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Brașovu, 28 Maiu 1887.
Organuliî nemțescii alu cl-lui Tisza sărbăto- 

resce în număriilu său de Mercmi, 8 Iunie, ani
versarea de donetfecl de ani a legăturei între 
poporă și corona, cum dice elu.

Popon’i ! In acestu singulară gramatical u se 
esprimă t.6tă anomalia situațiunei de față din 
țferile acestea.

Ei bine, ca să rămânemu la singulaiu și să 
vorbimti de poporă, unde numai de popdră dai, 
ne reamintimii că pe atunci când s’a săvârșită 
act.ulă încoronărei esista și unii poporu ardele- 
nescă, poporă ce se compunea din cele patru 
națiuni politice egală îndreptățite ale Transilva
niei autonbme. Amu fi fostă în dreptă atunci 
să vorbimă de unu poporă transilvană , pentru 
că toți locuitorii aceslei țări, fără deosebire de 
limbă și de naționalitate, se împărtășiau deopo
trivă de libertatea și de drepturile constituționale 
după legile ce esistau încă atunci.

Der p6te-se vorbi atji de unu poporă în 
stat.1 lă ungară ? Cine se va gândi, când va ceti 
în ..Pester Lloyd" de poporă și cordnă, la altă 
poporă decâtă la celă maghiară, și totuși popo
rală maghiară, cu tote falsificările statistice și 
cu thte opintirile de maghiarisare, n’a ajunsă să 
formeze mai multă decâtă abia o treime din în- 
trăga poporațiune a statului!

Der nu mai trebue să dovedimă multă. In- 
susl organuliî nemțescii alu d-lui Tisza recu- 
ndsce, fâcândă o paralelă între Ttalia, Germania 
și între statulu ungară, că acestu stată nu e 
ună stătu unitară națională și ajunge la urmă- 
t6rea conelusiune: „Ungaria n’a avută în interio- 
rulă său condițiunile de stată unitară națională 
ca Germania și Italia, n’a avută nici constela- 
țiunea esteridră ca popdrele mici din peninsula 
balcanică: ea, cu tdtă starea nefavorabilă a re- 
lațiuniloră sale interidre și cu tdtă disgrația fac- 
toriloră esteriorl, a devenită prin sine însăși în 
puterea dreptului său și a valdrei politice a po
porului său ceea ce este astădi, ună stată liberă, 
de sine stătătorii, europenii și celă mai însemnată 
purtătorii ală puterii și alu însemnătății monar- 
cliiei austro-ungare.“

Prin sine însăși? Uitat,’a așa de curendă 
fdia nemțdscă tiszaistă din Pesta de catastrofa 
dela Koniggiiitz? Fosț’a aedsta disgrația factori-

,1:.! qfnrij ? Nu a fostă ună factorii de că- 
> " catas- 

că e în Europa, dăr nu pentru că ar posede 
simpatiele europene. Când „poporalii" dă săbii 
de ondre apăsătoriloră popdreloră creștine dm 
Orientă; când mai târejiu fraterniseză cu Serbii 
contra Bulgariloră, pentru ca apoi să îmbrăți
șeze pe aceștia din urmă: când în același timpii 
sugrumă popdrele ce trăescil în stată împreună 
cu elă, cu „poporulă," și când submindză basele 
armatei comune a monarchiei, mai pdte figura 
ca stată europeană și purtătorii ală puterii mo
narchiei ?

Când s’a făcută încoronarea acum douădeci 
de ani, poporului transilvană i s’a fostă „con
cesii" a lua parte la ea. Popdrele transilvane 
însă nențelese între sine, atâta s’au tot.ă dispu
tată între sine asupra însemnătății acestui cu- 
ventu, până când s’au pomenită și fără țâră și 
fără drepturi naționale.

Din nenorocire și adi încă buna înțelegere 
între popdre nu e rastabilită și de aceea „popo
rală" mai pdte fi amăgită că este așa de „mare" 
și de „puternică!"

Din afară.
Camera italiană a votată dilele acestea pro- 

iectulă de budgetă ală ministeriului de răsboiu. 
Prin acesta proiectil se impune budgetului o nouă 
sarcină de aprdpe cinci-spre-dece milidne. Minis- 
trulil a dată lămuriri asupra acestei noi sarcini 
dicendu că e vorba de a se mări forțele artile
riei și a cavaleriei. Necesitatea acestei măriri de 
forțe a fostă contestată de cătră bărbați fdrt.e 
competență, între alții și de generalii Rici și 
Moceni.

Se scie că chiar precedentulă ministru de 
răsboiu. generalulă Ricotti, fiindă rugată să mai 
întărdscă forțele armatei actuale, s’a opusă cate
gorică.. Generalulă Ricotti susținea atunci că 
principalulă este d’a avă o bună situația mili
tară, pentru ea Italia, la ună momentă dată, să 
pdtă face față evenimenteloră. Atunci camera 
italiană a dată dreptate aceluiași generală; as
tădi aceeași cameră aprobă cererile noului mi
nistru de răsboiu, generalulă Bertole • Viale, 
care la tdte obiecțiunile ce i se facil răspunde 
prin același clișeu-argumentu că: tdtă Europa se 
înarmeză, deci și Italia trebue să-și întărdscă for
țele ei militare.

Disensiunea acestui bugetu a dată ocasiune 
mai multoril ’ ~x 

șfrancesH. Astfelă „Norddeutsche Allgemeine Zei- 
tung" dice, că ministerulu Rouvier, prin ânteia 
victoriă ce a reportată în Cameră, a dată, celă 
puținii pentru momentă, o dovadă despre vitali
tatea sa, deși maioritatea republicană nu este pen
tru densulă. — „Die Post" se ocupă mai alesă 
de căderea generalului Boulanger. La întrebarea, 
ddcă acestă cădere este înveselitdre sdu întristă- 
tdre pentru Germania, respunde: Celă care se 
nutrește cu speranța pentru o îmbunătățire a re- 
lațiuniloră Germaniei cu Francia trebue să se bu
cure de retragerea generalului Boulanger chiar 
decă ar căpăta ună urmașă de ijece ori mai ca
pabilă, când sub generalulă Boulanger n’a exis
tată ună singură momentă de siguranță, că prin- 
tr’o măsură nedibace său jicnitdre nu va provoca 
răsboiulă în douădeci și patru de dre. Vorbindă 
apoi despre ministerulă Rouvier, cjiarulă „Die 
Post" elice că elu, deși se compune mai numai 
din elemente radicale, se întemeiază mai multă 
pe drdpta. Oportuniștii representă în Francia 
singura republică putincidsă acolo. O monarchiă 
în Francia este fotă atâtă de ilusoriă ca și o re
publică radicală.

Miscarea electorală.
Cetimă în „Kronstiidter Zeitung. : .Candidată de 

deputată dietală ală partidei guvernamentale în cerculă 
electorală ală Săceleloră-Ilermanului din comit. Brașovă, 
de care se țină 7 sate de Ciangăi și 3 sate]săsescl, este 
cămătarulă reg. d. Michael Maurer de Uermos. Dedrece 
partida poporală săsescă în împrejurările de adi s’a vă- 
dută nevoită să nu-șl pună de astădată candidată în 
acestă cercă electoralo, putemă să ne esprimămă mul- 
țămirea ndstră că partida guvernamentală a candidată 
ună astfelă de bărbată, care nu numai raporturile co
mitatului nostru și mai alesă și ale poporațiunei săsescl 
le cunosce acurată, ci și prin atitudinea sa a dovedită 
totdeuna, că scie apreția valorea Sasiloră și e liberă de 
prejndițiele ce predomnescă încă la maghiarime asupra 
poporului nostru. Alegerea sa o socofimă de norocosă, 
fiindă că suntemă convinși despre aceea, că va contribui 
în modă esențială ca deputată la clarificarea vederiloră 
și la îndulcirea conirasteloră. In acăsta dorimă să aibă 
d-iă de Maurer celu mai bună succesă.»

Din cele de mai susă resultă, că între Sași și între 
guvernamentalii unguri din acestă comitală s’a făcută o 
învoială, în ur • "erculă Săceleloră astă dată



Nr. 116. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

unguresc!, căci aceștia n’ar ajunge nici măcar pentru a- 
gitatorii flămânzi jidano maghiari, necum și pentru pensii.

Sâu-mărtiuulă sărată, 6 Iunie n. 1887.
Onorate D-)e Redactoră! Voescă a scrie ceva des- 

prejaceea ce am văzută și autjilă din gură autentică, 
adecă despre modulă cum se încercă a seduce pre ale
gătorii români din cerculă nostru Vințulă de susă, ca să 
ia parte la alegeri. Der’ înainte de t6te îmi esprună 
părerea de rău, că în părțile acestea nu s’a aflată până 
acum o mână mai espertă. ca să relateze în diarele nbs- 
tre despre lucrurile ce se petrecă pe la noi, căci credă 
că nimenea nu se va pute scusa, deorece lucrurile se 
petrecă în (Jtua mare. Nu polă esplica causa acestei 
neinteresărl, pare că în pepturile Româniloră noștri nu 
mai bate inimă românescă.

In cerculă Vințului de susă, după cum sunt in
formată, sunt doi candidați : Imre Miksa oposițională 
din Hădărău, o comună vecină, și Gal Jeno, fostulă de
putată guvernamentală. Pe acești doi nu-i înpedecă ni 
mica de acerca să-și câștige orl-cum câtă mai multe vo
turi. Și mijlăcele de seducere, vinulă și vinarsiilă, nu 
le lipsescă, căci dau din abundanță; decă au promisă, 
ori nu și bani, nu sunt sigură. Agenții ambiloră cu- 
trieră comunele de săptămâni de Jile. Nu este di lăsată 
de D-<Jeu in care să nu se care vină și vinarsă cu but- 
lanele, îmbătându-i pe dmeni și astfelă propo gă demo- 
ralisarea și miseria rămânendu-le biețiloră omeni câm
purile nelucrate, eăcl e limpulă săpatului. Der ceea ce 
mă ddre căci de Unguri nu am grije, esie că și Românii 
din comunele curată 'românescl. Dumbrău, Higișiu, Ma- 
haciu au picată în mrejele celui dinleiu (oposițională), 
căci le cară la spirtuose, așa ineâtă omulă nu scie pe 
ei (legători:) să-i compătimăscă, căci nu sein ce facă, său 
pe păstorii cari nu j>I împlinesc" datorinta de păstori și 
Români adevărațl.*)

*) N*1" " '•ei dn-” >6rtă thtă

Ba încă oposiționalulă I. M. în 30 Maiu și-a cer
cată noroculă și in comuna nostră. Sân-inărtină visi- 
tându-ne prin ună trămisă ală său, der fără succesă 
cu tăie că a promisă 10 ferii de vină; totuși cu una 
cu două n’a desperată și și-a cercată noroculă d n nou 
în 2 Iuniu trămițendă acum pre ună Jidană din Hădărău 
(Moise) cu o căruță, cugetândă că Jidanulă îi va pute se
duce, dăr și acum a fostă îndeșerlu; s’a pusă mai cu 
sămă pre lângă ună Română proprietară mare, der acela 
nu a voită să devină Iuda națiunei sale și astfelă Ro
mânii noștri au rămasă neangajați până acum Onore 
deci păstoriului bunii, onore braviloru alegetori români 
din Sânmârtinu Sărată, cari au grijă de năcazurile loră. 
cari suntă cu grămada, er nu de alegeri, cari ’și cunoscă 
datorința de Români și alegători, cari n’au voită să-și 
ventjă nemulă loră românescă, cari nu s’au plecată pro- 
misiuniloră și în cari simțămentulă /națională a învinsă 
pănă acum tăte ispitele. Esemplulă loră ar fi bine să-lă 
imifeze toți. Spereză că și de aici înainte îngerulă pă- 
zitoră nu'i va părăsi.

Der nu totă așa stă lucrulă cu <omuna vecină Vai 
dasigă, căci aici i-a sedusă pre Români nofariulă lingură 
Balog Geza pentru guvernamentalul^ G. I., aducăndă la 
elă 12 ferii de vină, unde-i chiamă pre alegători in tote 
(jilele, adăpându’i cu vină și tăcendu-le plăcinte și țigări, 
ceea ce este o rușine mare pre acești Români — de 
altcum cu o stare materială destulă de frumușică — că 
se lasă să’i ducă de nașă ună Ungură (căci numai unulă

mai este). Să sperămă deocamdată, că voră fi numai cu 
băutulă și măneatulă și că nu voră lua parte la alegeri. 
Breotulă nu’i amestecată.

Primiți d-ie Redactoră asigurarea deosebitei mele 
stime. A. II

SOIRILE PILEI.
La maialulă tinerimei școlare române din S biiu, 

serbată la 25 Maiu, au fosta confiscate de doi gendarml, 
la ordinulă autorității polițienesc!, două steguri iu colo
rile române, ce le făcuseră respectivele scole acum doi 
ani și le-au folosită totdeuna, și dintre care unulă era 
ornată cu o cruce și cu ună tablou sfântă. — Eroică 
faptă gendarmerescă! Poliția sibiană cum să vede răm- 
nesce la titluri de •patriotismă" după calapodulă «ideii 
de stată maghiară.*

-—x—
In ședința dela 6 Iunie n. a convenlului distric

tului biserices ’ă ret. dunăreană, directorulă losef Farkas 
presenlâ raportulă anuală ală academiei teologice din 
Pesta. Din raportă e de amintită, că dintre 47 elevi 
ai institutului, aprOpe a treia parte au ascultată cursulă 
de limba englesă, er cursulă de învățămentă ală limbei 
germane nu s’a putută țină, fiindă că nu s’au anunțată 
destui ascultători. Acăslă împrejurare îndemnă pe pre
ședintele contele Ludovică Tisza a da ună aspru aver
tismente eleviloră pentru acesta negligență. Mai curendă 
ar trebui ei — (lise Tisza — să scie nemțesce, fiindă 
că preoții ară pute contribui mai bine la maghiarisarea 
credincioșilor" germani din comunele loră, dăcă s’ar 
înțelege cu ei în limba germană și apoi t-ară îndemna 
să învețe limba unguiescă. Din acestă temeiu contele 
Tisza provocă corpulă profesorală să lase a se propune 
limba germană chiar și atunci, când s’ar anunța și nu 
mai ună singură aseultătoră. — Ce „nobilă*  misiune!

—x—
Pădurarulă Borsch din Vulcanii, comit. Brașovului, 

a fostă găsită Dumineca trecută omorîlă în pădurea 
Vulcanului. S’a pornită cercetare in contra a doi bă 
nuiți ca făptuitori din Tohanu-vechiu.

—x—
„Reuniunea sodaliloriî Ilomâni din Clușiu" va da 

o petrecere de veră la 13 Iunie st. n. a. c. în favdrea 
fondului său, în grădină la „Capulă turcescă*  (Tbrbkfo). 
Inceputulă la 6 ore după amedi. Clușiu, în 2 Iunie 
1887. Pentru comitetnlă reunitinei: Președintele: Ba- 
siliu S. Podobă, Secretarulă: lacobă Mureșianu, Casa 
rulă: Ștefană Havasi. Prețulă intrărei 60 er. de per 
sdnă. Bilete de intrare se schimbă la casă pre lângă 
arătarea învitătorului. Nota: Mâncare familiile îșl pută 
aduce cu sine. Cu acăslă oeasiune elevii de meseria 
susținuți de reuniune se voră produce cu declamări și 
li se voră împărți vesmintele de vâră. Suprasolvirile și 
alte oferte marinimbse, se voră primi cu mulțămită și 
se voră publica pe cale diarislică.

—x—
Societatea sciențifică-lilerară „Tinerimea Română" 

din BucurescI și-a serbată Joi 21 Maiu a. c., in sala 
Ateneului, a decea aniversare a sa. Cu acăslă ocasiune 
d-10 Constantinii Lupii a ținută conferință despre „Evo 
luționismil aplicații în pedagogia". după care a urmată 
distribuirea premieloru la elevele și elevii invățămen 
•ului p-mară, publică și privată, din Capitală, cari s’au 
distinsă la concursulă ținută de societate, a. curentă

S6 se facă lumină!
Priiuiniu (lela Câmpeni următorea întâmpi

nare la corespondența din număr. 110 ală fdiei 
ndstre:

Câmpeni, 6 Iunie 1887.

Onorate Domnule Redactoră! In multă prețuitulă 
(jură „Gazeta Transilvaniei*  Nr. 110 a eșită o cores
pondență datată „Munții Apuseni, Maiu 1887“ și signată 
cu numele anonimă »Moțulă“, care cuprinde din sciință 
seu neșt iință fiîrte multe neadevăruri și în care suntemă 
insultați și dăscăliți pe nedreptă. Pentru aceea ne ru- 
gămă să binevoiți a da locă, în multă prețuitulă (jiiră 
ce redigeați, următdrei rectificări:

I Fiindă in prima b'niă eu, Dr. Basiliu Preda, ca 
delegată ală cercului de alegători Trăscău, învinovățită 
de a fi comisă fapte de acelea, cari nu se unescă cu 
conduita unui delegată în genere, și in speciala cu ca- 
racterulă unui adevărufă Rorrână, îmi iau voiă de a 
mă apăra contra atacuriloră nedrepte in următorulă 
modă :

„Moțulu*,  ca urditoră ală corespondenței susă a- 
minlite, seu este unulă din trădătorii causet naționale, 
care la alegerile din rândurile trecute a votată însuși cu 
partida guvernamentală, pe lângă bani buni, și pentru ale
gerile viităre nu ii mai pună atotputernicii ijdei nici o 
para chitiră la disposițiă, din care causă ar dori să între 
eră în rendulă ămeniloră onești pe ună timpă, adecă 
pănă când îlo va rechiăma glasulă sunătoră ală fon
dului de disposițiă, seu este »Moțulă“ ună omă de to
tului totă naivă, care crede tote vorbele ămeniloră fă
țarnici, ce le rostescă aceștia pe stradă și în birtă, cu 
intențiunea rea, de a zădărnici prin în ureăturl lupta 
ndstră pentru esistența națională.

Nu polă crede, că >Moțulă“ ar fi ună omă naivă, 
căci atunci nu și-ar fi alesă calea cea mai lungă, adecă 
nu ar fi pășită pe calea publicității și nu ar fi publicată 
lucruri despre mine, despre cari însuși afirmă că nu le 
crede și este cu lotulă in nedumerire asupra loră, ci ar 
fi venită în casa mea, care este deschisă oricărui omă 
onestă și cu caracleră nepătată și interpelându-mă l’ași 
li orientată pe deplină despre ținuta mea politică Tre- 
bue deră să presupună, că „Moțulă*  este ună „pseudo- 
Moță", adecă ună Moță de nascere, fără de a fi eredită 
și simțămintele oneste ale Moțiloră, cari caraclerisăză pe 
adevărații Moți. Căci bine să fiu înțelesă, adevărații Moți 
și astădî țină cu scumpătate la Iradițiunile loră naționale, 
eră „pseudo-Moț i“ au însușirea de a juca cu trei bani 
in două pungi, adecă pe o parte țină și cu naționaliști, 
pe de altă parte, unde li se facă promisiuni avanlagiose. 
se lapădă de Români cu o ușurință nespusă.

Moțulă din cesliune ar dori să spele rufe murdare 
în diarislica română; eu de astădală nu am atari rufe. 
Fiindă că Moțulă stă ascunsă sub vălulă anonimității, eu 
cu atari cavaleri ascunși după tufă nu mă polă lupta. 
Decă insă Moțulă cu declarația mea de mai josă. care o 
facă vis-ă-vis de alegătorii mei și vis-ă-vis de toți Ro
mânii adevărațl, cari țină cu scumpătate la programele 
ndstre naționale, nu s’ar afla pe deplină mulțămită, atunci 
poftăscă a arunca vălulă anonimității, a păși cu numele 
său pe față, căci în casulă acela ilă voiu privi de omă 
cu tactică adevărată și ii voiu da orice deslușire ulb riără, 
i e’mi va cere în modă ctiviinciosă.

Respingendă cu indignațiune atacurile nedrepte din 
corespondența .Munții Apuseni, Maiu 1887“ subscrisă cu 
numele „Moțulă“, declară totodată:

Că nu —•
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pentru ce uu am primită instrucțiuni speciale și credă 
că nu am abusată de încrederea alegătoriloră mei, ci 
din contră am lucrată in consonanță cu bunulă simță 
ală fiesce căruia, când am votată conclusulă conferinței 
generale.

Credă deră că alegătorii români din cerculă Trăs- 
căului voră respecta de astădată mai bine conclusele 
conferințeloră nostre din 1881, 1884 și 1887, nu se voră 
lăsa să-i ducă cu promisiuni false și cu machinațiuni 
imorale Ia alegeri, ci voră dovedi că nu suntă slugar
nici si că țină la onârea eredită dela moșii și stră
moșii loră. Dr. Basiliu Preda,

advocată.
II. locală ne privesee pe amândoi delegații recti- 

ficămă învinuirea, ,eă ne-amă intorsă dela conferență și 
nu amă conchiămată alegătorii, pentru ca să le comuni- 
cămă resultatulă conferenței-, în următornlă modă:

Este adevărată, că nu amă conchiămată alegătorii 
pentru de a le împărtăși resultatulă conferinței, dâră a- 
câsta amă făcut’o din următârele motive:

,1. pentru că convocarea alegătoriloră după reîn- 
târcere dela conferință nu s’a praetisită și de ceilalți 
domni delegați, 2. pentru că convocarea alegătoriloră din 
„Munții apuseni" este împreunată cu mare greutate, ne- 
tiindă comunele compacte, ci tare împrăsciate. 3. Pentru 
că conclusele conferinței suntă reproduse in întrâga Zia
ristica română și chiar și în cea străină, și fiindă o mare 
parte din alegători abonați la Ziare, au cetită deja con
clusele și le-au împărtășită și la alții, 4. pentru că li 
s’a împărtășită la o parte însemnată din alegători „Ape- 
lulă cătră alegătorii români" subscrisă de on- domni G. 
Barițu și 1. Slavici. In fine 5. pentru că noi subscrișii 
amă împărtășită la ocasiune bine venită mai tuturora 
alegătoriloră români din cerculă nostru de alegere cu 
graiu viu conclusulă conferinței și i-amă rugată să îm- 
părtășâscă cele auZite din gura nostră și celorlalți ale
gători și amici ai loră.

Din acestea să vede clară, că dăscălitura și pove
țele „părintesc!" ale „Moțului' nu au ințelesă, căci ce 
a dorită dânsulă s’a împlinită înlr’ună modă cu multă 
mai coiespundătoră și mai practică.

Romulu Furduiu Dr. Basiliu Preda.

Cu o di mai înainte amu primita dela unu 
alu treilea, care este suspiționat.u a fi scrisu 
corespondența din cestiune, următ,6rea scrisâre:

Stimate d-le Redactorul In Nr. 110 ală prețuitei 
„Gazete" a apărută ună articulă cu datulă : -Munții Apu
seni" și subscrisă de -Moțulă".

Mi s’au făcută imputări din partea mai multoră 
domni — dintre cei cu musca pe căciulă, — că eu ași 
fi autorulă acelui articulă. Nu sciu de unde și cum au 
venită d-loră la aeeslă presupunere și nu înțelegă pentru 
ce voescă a-șl descărca foeulă năeasului și ală rușinei, 
ce-i cuprinde pentru fapta săvârșită, asupra mea, fiindă 
nevinovată.

Vă rogă d-le Redacforă se binevoiți a da publici
tății aceste puține rânduri pentru a se convinge domnii 
din Câmpeni, că și-au greșită omulă.

Tolă odată declară cu fotă solemnitatea, că cele 
publicate in artieululă apărută în Nr. 110 ală prețuitei 
-Gazele' suntă adevărate și .Moțulă- intru tâte a avută 
dreptate. Eu încă am fostă îmbiată a subscrie declara- 
țiunea despre care s’a scrisă, și nnmai atâta a greșită — 
se vede, că n’a fostă bine informată, — că acea decla
rațiune in Câmpeni a fostă circulată nu numai de d-lă 
G. Corcheșă, ci și de cancelistulă oficiului pretorială Sfary 
Robert.

Primiți stimate d-le Redacforă deosebita stimă, ce 
v’o păstrâză

Câmpeni, 6 luniu 1887.
dascălulă românescă 

Nicolau Corcheșiu. m. p.

Spațiulă nu ne permite a(|l a face observă
rile ndstre la aceste scrisori. Dâr nu vomă în
târzia cu ele. Deocamdată îi întrebămil pe dom
nii de mai susă, foști delegați, cine și ce îi 
împedecă ca cu tdte greutățile ce pretindă, că li 
s’ar opune, vă^endă acum că la Brașovu, Deva, 
Clușiu, Turda, Alba-Iulia, D. S. Mărtinfl, Orăștia, 
Zelaliu, Baia mare, Deșiu ș. a. se conchiamă a- 
dunărl electorale pentru darea de sâmă a dele- 
gațiloru, ce-i împiedecă, Zicemu, să-și împlinâscă 
și ei datoria după ce acâsta li se cere și de că
tră opiniunea publică?

De ale scdlei.
Sânte jude, 28 Maiu st. n. 1887.

Domnule Redacforă I învățătorii gr. cat. din liacfulă 
protopopescă ală Secului .și-au ținulă adunarea reuniu- 
nei filiale ăstă timpă în Julatelecă la 22 Maiu st. n. după 
următorea programă:

La 7‘/a ore a. m. învățătorii au mersă în corpore 
la sânta biserică, unde s’a celebrată cu mare pietate cul- 
tulă divină prin prea on. d-nă Vasiliu Pușcariu, protop. 
și directoră școlastică tractuală, ca pontificante, însoțită

programQ guvernamentala, pentru cercula Trăscăului; 
nu este adevărata, că eu ași ti aprobata candidatura susO 
numitului domna, căci eu pe d-lă. br. Huszâr Kăroly nu 
l’am vSijuta in vieța mea, nu șciu de unde este, unde 
locueșce și ce posițiă are. Nestând deci in nici o legă
tură cu susamintitulă domna, ba chiar necunoscându-lă, eu 
ca Română necompromisă pănă acuma și ca delegai a 
ală conferinței naționale ținulă in 7, 8 și 9 Maiu a. c. 
in Sibiiu, nici nu am putută să consimța eu o astfeliu de 
condidatură, care stă in contra-dioere cu conclusele con- 
ferințeloră ndstre naționale, nu am putută să consimța 
cu o astleliu de candidatură și pentru aceea: pentru că 
țină cu scumpătate la conclusele conferințeloră nâstre 
naționale, cari formâză partea cea mai esențială a ere 
deului politica ală tieșce cărui Română, care cu trupă 
și sulleta este membru adevărată ală partidului națională 
română. In fine declară, că r.u est« adevărată, că dlă 
fosiă primară substituia ală Câmpeniloră și de presentă 
vieeno ară Georgiu Corcheșiu, ar fi fostă in locuința mea 
cu declarația de candidare (• Nyilatkozat,«) și că m’ar fi 
înduplecată de a o subscrie, căci dupăcum dovedeșce e- 
pislola originală a d-lui Georgiu Corcheșiu, d-to Câmpeni 
5/6 1887 alăturată aici*)  și care formează ună răs
punsă la epistola mea adresată densului in 4/6 1887, 
invitându-lă să mărturisească adevărulă d-sa însuși declară, 
că nu ml-a presentată declarația de candidatură a br. 
Huszâr Kăroly spre subscriere, că corespondența din Nr. 
110 a cjiarului, -Gazeta" nu conține adevărulă și că d sa 
din întâmplare nici nu a fostă în casa mea din 1)13 
Ianuarie a. c.“

Editoră: lacobfl Mureșianu.
Redacforă responsabilă Dr. Aurel Mureșianu.

Credo că declarația de susă va fi de ajunsă spre a 
se putea convinge ori și cine — chiar și „Moțulă" — 
despre ținuta mea politică și despre aceea, că declarația 
faimosă este numai o manevră poitică, cu scopă de a 
seduce pe omeni, ca să participe la alegeri. O astfelu 
de manevră nu pole să aibă resultatulă dorii0, fiindcă 
cerculă nostru de alegere, ba char și .Moțulă,' este pe 
deplină orientală asupra conclusului conferințeloră nos- 
tre naționale și am chiar firma convingere, că omeni de 
ărecare împor'anță nu voră participa la alegere. îneâtă 
mă voiti înșela in așteptările mele, seu incâtă nu, o va 
dovedi viitorulu, căci alegerile nu suntă departe.

Nu polă să nu dau o deslușire împrejurărei ce o 
aminteșce „Muțulă- în corespondența sa. că penlruce am 
declarată in conferința alegătoriloră. că nu potă primi 
nL î o instrucțiune ca delegată alesă din partea alegăto- 
riloră mei? Din contră voiescă, ca și in privința acesta 
să fie fieșcecare omă orientată.

In conferința alegăiordoră din cerculă Trăscăului, 
ținută în casa și «ub presidența d-l.ii advocată Gerasimă 
Candrea, la propunerea espresă a d-lui presidenlă con
ferința a votaiă „încredere șl mulțămilă protocolară- 
d-lui preioră supremă din Câmpeni, pentru că a avută 
bunăvoinți ca polițistă de a ne inspecționa și de a con
trola toți pașii noștri. Toții la propunerea d-lui presi- 
dentă conferința — boribile diclu — a decisă: »că cre- 
denționalele nostre, ca să aibă cu atâta mai mare valore, 
risum tenealis amici! — să le contrasigneze și d-lă pre- 
toră supremă.- Eu vădendă cum se îmbată lumea cu 
apă rece și cum suntă seduși omenii de a crede, că 
facă bine ceea ce facă, am trebuiiă să mă temă, că se 
va all i unulă din conferință, care va mai face încă ună 
mică pasă înainte și va propune: ca se ne întrepunemă 
în conferența generală chiar pentru .activitate.' Spre 
a paralisa ori ce propunere ulteriâră comproinițătore 
și sciindă a priori că delegații conferenței generale in- 
câtă privesee Transilvania au să rămână pe lângă prin- 
cipiulă passivității, ca pe lângă uniculă principiu coreclă 
și salutară intre împrejurările triste de astăzi — am 
voită să salveză ce mai era de salvată, și pentru aceea 
am declarată, că eu mandatulă de delegată numai sub 
o condițiune ilă primescă, decă nu mi se voră da in
strucțiuni speciale. Conferința alegătoriloră a declarată 
că are încredere deplină in amândoi delegații aleși și 
pentru aceea nu află de lipsă a le da instrucțiuni spe
ciale, am pornită la conferința generală cu credinționalele 
fără de contrasignatura polițiană, căci numai noi amen- 

■ doi delegații amă declarată, că cu ună credențională 
,astfelă contrasignată nu voimă să representămă pe ni- 
smenl, acolo ne-amă declarată solidari <u ceilalți domDi 
cuelegațl și amă votată cu mare bueuriă conclusulă pu 
Esceită in diaristica română ală conferinței generale, 
lorii Credă dâră, că m’am justificată destulă de clară, 
ce <

*) Scrisârea ce ni-se comunică in originală este de ur- 
nătorulă cuprinsă: Câmpeni, 5 Maiu 1887. Stimate 

‘ptie Doctoră! In urma epistolei dtto 4 luniu a. c. pri- 
k/nită dela Dvâstră, am onore a vă răspunde urinătârele; 
s>Nu este adevătă ceea ce <|ice corespondentele Moțulă în 
tiarticululă din (jiarulă -Gazeta- Nro. 110, cumeă eu în 
c calitate de jude corn, interimală ași fi fostă la Dvâstră 

cu declarațiune (nyilafkozat) pentru candidarea de able- 
gată a br. Huszar Karoly, ca să o subscrieți, ceea ce o 
declară de minciună și neadevărală, eșită din gura unei 
persone răutăciosă de inimă, căci eu din întâmplare nici 
nu am fostă în casa d-vâstră din 1 (13) lanuariu a. c 
cu ocasiunea gratulării (Jflei onomastice. Rămână ală 
Dvâstră stimăforă : — Georgiu Corcheșiu m. p. s. not, inf. 

de domnii preoți din tractă: Axentiu Mureșianu, Alimpiu 
Popă, Ioană Cheresteșă și Ioană Rusu.

D lă Ioană Rusu, preotulă din Sânmărtină, prin o 
cuvântare bine nimerită a esplicată numărosului poporă 
ce era de față, înțelesulă sf. evangelii: despre orbulă din 
nascere și despre vindecarea acestuia prin Mântuitorulă 
Isusă, a vorbită despre educațiunea omului în genere, 
arătândă cu argumente convingătore necesitatea educa- 
țiunei în privința corporală și spirituală; mai vîrtosă Insâ 
nisui oratorulă a arăta, că crescerea și desvoltarea sim- 
țuriloră spirituale o pâte câștiga omulă numai grin edu
cațiunea școlară, prin preoții și învățătorii poporului, cari 
suntă chemați a lucra în viia Domnului în direcțiunea 
acesta etc.

După finea servițiului divină d-nii preoți s’au în
trunită la casa parochială și și-au începută ședința în 
afacerile bisericescl și școlare. Despre acâstă ședință lasă 
să raporteze alții mai competențl, âr eu mă voi mărgini 
nu mai în ceea ce privesee conferința nostră învățătorâscă.

Pe la P/a Ară p. m. învățătorii se întrunescă în 
scâla confesională din locă, unde prâ on. d-nă Vasiliu 
Pușcariu protop. și directoră tract. scolastică, ca preșe
dinte, deschide adunarea prin o cuvântare bine nimerită 
și cu ună căldurosă salută de bine ați venită.

La provocarea on. presidiu, s’a trecută la alegerea 
de notară ală conferenței, alesă in persâna subscrisului.

După acâsta d-lă învățătoră de acolo Petru Chin
drișă a predată lecțiunea practică copiiloră de scolă des
pre măsurile metrice cu ună tactă pedagogică fârte bună. 
Acestă tractată s’a primită cu căldură din partea adu- 
nărei, concreZându-se comisiunei critisătâre spre a-lă e- 
samina și a se pronuncia asupra lui la ședința proximă. 
In persona d-lui învățătoră Chindrișă a aflată adunarea 
ună modelă de crescătoră care este pătrunsă adâncă de 
chiămarea sa sublimă.

D-lă Vasiliu Popă, învăț. în Diviciorii mici, a cetită 
apoi disertațiunea despre folosulă istoriei naționale în 
scâlele poporale. Disertațiunea fu cu plăcere ascultată 
de publică, s’a notată în protocolă, âr din partea adună- 
rei s’a clasificată de bună.

D. Filipă Mureșianu, învăț. în Sântiona, a declamată 
o poesiă națională forte corectă și cu efectă, resusci- 
tândă in membrii adunărei cele mai căldurâse simțiri 
naționale și iubire de patriă.

In fine adunarea statoresce loculă adunărei viitâre 
in Țaga, er desemnarea lecțiunei practice se lasă în li
bera voiă a d-lui învăț. Teodoră Pușcariu. Tema diser- 
tațiunei va fi: Necesitatea scâleloră poporale, ce o va 
lucra Petru Chindrișă, eventuală d. Traiană Diacă.

După acestea fiindă timpulă înaintată și închein- 
du-se programa, d-lu președinte mulțămesce căldurosă 
membriloru pentru interesulă dovedită față cu agendele 
reuniunei și apoi declară ședința de închisă.

Petru Grama, 
notarulă conferinței.

Convocai’e.
Subscrisulă are onore de a convoca prin acâsta pe 

toți alegătorii români de partida națională din cerculă 
electorală Vințulu inferioră la o conferință în orașulă 
Alba Iulia pe Z'ua de 14 luniu st. n. la 11 âre a. m. 
în otelulă la -Sâre".

Obiectele suntă : 1. Raportulă delegațiloră dela con
ferința națională. 2. Constituirea subcomitetului cercuală. 
3. Alegerea a 5 membri în comitetulă centrală esecutivă 
ală comitatului Albei interiore.

Alba-Iulia, în 8 luniu 1887.
Rubinu Patița, advocată.

Convocare.
Alegătorii români din cercurile electorale ale comi

tatului Solnocu-Dobeca se invită prin acâsta la o confe
rință, care se va ținâ aici în Deșiu la 13 luniu st. n. 
4 6 re după amâZL

In acâstă conferință ^ubscrișii delegați ai conferin
ței din Sibiiu voră reporta alegătoriloră despre conclusele 
acestei conferințe luându-se totodată la desbatere și pro
punerile eventuale referitâre la esecutarea aceloră con
cluse.

Deșiu, 6 luniu 1887.
Dr. T. Mihali, Q Mânu,

secretară. _________ președinte.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a -Gaz. Trans.«)

SEGHEDlNtT, 8 Iunie. — Partea de joșii 
a Macăului e amenințată. Poporațiunea desfășură 
opintiri desperate. Comuna Foldeak e inundată. 
Case mai slabe suntă în parte dărîmate. întrâga 
împrejurime formâză o întinsă mare.

BERLINU, 8 Innie. — împăratul ti a pe
trecută nâptea liniștită.

PARIStJ, 8 Iunie. — Sgomotulu privitoră 
la schi neliniștitâre din Tonchină e neîntemeiată.

BORDEAUX, 8 Iunie. — Pe calea ferată 
Bordeaux-Graves s’a comisă asupra directorului 
turnătorieloră de oțelă ale marinei Montgolfier o 
încercare de omoră cu o bâtă^ferecată. Direc- 
torulă căpătă 21 lovituri. Starea lui e fârte pe- 
riculâsă. Atentatorulă e arestată.
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Ooraulfi la buria do Viena
din 8 Iuniu st. o. 1887.

Bursa de BucurescI.

Rentă de auri 6’/0 . . . 102.89 
Rentă de hârtiă 6»/0 . . 88.35
Imprumutula căilorO ferate

ungare..........................151 20
Amortisarea datoriei căi-

lorfl ferate de ostd ung.
(1-ma emisiune) . . . 97 75 

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de ostd ung.
(2-a emisiune) .... 127 50 

Amortisarea datoriei căi
lorO ferate de ostO ung.
(3-a emisiune) . . . .116 50 

Bonuri rurale ungare . . 104.70 
Bonuri cu cl. de sortare 104.70 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișO..............................  104 50
Bonuri cu cl. de [sortare 104 70 
Bonuri rurale transilvane 104 60

Bonuri croalo-slavone . . 104 50
Despăgubire p. dijma de 

vina ung.......................... 99 40
Imprumutula cu premiu 

ung..................................... 122 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 50 
Renta de hărtiă austriacă 81 85 
Renta de arg. austr. . . 83.—
Renta de auro austr. . . 112 50 
Losurile din 1860 . . , 137.20
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................... 885 —
Act. băncel de credită ung. 291 — 
Act. băncel de credita austr.289.25 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei .................5 99
Napoleon-d'orl .... 10.07 
Mărci 100 împ. germ. . . 62 35 
Londra 10 Livrea sterlinge 127.—

Cota oficială dela 22 Maiu st. v. 1887.

Cump. vend.

Renta română (5%). . 91>/s 92—
Renta rom. amor). (5°/0) 94— 95—

» convert. (|6°/0) 87— 87’/,
Impr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36-
Credit tone, rural (7°/0) . . 106— 106*/ a

„ ,, (5°/o) • 901/, 91—
• • urban (7°/0) . 103’/a 104—
• • . ■ 96— 97—

> (5°/o'> • 87— 87'/a
Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

« » » Națională —— —
Aură contra bilete de bancă . . 14.25 14.75
Bancnote auslriace contra aură. 2.01 2.02

Cursuiu pieței Brașovt)
du 9 Iuniu st. n. 1887

Bancnote rontâtu «ci . . . . Cumț 8.70 Vând. 8.72

Argint românes< . ... . * 8.60 » 8.65

Napoleon-d’orl...................... 1 10.02 » 10 06

Lire turcescl.......................... » 11.35 . 11.40

Imperiali.............................. > 10.35 . 10.40

5 93 . 5.95

Scrisurile fonc. >Albina» 6°/0 » 101.— . 102.--

X ’ » ^°/o 98.— . 99.—

Ruble RusescI..................... , > 114.— » 116.—

Disconfulă » 7—10°/0 pe ană.

—ls<- Arveresi hirdetmeny.
Alulirt kikiildott v^grebajt6 az 1881. 4vi LX. t. cz. 102 §-a 6r 

telm^ben ezennel kozhirr^ teszi, ltogy a Sârktîny kir. j;ir;isbir6sâg 1166 
szămu v^gz^se Altal brassdi iigyvfd Demianu Simon ditai kcpvisell. Boziu 
Tamâs javdra a Venitzei Blaszcsok Valentin ellen 100 fit. toke, ennek 
1881 Febrar h6 10 napjâtol szănntando G°/o kauiatai As eddig osszesen 
114 frt. 50 kr. perkoltseg kovetel^s erejdig elrendelt kieldgitesi vdgre- 
liajtAs alkalmâval birdilag le foglalt es 491 frt. 70 krra becsiilt 30 drb. 
sert^s, 40 nitr. mdzsa sz6na, 1 tolgyfa sertds ol, 12 szekdr trâgya, 37 
tolgyfa deszka, 20 pulyka, 9 rdeze, 1 Idszekdr, 4 tolgyfa l.dda, 1 bo 
rona, 1 pâr szântalp, 3 Agyfa, 1 ruliu szekr^ny, 1 asztal, 1 panilag, 1 
ialiora 6s inâs butorok, ruhanenitlek es âgynemiiek, 10 hektoliter torok- 
buza As vdgiil 3 sertesb61 Al 16 ingâsâgok nyilvânos ârverds nt.jdn eladatnak.

Mely ArverAsnek az 553/1887 sz. kikiilddst rendelo vtigzds foly- 
tân a helyszindn, vagyis Felsd As Als6 VenitzAn lecndd eszkozldsdre 1887 ik 
dv Iunius h6 15-ik napjânak ddlutdn 2 6r;îja battiridoiil kitiizetik es 
ahhoz a venni szândekozdk ezennel oly niegjegyzdssel hivatnak meg, 
liogy az drintett itigdsâgok ezen ărverdsen az 1881. Avi LX. lorveny- 
czikk 107 §-a drtehndben a legtobbet igdtonek becsaron abil is eladatni 
fognak.

Az elârverezendo ingosăgok vdtehira az 1881. evi LX. t. cz. 108. 
§-âban megAUapitott feltetelek szerint lesz kifizetendo.

Kelt Sârkâny, 1887 6v Majus 116 28 napjan.
Amberboy Lajos, 

kir. birosăgi v6grehajt6.

Licitatiune.
9

Mobiliele, acaretele și vestmintele rCmase de repo- 
sata văduvă Maria Dsanly se vorti vinde prin licitațiune 
publică în diua de 14 Iuniu a. c. după amecji la 2 ore 
în locuința din casele din tergulu cailorQ Nr. 34 în II, 
etagiu cu bani gata.

Avisu d-loru abonați!
Rugămii pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumeraținnei s6 

binevoiască a scrie pe duponnlu mandatului poștalii și minierii de pe 
fâșia sub care an priniitu (Jiarulfl nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou sfe binevoiască a scrie adresa 
lămurite și s6 arate și postaultimă.

D6că se ivescfi iregularități la primirea (parului onor, abonați 
suntn rugați a ne înctinosciința imediatu prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, s6 se delătureze ADMINJSTH. „GAZ. IHANb*Mersulu trenurilorU

Valabilu dela I Iuniu st. n. 1886

pe buia Predet»lii-Bud«peHla ș> pe linia ’ffeiușsi-Ara«hl-Kn<iapestw a calei ferate orientale de statft reg. ung.

Predeal ii-lSu<la pest a Kiidiapeut a—1” redea!»!

BucurescI

PredoalA

TimișO

Brașova

Feldiâra
Apatia
Agostonfalv» 
Homorodă 
Hașfaleu

(
(

(
(

(
(

Sighișăra 

Elisabetopole 
Mediașd 
Copaa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelQ 
TeințA 
AiudO 
Vințulă de 
Uiâra 
Cacerilea 
Shirisă 
Apahida

Clațli

Nedeșdu 
GhirMu 
AgbirișO 
Stana 
Huiedinfi 
Cincia 
Bncia 
Bratca 
R6v 
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susă

(
(

TrenO Tren Treufi Trenb 
accelerat omulbos oninibus peradne ,

7 20
7.57
8.24
8 47
9 29
9 37

10 53
11.00
11 34
12.03
12.26
12.42

1.11
1.23
2.06
2.27
2 49
2 56
3.12
3.46
5.01
5 21

9.12
9.35

10.12

4.30

5 28

Vieua
Budapesta 
Szolnvk 
I*. I.ailăuy 
Oradea mare

6 01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

Trenă Tren
de pers. accelerat . de pers.

__iI
11 io|

7.40
11 05 ■
2 02 i
4.12

i
2.- 7
4.05i 104
5.47 au

4.71

Trend Trend Treufi
. -v. per.,. de lomul bus 
| I persdne >

Oradla-nare 

P. Ladăij 
Saolnok 
lult-ptiU

Viena

( 
(

5 59
6 49
H 35
9.02
9.12
9 56

1037
10 59 
1116

11.37
12.16
12.33

1.51
2 18
2 48
2 56
3 64
451
5.28
5 56

Trenu 
de 

persone

10.50
9.11
9.16

10.37
12.20
2.15|
— TÎ5 
8.00| -

Trcnu 
de

7.11
i Vâiad-Veleucze — —

Fugyi-Văsărhely — —
Mezo-Toleg<i — 7.33
R6v — 8.04
Bratcn — —
Bucia — —
Cincia — 8.58
Huiedin — 9.28
Stana — —
Aghiriș — —
Gliirbău — —
Nedeșdu — —
Clnșiu ' — 10.31

11.00 _
Apahida 11 19 —
Hhiriș 12 33 —
Cucerilea 1.01 —

* 1 11 -—
Uiora 1 18 _
Vințulfi de s«st 1 05 —
AiudS 1 46 _
fetrjști 2.25 —
Crăciunelft 2 50 —
BlașO 3 03 —
Micăsasa 3.35 —
Copța xiic 4.01 —
Mediașă 4 20 —
Elisabctopoli 4.55 —
"dgișărB 5.42 —
Hașfalen 6 01 —
Homorod 7.27 —
Agostor.falvi 8.08 —

1 Apatia 8.36 —
Feldiâra 9 06 —

Brașovă 9.46 5.37
—

TimișG — 6.20

Prsdealu i
_ 6.47'|
— 11.30

BucurescI
3.28
9.35

1.55
2.53

7.08
7.36
9.16
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.13|
2.46
3.31
4.32
5.02
6.53
7.43
8 23
9 02
9.52

Orele de nipte sunto cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

’Feiuxea- Budapesta- &radft-Teiușft

Trenîl 
oîiinibufl

Trc jfi 
de pers.

I Treufi de
| porțiune

Trenu de Trenfi 
peradne [de persone

Trenfi 
omnibtu

’tTeliișft 
AI ba-lii lia

1
V i e n a

Budapesta

"i
11.24
11.59

— 3.0 J
3.59

11.10 12 10 —
— 8.20 9.05 —

Vințulă de josă 12.30 — 4.22
Sr*  taok 11.20 12.41 _

Șibotă
Orăștia
Simeria (Tiski)

1.01 — 4.51 11.35 5.45 —
1 32 — 5.18 A»a <1 ik 4.30 6.— —
2 32 — 6 15 Glogovață 4 43 6.13 _

Deva 2 52 — b.35 Gyom't 5 07 6.38 1 _
Branicica 3.23 — 7.02 Pauliș i 5.19 | 6.51 _
llia 
Gurasada

3.55
408

— 7.28
7.40

Kadna-1 ipova
Conopă

5 41 1 7.10 —
— 6 (9 7.37 _  1

Zain 4 25 — 8.11 Berzova 6 28 7.55
Soborșin 
Bărzova

53) — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 _
6.27 — 9.33 Zain 8 01 9.12

Conopă 6.47 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41
Radna-Lipova 7.28 — 10 27 Itia 8 55 9.’8
Paulișă 7.43 ■ — 19.42 Branicica 9 19 10.17
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 951 10.42
Glogovață 8.28 — 11 25 Simeria (Piski)

Orăștiă
10.35 11 07A radii 842 9.17 12 31 11.11 11.37 _

Szoluok — 2 32 4t9 Șibotă 11.43 12.—
(

Budapesta
_ — 5.12 | Vințulă de josă 12 18 12.29
— 1 — 8.20 1 Alba-Julia 12 36 12.46 __

Viena — 6.05 ’Tetușft . 1 29 1.41

A r 5KÎ ii-TfEts î țuir a SÎEteria (Piski) Petroșeul

Treufi TrenG de
Trenu !

Trenfi de Trenficmulbns mixt pere <5ne omnlhui mixt I

Aradft 5.48 6.05 i31waer£w 2.42
Aradulă nou c.19 — 6.33 Streiu _ 3.25
N6iaeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Mațegă — _ 4.16
V inga 7.16 — 7.29 Pui __ _ 5.11
Orezifalva 
Merezifalva

747 — 7.55 Crivadia
Banița

— — 5.58
■—* — — 6 4"

TTI«wlș6r.'i 9.02 — 9 08 Petroșeut — — 7.12

TimișAru-A rad ik Petroșeul—Hlmeria (Piski)

Treufi de Trenii de Tronfi
•

Trenfi 1
peruâne peraine oiunibuw de perg, omnibufl mixt

Timiș6rn 6.25 _ 5.00 PetroșenI 6.10
Merezifalva 
Orczifalva hT,. — — Banița — — 6.53

7.46 — 6.32 Crivadia _ _ 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui _ 8 20
Nemeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă _ __ 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 9.52Aradfi 9.27 — 8.17 HtmerU — — 10.31


