră, Kraszewski, a încetată d n vieță în etate de 
75 ani. Națiunea polonă perde într’ânsulă unulă din cei 
mai roditori și mai escelențl scriitori din câți a avută. 
La 17 an), în 1829, elă începuse a se ocupa cu litera
tura și la jubileuli) lui de F0 ani, numârulă tomuriloră 
scrise de elă se urcau aprope la vre-o 500. Elă a fostă 
adevăratulă creatoră ală romaneloră naționale poloneze, 
în cari descria starea de cultură și socială a națiunei 
polonă din trecută și presentă. Multe din romanele lui 
suntă traduse in limba germană și francesă. Afară dc 
acestea, Kraszewski a mai scrisă și drame pentru tea- 
trulă națională polonă, numerose studii asupra istoriei 
literaturei (jși Jarcheologiei poloneze. Pe lângă aceste 
producțiuni literare, Kraszewski încă din tinereță a des- 
voltată o mare activitate în cjiarele politice. La 1850 
era directorulă politică ală diarutui dm Varșovia >Gazela 
Fo)ska« și după revoluținnea dela 1863 a lostă esilală 
din Polonia rusâscă.

La 1884 tătă lumea a rămasă uimită când a au
rită că Kraszewski a fostă arestată în Germania pentru 
motive că, întreținendă relațiunl cu ună oficeră prusiam) 
cu numele Hentsch, ar fi vândută Franciei documente 
privitore la armata germană. La începută nimeni nu 
credea, der in urma inslrucțiunei și a cercetărei proce
sului in (jilele dela 12 până la 19 Maiu 1884, tribuna- 
lulă din Lipsea l’a declarată vinovată și l’a osândită la 
3 ani și jumătate de înehisore în cetate, pe care trebuia 
să o sufere în Magdeburg. Imbolnăvindu se îrfsă in in- 
chisăre atâtă de multă, incâlă inspira seriose îngrijiri, la 
repețitele cereri ale compatrioțiloră săi și in line la de
punerea din partea acestora a unei garanții în sumă de 
20,000 mărci, Kraszewski a lostă pusă pe picioră liberă 
eu începere dela Noemvre 1885 și 15 Maiu 1886. Ma 
rele poetă s’a dusă apoi în Italia pentru căutarea sănă- 
tăței și după cum era de prevâdufă nici nu s’a mai în- 
torsă in Germania.

SOIRILE DILEI.
Din Aiudu ni-se trimite o corespondență, ală cărei 

auloră se plânge contra fanatismului ungurescă, ce diee 
vă a ajunsă și prin părțile acele până la estremă. Ro

mânii suntă forte persecutați de Maghiari. Mai vârtoși) 
insă se plânge aulorulă corespondenței contra so'găbire- 
ului Szâ-z .lozsef, despre care diee că n'ar cundsce mur 
gini in prigonirea Româniloră din cerculn seu, mai eu 
semă insă ar privi cu oi hi răi pe Romanii, cur! cetes ă 
<jiare româneștii, ba în contra cărturariloră români de pe 
la sate (jice că ar fi făcută și pen hisițium domiciliare cu 
gendarmii, căutândă dujiă deposite dc pusei și revolvere 
englesesci, ei poporală română dela sale ar fi fd te bat
jocurii!). — Anii) dori să ni se dea despre acestea sciri 
mai amănunțite și mai esacte, căci Debite să iasă la lu
mină tote fărădelegile.

—x—
Propunerile pentru măsurarea durei de câștig ii cl. 

III se voră depune spre orientare la presidiile cercuale 
incependă dela 31 Martie până la 8 Aprilie. Reelamați- 
unile în scrisă se poli) amâna până ia 12 Aprilie di 
redă la inspectorul^ de dare, er mai târijiu au să se 
facă eventuale observări verbală înaintea comisiuniloră de 
măsurare.

—x—
Metropolitulă și Archiepiscopulă Dr. Ioană Vancea 

a fostă primită la 21 Martie n., în audiență de căiră 
Maiestatea Sa, care se află încă în Pesta.

Din comitatulă Făgărașului ni se scrie la 10 Martie: 
„Domnule Redactoră ! M’a surprinsă, când cetindu adi 
înf’ună diară unguțțescă, am vădută că parochulîi gr. 
or. din Galați losifă Popii s’a pricopsită de ministrul!) 
Tretort cu suma de 50 11. v. a. Nu mă surprindea [iote 
acestă seire, decă acești) parochă de o stare materială 
forte bună, nu ar fi șicanată și pre consistoriulă din 
Stbiiu ea și acesta să-i dea numai în anulă trecută, suma 
de 50 fl. v. a. din fondurile archidiecesane, destulă de 
mici, încă ca ajutor, amenințând pre acesta, că decă nu-i 
dă, va cere dela ministru. Consistoriulă i-a dată, casunui 
paroch bătrână cum este, suma de 50 fl. v. a. N’a 
trecută anulă și bătrânulă parochă trage dungă preste 
afirmările sale înaintea autorităței sale mai înalte, și să 
intorce cătră celă de care se lepăda, și’i cere șiaces. uia 
și primesce și dela acesta o altă sumă de 50 fl. v. a. 
Încă atâtajiăcomiă dela ună parochă cu avere frumosă, 
fără moștenitori, n’am putută vedea. Cei de susă audă 
decă au urechi și vedă decă au ochi". Olteanul ii. — Mai 
trebue comentară la ună asemenea faptă ?

—x—
„România Liberă" diee, că îndată, după vacanța 

Pasciloriî, d lă doctori) Babeșu va începe cursulă ce i s’a 
încredințată la facultatea de medicină din Bucurescl.

Aceluiași (jiară i se comunică, că ună compatriotă 
din Chili a trimisă pentru museulii de istoria naturală 
din Bucuresci scheletulu unei balene uriașe, acestă sche
let!) este cuprinsă in patru lădll mari și ar fi sosită la 
Galați.

—x—
F6:a kossulhislă din Clușiu pune următărele între

bări: Adevărată e, că fișpanulă br. lianffy Dezsii pri 
rr.esce o plată fixăâca agentă principală ah) societății de 
asigurare ung.-francese? Adevărată e că fișpanulă Jo
se/ Potsa de asemenea primesce o plată fixă dela aeesiă 
societate? Este fire compatibilă posiținnea unui fișpani) 
cu posiținnea unui agentă de asigurare?

—x—
In ședința comitetului electorală din cerculă țării 

Bârsei ală partidei poporale săsescl, ținută la 18 Martie 
n., a fostă alesă unanimă președinte ală comitetului d 
Jose/ !F. Filt.sch, redactorulu foiei „Kronsl. Zeitung," in 
lo.ulă d-lui Josef Duck, care demisionase și retușase a 
fi alesă.

—x—
Ministrulu de agricultură, comerțil și industria a 

numită comisionari pe 1887 pentru esaminarea zidari- 
loră, petrariloră și lemnarilori) pe d-nii Cai ol Gârtner 
ingineră primară ca președinte, Cristian Kărtsrh ingineră 
ală orașului, Mihail Ilaupt lemtiară, George Weber ar- 
chitectă și Samuilă Dioszeghy ingineră r.

—x—
Iuginerulă Constantină S. Budeanu arată. într’o 

broșură ce a pnblical’o, că a descoperită urmele unui 
podii peste Dunăre în apropiere de Brăila.

—x—
Asigurarea obiecteloră Irebninciose de îmbrăcăminte 

și echipamente pentru gendarmeria ung. pe anii 1888, 
1889 și 1890 se va face prin oferte dela industriași in
digeni. De liferată suntă : poslavfi (pentru passpoil, bluse. 
mantale, pantaloni), pânză de căptușită, cămăși, ismene, 
batiste, cearșafuri de pată și de plapomă, fețe de perinl, 
cămăși și ismene de lână pentru ârnă, saltele de paie, 
perine, plapome, șepci, șinore, diferite mărfuri de pele, 
mănuși, cisme, pele de căputată, tălpi, șele ș. a. Obiec
tele au sâ se lifereze în două părți pănă la finele lui 
Februarie și Augustă în fiecare ană. Modelele se polă 
vedea la cadrulă fiecărei comande de cercă a gendar- 
meriei. Vadiulă e 5°/0. Ofertele in scrisă au sâ se dea 

sigilate cu vadiulă până la 15 luniu a. <■. 10 ore, la co
manda III de cern) a gendarmet iei r. ting. (Budapesta, 
cerculă VII, strada regală 69). < Condilinnil, amâniinlite 
de liferare se polă vedea în localitățile oliviului numitei 
comande.

—x—
0 telegramă din Berlină dela 21 Martie adresată 

diareloră din Bucurescl comunică.- .Regele și Regina 
României au sosită erl la 12 și dece minute. Li s’au 
făcută o strălucită primire la gară, unde au fostă pri
miți de principele imperiali) și principesa, principele și 
principesa de Suedia, principii Wilhelm și Jlenrich de 
Prusia, principesa Victoria, principele și principesa de 
Wied, marele duce și marea ducesă de Baden, principele 
și principesa de Ilohenzollern și principele Ferdinand de 
llohenzollern care purta uniforma de lo(olenenti) de in
fanteria română. Pe peronă era înșirată o companiă a 
regimentului ală 2-lea ah) gardei imperiale. Regele Carolă 
ilecit înaintea frontului pe când musica cânta aria națio
nală a României. Dela gară Regele și Regina României 
au fostă îndată conduși la palatulă imperială unde au 
fostă primiți de împărați) și impâiăfesă. Suveranii Româ
niei voră locui la Castel, se crede că voră pleca Joi la 
Nurenberg unde se află principesa de Hohenzollern mama 
Regelui.

Căpitanul!) de gendarml călări Fănuță din Bucurescl 
însoțită de medieultl veterinară Drăyănescu, s’a dusă in 
Ungaria ca sâ cumpere 40 de cai.

Din Letenye, comitatulă ZuZo, sâ raporteză, că la 
18 Martie n., 5 ore dimineța, s’a simțită unu cutremură 
cu sgomotă ca de lunetă, care a durată cam douâ se
cunde. Mișcarea pământului începu innordoslă și se con
tinua in direcțiune sudvestică. Nenorociri și pagube nu 
suntă de înregistrată.

— x—
fngnjitorulă romuriloră de aici Brank, fnndu che

fuită bine, voi sâ ’șl încerce Luni sera puterea și nu 
găsi altă obiectă mai trainică decâtă pe nevastă-sa. pe 
care o maltrata atătu de cumplită, încâtu trebui sâ in
tervină poliția, care-lă duse la râcore în arestulă po
liției. —

—x—
In .Monitorulă Oficială* dm Bucurescl a apărută 

următorea lege: Se inființeză la facultatea de medicină 
a Universității din Bucuresci trei nouâ catedre și anume: 
una de clinică chirurgicală, una de patologia experimentală 
și de bacteriologiă și una de clinica medicală. Mmis- 
trulă culteloră și ală inslrucțiunei publice este autori- 
sală a chema la aceste catedre, cu titlu de profesori 
provisorii, pe d. Dr. George Asakt la cea dânteiu, pe d. 
Dr Victori) Babeșă la cea de a doua și pe d. Dr. Ni- 
colae Kalenderu la cea de a treia, cu tăie drepturile 
ce le dă legea și cu dispensă de concursă pentru ca
tedre și ptntru postulă de medică primată ]a eforia spi- 
taleloră.

Dună cum comunică >Bacskai Ellenor, ■ fișpanulă 
orașcloră M. Teresiopole și Baia, Aureli) Jan/orich și-a 
dată demisiunea.

— x —
Boemii faci) mereu propagandă ea să nu cumpere, 

producte nngiiresci, și cu deosebire făină ungurescă, ei 
numai făină boemă. Foile unguresel suntă amărite in 
contra acestei propagande.

—x —
In Skala-Ujfalu o vacă a fătată ună vițelă eu 5 

pieiore inainle și cu ună picioră îndârâtă. Vițelulă a fostă 
îngropată, der încurendă fu seosu și dată museului din 
Trencină.

O sentința în afacerea insemneloru naționale
Cetitorii noștri îșl von) aduce aminte de 

procesulO intentată în 1885 contra mai multoră 
cetățeni din (jrăștift din causa întrebuințărei ste- 
gurilorft naționale. Publicămu ai^I sentința adusă 
de instanța primă în acești) procesă ca nnfi do
cumentă alu erei despotice în care trăimiî:

Nr. 4500—188 >.
Sentință.

In numele Maiestate! Sale Begelui.

Contra lui Samuilă Popă și consoțl in causă de de
licii) contra statului judecătoria regescă de cercă din 0- 
răștiă a adusă pe basa pertractărilor^ ținute următorea 
sentință :

Acnsațn Mallâsz Eduard, Osfa.șă hionă. Lukats Al- 
fred, Dezsan Albert, Kolovralh luonă, Franz George, Wurm 
Eduard, Stengel Daniel, Baluschek losită pentru că au 
arborată stindarde străine, oprite prin ordinațiune mi
nisterială, suntă vinovațl pe basa țț 36 din codicele pe
nală pentru delictă contra statului Acusatulă Mallasz 
Eduard și Gombos Carolă suntă vinovațl pentru delicfuiă 
prevăzută in § 37 din cod. pen. și din causa aeâdu
t^siașă luonă, Lukats Alfred, Dezsan Albert, Kolovralh 
luonă, Franz George, Wurm Eduard, Stengel Daniel și



Nr. 57. GAZETA TRANSILVANIEI.
Baluschek losifă pe basa § 36 ală cod. pen. se pedep- 
sescă cu câte 5 (jile arestă și eu o amendă în bani de 
câte 10 11. ce suntă a se folosi pentru scopurile pres
crise in § 27 și sunlă a se plăti acestei judecătorii in 
timpă de 15 <Fe după intrarea in vigore a acestei sen
tințe, la din contră sumă a se incassa pe calea esecu- 
țiunei. Mallasz Eduard ne basa § 29 din cod. pen. este 
con.lamnaiu contormă $ 37 cod. pen la o luna arestă 
și pentru scopurile prescrise în șj 27 la o amendă în bani 
lie 50 II , pe caii va 
«Iile, după intiarea in 
judecătoriă, er la din
pe calea esecuțiunei. , . .....  ..
cod. pen. se condamnă la 14 <lile arestă și pentru

1887,

ave săi plătescă in timpă de 15 
vigore a acestei sentințe la acestă 

s-ontră acestă sumă se va incassa 
liombos Karolă pe basa ț? 37 din

____  ,------ 1 sco
purile prescrise in § 27 la o amendă in bani du 20 II., 
pe cari în timpă de 15 (Iile după intrarea iu vigore 
sentinței de față va ave să-i plăteseă la acestă judecă- 
tonă, la din contră suma se va incassa pe calea esecu 
țiunei. Acusații sumă datori afară de acesta a plăti îm
preună spesele procesului, er lie-care în parte spesele in- 
treținerei in atestă.

In lipsă de avere se condamnă la arestă, socotin- 
du-se pentru câte 5 II. < ... ... .„ ...
se pole schimba in 2 dile arestă, de 20 II. în 4 <lde Ș> 
de 50 II. in 10 tjile ai est ă.

Popă Samuilă, Sehuster Dimilrie și Klaster Adolf afel^„’ 
neiiindă vinovaț! de delictulă prevestită in § 36 se ab — 
solvă pe basa § 87

Pe basa Șț 61 din cod. pen. . _____
slindardeloru străine confiscate de judecătoriă, 
pus delicii.

stindardele românescl și săsescl s’au luată josă de pe 
arcă a provocată iritațiune intre pompierii, cari făceau 
eserciții, ceea ce fără indoelă însemnă, că arborarea loră 
nu s’a făcută ca semnă alu unirei și frățietății, ci au 
fostă arborate ca insemne ale unoră naționalități singu
ratice. ce suntă oprite prin l°ge, cari insemne însensulă 
ordinațiunei au fostă luate josă, ceea ce a produsă iri
tațiune intre pompieri. (Va urma).

Procesul il <lc caluiniiiă
-lui F.

Câtă privesce — 4‘ce inculpatulă, — posițiunea 
președintelui tribunalului reg. din Deva, eu nu potă fi 
de acordă cu d-lă procuroră, pentru că eu nici deeâtă 
nu țină posițiunea președintelui Dr. Solyom atâtă de 
înaltă (acusatulă ridică mâna susă), nici pe a mea atâtă 
de inlerioră, (acusatulă arâtă cu mâna josă) ca să aflu 
intre ele o așa mare deosebire.

D-lă Dr. Solyom este președinte de tribunală și eu 
sunt advocată. Și pe când activitatea unui președinte 
de tribunală se restringe numai la ună cercă anumită, 
pe atunci cerculă de activitate ală unui advocată este 
cu multă, eu multă mai mare.

Prin urmare, dâcă d-lă Solyom este mândru de re- 
pulațiunea sa, cu dreptă cuvântă sunt mândru și eu de 

' a mea, și decă procurorulă este chiămată, sâ apere re
putațiunea tribunaleloră, totă acea ehiămare o are întru 
a apâra și reputațiunea celuilaltă factoră ală justiției, a 
advocatului. In fine inculpatulă mai accentuâză, că fap
tele ce i se impută nu suntă de natură, pentru care ar 
pute fi pedepsită cu închisore, reprobă propunerea pro
curorului în privința pedepsei ce a cerută.

Relativă la împrejurarea agravafore, accentuată de 
procuroră, inculpatulă dice, că faptulă, ce a fostă ju
decată pentru delictă comisă pe calea pressei și încă 
înainte cu 11 ani — nu pole fi luată în defavorulă sâu, 
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II. Longinii, advocată in Deva. 
(Urmare.)

tăcere momentană, după care se 
intr’o pledoariă lungă, frumosă 

a încercat0

o
Ș'

A urmată 
dicâ piocurorulă 
intr’adevâră juridică, a incercată a arăta, că dovedile 
ce au intrată, documenteză deplină culpabilitatea acu- 
satului.

Procurorulă a începută cu a arăta: câtă de greu 
și deosebită s’a definită și se definesce conceptulă ea- 

o di de arestă. amenda deTo'tl. Ilu,nnie1' totdeuna Ia t(5|e poporele culte. Aretă apoi 
câtă de greu este definirea mai alesă, când stămă in 
fața unui asemenea casă, ca celă de sub întrebare, și 

", care ar fi calea cea adevărată, pe care judele are 
sâ afle adevârulă.

Cu tote aceste, 
față tribunalulă s’a 
esistă.

Tribunalulă și 
curorulă, — au 
contră, justiția va fi

Inculpatulă, prin (aptele sale, a atinsă reputațiunea 
tribunalului, deci incâtă nu a putută produce dovedi, 
are sâ lift trasă la răspundere, cu atâtă mai vârtosă, cu 
câtă însuși acusatorulă a declarată, că deeă numai una 

■ din cele ce a afirmată inculpatulă contra lui s’ar ade- 
semne esleriore ale propriei ei veri, elă (pre.șed. trib. Solyom) nu mai pote rămâne în 

autonomii, și fiindă că acestea sunlă totodată insemnele capulu tribunalului la care e pusă.
De aci încolo procurorulă a trecută la specialități 

și s’a incercată a arăta, c-â țață cu inculpatulă s’au do
vedită faptele ce se impută in cele trei puncte, dreptă 
aceea, considerândă, că a mai fostă pedepsită pentru 

teritoriale și auctorității de]delictă de calumniă și că a atacată pe ună oficială, de 
o posițiune mai înaltă, de altă parte considerândă că a 
fostă mu tă iritată, a propusă ca sâ se declare vinovată 
pentru calumniă, și pentru acesta sâ se judece la trei 
luni inchisdre și suportarea speseloră ș. c. 1.

Apârălorulă inculpatului declară din capulă locului, 
că nu-lă preocupă grigea, cumcă clieutulă seu ar fi vi-

a ri-
și

se ordonă nimicirea
ca cor-

procurorulă crede, că în casulă de 
putută convinge, că culpabilitatea

r— .. .„«.u IU uciavoruiu seu, 
deorece este cu totulă de altă natură, — în fine, că la 
pașii pânrl ar fi J- - « > ••
cată
casă când ar fi declarată de culpabilă, 
cată § 92 din codulă criminală. are sâ fiă apli- 

(Va urma.)

Motivele.

Fiindă că in urma ordinațiunei Escelenței Sale d-lui 
ministru de interne, de dtto 6 iulie 1874 Nr. 26,559, 
sigilele oficiale, colorile naționale, emblemele și stindar
dele suută a se privi ca nisce insemne, ce le intrebuin 
teză fiecare națiune ca

Și
peste totă oficiile publice, dice pro- 
trebue se fiă nepătate, căci la din 
subminată.

prerogaliveloră statului, 
întrebuințarea ilegală a stindardeloru și insemneloră stră
ine, ce se folosescă pe tentoriulă altoră țări, involvă ună 
atentată contra integrității 
stătu a respectivei țări, de aceea opresee strictă întrebu
ințarea stindardelor^ străine cu orice ocasiune și sub ori 
ce preiestă.

Acusații, ca impiegați ai reuniunei pompieriloră din 
Orâșlie, mărturisescă, că au călcată amintita ordinațiune 
a ministrului de interne prin aceea, 
menleloru propuse de Mallasz Eduard și aduse in disen
siune de Ostașă luouă, în ședința comitetului dela 19i„„o i , , . ,o , „ ir,..- , ,. pie.ședintele tribunalului reg.Seplemvre 188o, au votată ca, pentru i '»«'•" I . *>■
tea intrunirei reuniundoră de pompieri din eomitatulă | fostă persecutată inîr’una 
Hunedorei, ce avea se se țină în Orășliă la 27 Seplem
vre 1885, să se râdice ună arcă de triumfă și pe acelă 
arcă sâ se arboreze pe lângă stindardulă națiunei mmu- 
rescl și stindardele naționale romănescă și săsescă 
astfelă acusații în urma deciriunei t ' 
de voturi, au și arborată prin Mallasz Eduard aceste stin 
darde pe atculă de triumfă ce s’a rădicată.

Apărarea acusațiloră, după care conformă a 
lului de lege 44 din 1868, fiindu și națiunea română și 
săsescă recunoscută prin lege, c '
întrebuințare de insemnele naționalității loră: acestă apă
rare tocmai pe basa legei, la care s’au provocată, ei nu 
pdle sâ fiă luată in considerația, pentru că în acestă lege 
eu hofărire se accentueză, că după principiile fundamen-1 mculpatului nu au nimică cu reputațiunea tribunalu 
tale ale constituțiunei toți cetățenii Ungariei formeză în ' ” ~ 1 aU
privința politică o națiune: națiunea maghiară una si 
nedespărțită, ală căreia membru egală îndreptățită este 
tiăcare celățână ală patriei, țină-se de ori ce naționalitate.

Așaderă piin acesta in modă neindoiosă se accen | faptului obiectivă, 
tueză, că in Ungaria deși esistog deosebite naționalități, 
der aceste naționalități deosebite, contopindu-se în > 
nalitatea maghiară domnitore, formeză națiunea maghiară 
(de ezen ku onbozo nemzelisegek az i ” ‘
nemzetisâgbe olvadva, magyar nemzetet kâpezuek).

Acusații aducă mai departe spre apărarea loră îm
prejurarea, că amintita ordinațiune a Escelenței Sale d-lui 
ministru reg. ung. de interne n’a fostă publicată, n’a

MM in M«m * mm» Sl «M „„ | r&„„nde,.e pe ac4sla cal 
are putere obligat ore. 1 ... ’ asemenea

Inse nici acestei apărări nu i se pote da atențiune

abusulă ce se face cu ele, seu

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

BERLINtJ, 24 Martie. — Camera seniori- 
a dietei a discutată proiectulfl bisericescu 

Bismarck recomandă să se primăscă 
proiectulu nemodificatu; trebuințele poporului ca
tolică ceră se fiă. mulțămite, pentru ca să întă- 
răscă unitatea întregei națiuni. Desbaterea s’a 
amânată pe mâne.

SOFIA, 24 Martie. — Scirea „Pester
Lloyd“-ului: Convocarea Sobraniei s’a amânată 
pentru unu altă timpă.

loru ; 
politică.

că pe basa argu- novalQ de delictulă ce i se impută, de-orece probele, 
s’au câștigată nu suntă și nu potă fi de ajunsă, ca pe 
basa loră sâ potă fi judecată pe dreptă.

9 președintele tribunalului reg.
i înălța feslivita- limitele sale și că după acte 

. -   — ■*,
escusa.

Apoi luândă dovedile, ... __
puncte, arată, ca ele nicîdecâlă nu potă fi contra clien
tului sâu, deorece faptele ce se impută inculpatului, nu 

și se refereseă la calitatea oficială a președintelui tribuna- 
aduse cu majoritate lldu' re8- d'n Deva, prin urmare nici nu potu involva 

-- faptulă calumniei, așa precum cere § 260 din codulă
penală. Mai arată, că faptele ce se impută inculpatului 
suntă dovedite pe deplină, prin urmare nu pote fi trasă 

articu- ța răspundere.
i In fine dice aperătorulă, că s’a prescrisă faptulă,

ei potă face cu dreptă deorece președintele tribunalului reg din Deva a ridicată 
........... acusa numai pentru vătămare de onore, er calomnia s’a 

urmărită din ofi iu, deci prin ridicarea la valăre a ac
tului de acusaliune adusă de tabla reg., Solyom a cșită 
cu totulă din acestă causă, și că faptele ce i se impută

s’au câștigată

DIVERSE.
Câte grădini botanice suntu în lume? — După 

ună raportu ală societății de horticultura din Montreală 
ele sunlă astfelă împărțite: România 2; Francia și co
loniile ei 25; Englitera și Irlanda 12; Coloniile englese 
27; Germania 34; Italia 33; Rusia și Siberia 17; Aus- 
tro-Ungaria 13; Scandinavia 7; Belgia, Holanda și co 
loniile ei, Spania și coloniile ei, Statele unite, 5 din fiă- 
care putere; Danemarca 2; Brasilia; Chili, Ecuatoră, 
Egiptulă, Grecia, Guatemala, Japonia, Serbia, Peruviulă, 
1 din fiâcare, deosebită de câteva create de curendă în 
Indiele engleze. In totală suntă în lume 197 grădini 
botanice, întreținute de stată, de comune său de amân
două precum și de donatori.

Unu cântărețu dela operă spionă. — 0 ciudată 
întâmplare s’a petrecută mai acum câteva <jile la Ulm. 
Erau orele 12, când o sentinelă observă pe ună domnă 
plimbându-se, privindă cu lăcomie împrejurimea și luândă 
note. Lucrulă acesta s’a făcută cunoscută gardei, care a 
trimisă imediată o patrulă. Acesta a arestată pe omulă 
necunoscută, l’a condusă la gardă, l’a supusă unei 
strașnice visitațiunî corporale, i-a luată tofe hârtiile și 

’a dată pe mâna poliției. Deodată, ca fulgerulă, 
vestea prin totă orașulă că s’a arestată ună 
negreșită Irancesă. Acâstă veste de sine se în- 
a atrasă forte multă lume. Din nenorocire întâm

plarea a făcută ca tocmai atunci să frecă pe la garda 
poliției ună căpitană și să vâdă că celă arestată este 
ună prietenă ală său, dela teatrulă din Ulm, anume 
Cari Hellmann. Cântărețulă, firesce, a fostă imediată 
pusă în libertate. S’a constatată că densulă, când se 
plimba, studia partea sa din opera ,Dama Albă«.

Unu hoțu cinstită. — Doi domni, cari locuiau in 
Berlină pe strada Francesă observară in primite tjile ale 
acestei luni, că le lipsesce dintru’ună scrină 4 ace de 
aură pentru cravate în valore totală de 500 m. Pe când 
prâmjeu domnii într’ună restaurantă de pe promenada 
,Unter den Linden“, se predete* in locuința loră prin- 
tr'ună servitoru ună plică cu adresa unuia dintre ei, in 
care se aflau cele două ace furate și o cartă cu urmă- 
torulă cuprinsă: .Onorate d-le Baronă! Pe lângă acesta 
iml iau permisiunea, a vă înapoia acele furate, deărece 
acestea nu au pentru mine destulă valdre. Vă rogă însă 
îngrijiți mai bine de uși, căci de le-ar fi luată ună pot- 
logară necinstită nu le-ați mai fi revăzută. Cu salutare: 

Hoțulu de milione.

f NECROLOGU. — Tinerimea universitară română 
din Budapesta adâncă întristată anunță, că multă iubi- 
tulă loră colegă

Simionu Miclosina, 
rigorosantO în medicină, 

din Ezerisi (corn. Carașă-Severină), după ună 
morbă îndelungată in etate de 27 ani a decedată Dumi
necă în 20 Martie st. n. Rămășițele pământesc), primindă 
Marți în 22 Martie st. n. binecuvântarea bisericescă, con
formă ritului gr. or. in casa Nr. 8 din strada BSzalag“, 
se voră depune spre eternă odihnă in cimiterulă comună 
din Buda.

Fie-i țărina ușorăl

ce

Constateză, că 
din Deva, a trecută peste 

se vede, eumcă acusatulă a 
ce nicidecum nu să pote

ce se referă la cele trei

lui ș. c. 1.
Dreptă aceea, nesubversândă nici o împrejurare a- 

gravatore, pe când împrejurări ușurăldre suntă mai 
multe, - apoi considerândă, că dovezile nu potă cădea 
in țlefavorulă ^clientului sâu, cere absolvarea lui din lipsa

Dupăce procurorulă a mai făcută câte-va reflesiunl 
națio- 'a V01'fi>1'ea apărătorului, președintele a dată cuventulă 

’ 1 inculpatului.
uralkodo mmrva.l . Incllll>alulă declarândă, că apârătorulă sâu a es- 

, J [pusă și convincțiumle sale, dice că tragerea lui înaintea
acestui tribunalu este greșită și nefundatâ.

Faptele ce mi se impută — (jice acusatulă — le- 
am comisă in calitate de advocată și prin acte ce am 
subscrisă, respect.ve ce am dată la protocolă judelui in- 
cunentă, prin urmare eu cu dreptă nu potă fi trasă la

- - ----------- 1 cașuri
este a se aphea legea advocațială §. 67 punctă b) și 

....___  eventuală prescrisele procedurei civile, după care, advo-
de-o parte pentru că neștiința legei nicl-odată nu pdte catulQ ?' Ol''-cine, care în scrisă seu verbală s’ar folosi 
servi ca scusă, er de altă parte pentru că amintita or e esPr.esiuni necuviinciose, are sâ fiă pedepsită de 
dinațiune a ministrulm de interne cere dela autoritățile 2 fZlă.^'1 reSPeC,‘V°’ Câruia s’a

judecătoresc!, ca sâ esecute cu stricteță acestă ordina- I‘
țiune, apoi este deja lucru cunoscută tuturora, că ast- PrindQ 9* au cuprinsă espresiuni, ’penFrii "care potă'*fi 
felă de ordinațiuni ministeriale s’au publicată nu numai lrasQ la r6sPundei’ei a fostă in dreptă minislrulă, ca sâ 
in adunările generale ale fosleloru d slricte și comitate pedePses,eă. co*iformă §-lui citată, eventuală însuși 

. . . ’ comnaie, tribunalulă, înaintea căruia am comisă fanta a nnim.aci și m smguraticele comune au fostă publicate prin mari usa de dreptulă, ce-i compete, der â mâ tiri Vm 
placate, ori prin strigare.

Apărarea acusațiloră, după care arborarea slindar- 
deloră românesc! și săsescl au hotărît’o ca semnă ală 
unirei și frățietății, nu s’a putută lua in considerația, de

s’ar folosi

co-

Brm urmare, deeă telegrama și plânsărea mea cu-

ce-i compete, der a mă tirî pe mine 
aici, nu este și nu pâte fi motivată prin §. 260 din co- 
dulă penală.

Afară de aceste §. 266 din codulă criminală și mai 
vertosă motivele acelei legi, aretă fără indoelă, că pen
tru espresiuni vătâmătdre, folosite in scripte și înaintea o parte pentru că arborarea lorii, ca a unoră insemne oficiolateloru, r" 

aie unui staiu străină, o interzice susă disa ordinațiune deorece pedepsirea loră, c . .......... -
a ministrului de interne și n’o admtie sub nici ună pre- ’ială. Șj_ P^edura civilă. Inculpatulă 
testă, la nici o ocasiune; de altă parte pentru că, după 
mărturisirile comandantului superioră (ală pompierilor^) y. ... ____
Samuil Popă și ale martorelui Brassay George faptulă că I păziloră alu legii.

vertosă motivele acelei legi, arată fără indoelă, că pen- 
*“ ’ -----  ‘ ............... .. ■ ■ , ____ l

nu se pole introduce cercetare criminală, 
ale unui stată străină, o intertjice susă disa ordinațiune | deorece pedepsirea loră, este normală in legea advoca- 

' apoi aretă că
elă a denunțată laptele, ce i se impută ministrului de 
justiția, nu cu rea intențiune, nici din ură, ci din dalo- 
rmțâ și in calitatea sa de advocată și prin urmare ca _X_n....X -IX 1--::

apoi l’i 
se lăți 
spionă 
țelege,

poliției
ună prietenă ală său, dela teatrulă din Ulm, anume

Editoră: Iacobă Mnreșiauu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mnreșiauu
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ReutA de aure. o’.0 . . .
Rentă de hărliA S’/o .
Împrumutul^ eăilorfl (erate 

ungare ....................
Amortisarea datoriei cii- 

lorb ferate de ostCi ung. 
(1-ma emisiune) . . .

Amortisarea datoriei 
lord ferate de ostil 
(2-a emisiune) . .

Amortisarea datoriei 
lord (erațf de ostii ung.
(8-a emisiune) .... 11525 

Bonuri rurale ungare . . 104.25 
Bonuri cu cl. d6 sortate 104.25 
Bonuri rurale 

miști . . .

. . 102 85 tkmu ciu.i ■ • 101.50 ț
89 75 Dessigubil’t' mjica de

vi„a un"............................ 98.75
. . 149.75 ' Imprumutuiil cu premiu 

ung...................... • 121.—
Losurile pentru regulate..

Tisei și Segediuului . 123 50
Renta de hlrtiil austriaca 9190
Renta de arg. lustr. . . 82 30
Renta de auru austr. . . 113 30 
Losurile din 1860 . . . 133.50
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ •‘'82 —
Act. băncel de credită ung. 296 7.5
Act. bănccl de credită austr.288.20 
Argintulb* —. -- Gaibml 

impAritescl . . .. • . 6 00
Napoleuu-d’orl .... 1011

98.10
c (Ci
ung-

. . 124 —
căi-

Banat-Ti-
..................104.25

Bancnote roiuan-isci

Hur.>ui; <tle 15ii» uresi-ti.

Goin oficială deltt 8 Manie t-l. v. 18< 7.

l U‘t.
i ve< 11 :i română ^5°0). 9O1/, 9 t —
Renii rotii, muort. (5°/0) 9P/2 92 —

» convert. (6°/0) 84— 85—
hnpr. oraș. Buc. (20 ir.) 35— 36—
Credil fone. rural (7°/0) 99— 100—

• „ » (b°/o) - 82V. 84’/4
» urban (7°/0) 96— 97—

(6»/ol - 90— 91 —
» > (b°/ol ■ 78— 79—

Lire turcesc!

Imperiali

Galbeni

națională a României 500 Lei

Argint românesc . .

Napoleon-d’ori . . .

Curs
< 2

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom.

• Națională
62 601 Aurii contra bilete de bancă . .Bonuri cu cl. de 'sortare 104 25 I Mărci 100 împ. germ. . . 62 60 . 1

Bonuri ruralo transilvane 104 o0 ! Londra 10 Livres sterline lt 7 78 I Bancnote auslnace contra anru. .
18.—

2.01
18.s'/4
2.02

n »
Ruble RusescI . . .

Disnonlulfi ■»

Aducă la cmioscința onor, publicu, că am asortat.it c o m- 
p lefii și din nou depositulu de stofe din lliagazilllllli <lc baîllC 
bărbătesc!. ulița VăllJCi Nr. tl, și mă recomand ft pentru con
fecționarea de to'tu felulu de haine bărbătesc!, cu preturile cele 
mai eftine; la casă de trebuință furnisesu pantaloni în timpii de 
8 ore, pantaloni și gilet.că în 12 6re, costume întregi în 24 bre.

Pentru comande câtii mai numerose se rdgă :
înaltă stimă

e e . V.<•

d-loră abonați!
abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se 

pe cupomilu mandatului poștalii și numerii de pe 
sub care au primite diarulft nostru până acuma.

Domnii ce se abondza din 
lămicitu și să arate și postaultimă.

Rugămu pe d-nii 
binevoiască a scrie 
fâșia

nou să binevoiască a scrie adresa

ADMIXIST'l’. „GAZ. 1 IIAX&

Scrisurile i'onc. «Albina» 6°/0

5°/o •

Cam .‘•■'.■13 Vi-i o. 147

• 8.40 8.45

. ■ 10.06 10.10

• 11.30 . 11.40

» 10.33 » 10.38
■ 5 95 » 6.—
s 101.— » 102.- -

7J 98.— » 99.—
> 112.— » 113.—

7—10°/0 pe anii.

ABONAMENTE
la

/Gazeta transilvaniei
se potîî face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

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

Prețuia abonamentului este'.
Pentru Austro-Ungaria:

Pe 3 fi. —

Pe

șese luni .
unu anii .

trei

6
. 12

fi. —

fi. —

Pentru România și străinătate:
luni ..................................... 10 franci

șese5?

,, unu
luni .
an ti

20
40

Âdmimstrațiunea „Gazetei

11

Transilvaniei/
6

Mersuln trenuriloru
Valabilă (lela I Octomvre st. n. I886.

pe linia .și pe linia a calei ferate orientale de statii reg. ung.

jPredeal si-SS udnpesta

BucurescI

Predealu

Timișd

Brașevii

Feldiora 
Apatia 
Agostonfalvp 
Hoinorodii
Hașfaleu

(
(

'I renii Tren Trenii | Trend
1 accelerat omnlbue omnibna 

porsonc

7.30
1.14

1.45

2.32

I Treuu ! Tren 
ide pers, accelerat

Sighișorl 
Elisabetopole 
MediașO 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelii 
Teinști 
AiudO 
Vințulii de 
Uiora 
Cacerdea 
Obirisfi 
Apahida

(
(

suso

Clușia (
(

Nedeșdu 
Gbirbfta
AghirișS
Stana
Hui edi.n 6
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v 
MezS-Telegd 
Fugyi-Vâsărhely 
Vărad-Ve'.ințe

7.14
j.43

8.22
8.48

Oradia-mare
P. Ladâny
Szolnok
Bada-pesta

( 
(

8.U0
8. 6
9.0.
9.3j

10.11
10.5
12 16
12.50

1.21'
J.02
3.061
3.38
3.54

hol)
7.28

Viena 8.00
Orele de nâpte suntfi

Tipografia ALEXI Brașovu.

Viena 
îtndapesta 
îjzolimk 
P. Ladâny 
Oradea mar& 

Vărad-Veleucze 
Fugyi-Vastiriieb; 
Mozo-Telegd 
tlfev
Bretea 
Bucia 
('.iuda
Huiedin 
Stana 
Agliiriș 
GhnbSu 
Nedeșdu

Apahiaa 
bltiriș
Cueertlea

IMra 
Vmțuiu dr 
A. mi ti 

•eiușs 
Crăci uncii.
Mf.șli

Au eăstisa 
dupșa alic 
dediaștl 
iuiisabetqjpl» 
.-iglșbra 
Hașfaleu 
Humorod 
Agostonfalvu 
Apatia 
Feldiora

ti
ilflfi

i u t»!
i

sun

Pradealfi

BucurescI

t

7.40
1
2 02

■ 2

3.58]
5.28,
6.58

—
7.33

— 8.04

8.58
- 9.28

—

_ 10.28
11.1,0 __

1 19 __
2 30 —
1.0' —
1 06 __
1 13 __
1:0 __
1 41 __
2-0 __
2 n __
2 48 __
3.20 __
3 36 __
4.(0 __
4.3 __
5 12 —
5.37 —
7.0 —
7.43 —
8.11
8.41
9.21
— —
— —-

( - —
'■1

«

1.55
2.53

3.28'
9.35

Trecu Trenu Treiiti 
oînnih.wl <10 omuibus 

persoue 1

_ I
2.-1 3.10

—
6.20 8.0J

9.34 11.4<'
11.26 2.31

3
8 06
2 1 '
2.40 —
3.24 —
3.4"< —
. 07 —
4.33
5.15 —
5.3 i —.
5 55 —

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.’ 9
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.i8
3.03
3 49
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

i i.

Trenu 
oinuibiie

Trc iii 
noiribiiR

Trenu dei 
persdue

Teiiasfa 11.24 _ 2 (I
Alba-Iulia ■ . — 3 14
Vinfulu de josă ! 2 3 • — 42'
Șibotă 12.52 — 4. vi
Orâștia i oi — 8
Sinwria (Piski) 2.03 — 5 47
Deva. 2 52 — fi.35
Braniciea S 23 — 7.02
llia 3.55 — 7 Î8
Gurasada 4 ( 8 — 7.40
Zam 4 2:> — -.11
Soborșin 6 3 1 — 8 16
Bărzova 5.f>5 — 9 33
Conopil 6.27 — 9 53
Radna-Lipova 6.47 — 1027
Paulisâ 7.28 — 10.42
Gvorok 7.43 — 10.58
Glogovațfl 7.59 — 11 25

• Aradfs 8.28 — 11.39
Szoluok 8 42 — 4 62

5.121 — —
BudKjiiesi?» _ — 8 20

Viena — — O.tit

Ir. ’i<- t.ura

I
| Trend de
; purBAri*i

'4 rBJdlft 
Aradulft rtou 
Neaie:b-Săgh 
Vinga 
Orezifa'tva 
Mwcziitdva

cele dintre liniile grbse.

Hârtia din fabrica d-lorO Koniges & Kopony, Zeroesci

Trexiu 
omnibut

5.48
■ 19

6.44
7.1
7.47

o 09

TS sratf ș6i’a- Amai ft

TrenC <lc [ Trenu de 
porsâoe peredue

I

TîmiMtîr»
Merezilalva 
Orczifalva 
Vmga 
Neiaefh-Săgb. 
A radulă nou

6.25

7.4S
8.15
8.36
9.11
9.27

9 08

5 00

Tren ii 
omuibua

Trenu 
mixt

55ti«Im pesta- tradu-'ffeiHșrt

Trenu de Trenu TrenfiII persâne dc per.- 6ne om ni ba

Viena 11.10 12 10 1 -

ISudupest» 8.20 9.05 —
i 11.20 12.41 ■—■szolnak l 4.10 5.4(5 — -

Ar.'-.iSft 4.30 6.— 7.04
Glogdvață 4 43 6.13 7.22

1 Gvorok 5 07 6.38 7.58
Paulișii 5.19 6.51 8 17
Radna-Lipova 5 41 7.10 8 36
Conopă 6< 9 7.37
Berzova 6 28 7.55 __
Soborșin 7 25 8.42 —
Zairi 8 01 9.12 —
i ■urasada 8 34 9.41 —
llia ' 8 55 9. 8 —
Branielca 9 19 10 17 —
Deva 9 51 10 42 _ -
Siineria (Pisici) 10.35 11 07 —
Orăștiă 11.11 11.37 —
Șihotă 11.43 12.— —
Vințulii de josă 12 18 12.29
Âllta-lulia 12 36 12.46 —

. 1 29 1.41 —

Wfisaeria (Piski) PetroșessK

Trend de Tren fi Trenă
peraoue oranîbuB rnîxt

•Sîwserîa 11.25 242
Strein 11.58 — 3.25
Rațegfl 12.46 — 4 16
Pui 1.37 — 5.11
Crivadia 2.24 — 5.58
Ranița 3.05 — £ 4 )
Petroșeiii 3.37 — 7.12

Petroșenl—Simeria (Piski)

Trend Trenu Trenii
de pers. omnibus mixt

Pe4 reșenJ 10 07 6.10
Banița 1048 — 6.53
Crivadia 11.25 — 7 37
Pui 12.05 — 8.20
Hațegă 12 42 — 9 01
Strein 1.22 — 9.52
fefBaerfa 1.53 — 10.31

asortat.it

