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ANULU XLVII.

Mercuri 28 Noemvre (10 Decemvre) IBM.

Brașovti, 27 Noemvre (9 Decemvre)
După o lungă discussiune, ce a durată vre-o 

optu (|^e» s’a terminată desbaterea generală asu
pra proiectului de budgetu în dieta ungară. Se 
’nțelege că bugetulu a fostu primită de maio- 
ritate în generalu. Acum urmâză desbaterea pe 
paragraf!.

Intre vorbitorii cei mulți, cari și-au desvol- 
tatu cu acostă ocasiune talentulu oratorică, unii 
au accentuată, că guvernulă actuală ungurescă 
a făcută să se urce sarcina dăriloră, în timpă de 
<jece ani de când este la cârmă, cu 102 milidne, 
alții au documentată că statulă ungară este celă 
mai săracă și după Turcia celă mai împovărată 
cu dări și imposite. Și nici nu se pdte altfelă, 
când sarcinele publice se urcă fără ca isvdrele 
de câștigă să crăscă. Din contră se pdte probă, 
că au secată în mare parte și acele isvdre, de 
care statulă se bucură mai înainte.

Nimică nu dovedesce mai multă sărăcia ad
ministrației unguresc! de acji, ca împrejurarea, 
că, în locă de a se sfătui despre măsurile ce ar 
fi de a se luă spre a înmulți isvdrele de câștigă 
și spre a ușurâ desvoltarea și înaintarea popdre- 
loră ce compună acestă stată, ,,părinții patriei11 
s’au certată despre aceea, că în ce modă să se 
facă maghiarisarea. Unii au pretinsă ca guver
nulă să întrebuințeze forța brutală spre a ajunge 
la țînta contopirei diferiteloră rasse, alții au sus
ținută, că numai forța morală, superioritatea spi
rituală pdte duce la scopă și că prin urmare nu
mai societatea e cliiămată a magliiarisă, nu sta
tulă. Câți-va deputați în fine, cari facă parte 
din popdrele desmoștenite s’au încercată a con
vinge dieta, că maghiarisarea, fie în ori ce formă 
numai la bine nu pdte duce, ci va periclită nu
mai pacea poporațiunei și esistența statului.

Nimeni însă, din câți au vorbită n’a putută 
dovedi, că prin maghiarisare statulă se va îm
bogăți și deficitele voră dispărd din bugetă. Si- 
tuațiunea financiară va rămână ddr neschimbată 
său se va schimbă numai devenindă și mai rea 
și amenințătdre, tocmai în urma tendințeloră de 
maghiarisare.

Pentru idea maghiarisărei forțate din partea 
statului a pledată în prima liniă Slovaculă re
negată Grunwald. Elă voiesce să vdijă odată 
realisată idea statului națională maghiară. De 
aceea deplânge slăbiciunea guvernului, care are 
puterea în mână, dâr nu se folosesce cu destulă 
energiă de ea, spre a accelarâ procesulă de assi- 
milare. Guvernulă nu representă cum se cuvine 
idea de stată. Ministrulă-președinte totă amână 
lucrulă și Grunwald se vede silită de a-i face 
oposițiune, pentru că nu cere mijldcele de pu
tere, de cari are lipsă spre a-și împlini missi- 
unea.

După Grunwald se redică marele ungură 
Tisza. Rolurile erau bine împărțite. Grunwald 
impută lui Tisza lipsă de energia și nedecisiune, 
ăr Tisza răspunde la acusările deputatului națio
nală Dr. Wolff, care dice că ministrulă procede 
în modă despotică în favdrea maghiarismului: 
nu vedeți că sunt învinovățită d’a întrebuințâ 
prea puțină energiă, de ce-mi imputați așadăr 
că așă fi tirană?

Cu aceeași dibăciă declină Tisza dela sine 
prepusulă, că ar voi să întrebuințeze forța. Toc

mai ca să nu fiu silită de a mă folosi de forță, 
dise elă, trebue să facă ca răulă să fie înăbușită 
încă în germene.

Va să dică Tisza nu vrea să facă politică 
de forță, dăr forța spre ? înăbuși germenele se 
sărute datoră a o întrebuințâ. Elă vede germe
nele vrei între rasse, confesiuni și clase, de aceea 
anunță din nou dietei că va cere plenipotențe pentru 
suprimarea acestui germene și întorcându-se cătră 
deputății naționali le (Jice: „Massa naționalități- 
„loră patriei ndstre e câtă se pdte de bună; 
„dăr în fie-care minută vădă urmele infecțiunei 
,,ce se lățesce între ea. Vă rogă, dăcă voi ți ca 
„răulă să fie stârpită încă în germene, nu cereți 
„ca să așteptă pănă ce acestă rău își va ’docu- 
„menta preșența isbucnindă în flăcări la festivi
tăți ca a lui Horia și Cloșca său la altele de 
„altă feliu, ci vă rogă dați-mi mijldcele, ca să 
„potă nimici germenele. “

Nu era de lipsă dăr ca d-lă Tisză să declare, 
că face totă posibilulă spre ajungerea scopului 
indegetată de Grunwald: consolidarea ideei de 
stată maghiară. Ori cine trebuia să scie la mo- 
mentă, că Grunwald nu este decâtă unu pionă 
avansată de d-lă Tisza pe scândura de șahă ală 
jocului său politică.

Forța e ddr refrenulă politicei de maghia
risare, prin forță credă Ungurii conducători de 
adi a pută ferici statulă, și acordurile mai line, 
ce le-a scosă din lăuta sa cornițele Ștefană Ke- 
glevich, nu sunt decâtă o variațiune menită de 
a țină și pe viitoră în amețdlă pe cei slabi de 
inimă, pe cei cu speranțele deșerte, pe cei lesne 
creij-ători.

Keglevicli dise, că nu va pută niciodată 
aprobă, ca guvernulă să maghiariseze ex officio. 
Acâsta nu va duce niciodată la scopă. Maghiarii 
voră pută maghiarisâ mai sigură prin efectulă 
preponderanței loru morale ș. a. ș. a.

In ceea ce privesce maghiarisarea ex officio, 
pe care o combate cornițele Keglevicli, face 
„Ellenzâk“ din Clușiu o mărturisire caracte
ristică.

„Dela 1867, cjice numita fdiă, fdrte puțină 
trâbă a făcută guvernulă cu maghiarisarea! Cu 
tdte că limba oficială, limba statului e cea 
maghiară. Dăr tocmai pentru acâsta dela 
1867 încâce s’au contopită cu multă mai 
puțină naționalitățile cu Maghiarii, ca mai în
ainte când statulă ungară era latină și germană. 
Ele au învățată și învață limba oficială, dăr nu
mai de silă și numai cei ce au lipsă de ea o 
învață. De aceea nu guvernulă ci numai socie
tatea, națiunea e chiămată a maghiarisâ cu suc-

V // cesu.
Maghiarii sunt neîntrecuți în fraseologiă. 

Resultatulă este însă totdâuna, că în t6te ei re- 
mână de-asupra și pe noi ne țină totă dedesuptă.

Dăr politica loră îngâmfată mai are și ună altă 
resultată teribilă și acesta este deficitulu, sunt re
lele finance, este sărăcirea generală, este esploa- 
tarea locuitoriloră pănă la osă pentru nisce fan
tasmagorii, cari nu se voră realisâ niciodată.

Deputății naționali Babeșă și Dr. Wolff și-au 
ridicată și ei de astădată glasulă spre a admo- 
niâ pe cei dela putere.

Dăr ei nu voiescă să fie admoniați. Nu 
voiescă să scie de naționalități. îngâmfarea de 
putere i-a făcută surcji și orbi. Sfatulă bună 
nu-lă audă, prăpastia nu o vădă.

CRONICA POLITICĂ.
Când se va țină congresulă națională- 

bisericescă ală Româniloră gr. or. din Transilvania 
și Ungaria? — La acâstă întrebare n’avemă nici ună 
răspunsă, cu tâte că voia de a se adună acestă con- 
gresă s’a dată de multă. Cred 6re organele competente 
eclesiastice, că nu este de lipsă, ca fii bisericei să scie ce 
se va întâmplă cu acâstă instituțiune, pe care se razimă 
constituțiunea bisericei gr. or. române? Nici măcară 
atât să nu scimă, când s. părinți din Sibiiu au de 
gândă a face să se întrunâscă congresulă defini
tivă?

Intr’aceea Serbii suntă multă mai îngrijațl de 
sortea bisericei loră. Ei ținură în Peșta Sâmbăta trecută 
o conferență, în care au discutată cu de-amăruntulă sta
rea precară a bisericei serbesci și au accentuată ne
cesitatea de a se convocă câtă mai curândă congresulă 
bisericescă sârbescă, singurulă foră care este chiămată 
a îndreptă acâstă stare. Conferență a alesă o deputați- 
une cu însărcinarea, ca să stăruiască pe lângă factorii 
competenți, spre a face posibilă convocarea congresului 
în primăvâra viitore.

*

Sub titlulu «întorsătura lui Pavelă* oposițiunalulă 
«Ellenzâk* din Clușiu scrie următârele: «Evenementulă 
(Jilei este, că baronulă Pavelă Sennyey a intrată — 
ca Judex Curire — în partida guvernului. Foile nostre aducă 
articuli lungi despre acâstă întorsătură. Noi nu putemă 
da acestui faptă altă importanță, decâtă merită. Br. Sennyey, 
omulă de stată cu principii solide, a cădută greu în cum
pănă; br. Sennyey, angajatulă jude ală Curiei, înmulțesce 
c’ună numără voturile partidului guvernamentală. Atâta 
e totă. Acestă faptă nu documentâză puterea lui Tisza, 
ci slăbiciunea lui Sennyey. Să trecemă la ordinea dileib

*

Scimă că vochia politică austriacă a urmărită în 
totdâuna principiulă «divide et impera,« pe românesce: 
desbină ca să poți domni. Acestă principiu și as
tăzi mai 'este în deplină valâre. Maghiarii, cari îlă 
combătâu Ia 1878, l’au adoptată mai târziu asemenea. 
Deși oposițiunea croată află multă încuragiare Ia politicii 
din Viena, aceștia totuși se uită cu ochi răi la năsuințele de 
a face din Croația ună imperiu sudslavică și ceea ce ar 
voi să împedece cu ori-ce preță este înțelegerea sinceră 
între Croațl și Sârbi. Oficiâsa «Coresp. polit.« publică 
cu multă bucuriă o informațiune ce-o primesce din Sârbia, 
după care Sârbii s’ară fi supărată pe episcopulă Strossma- 
yer, din causă că la festivitățile din Agramă a accen
tuată misiunea culturală a Croațiloră în Orientă ceva 
prea tare, vindicândă Croației rolulă Toscanei și orașului 
Agramă rolulă Florenței. Unele foi sârbescl să fi accen
tuată față cu acestă aserțiune a lui Strossmayer, că lite
ratura sârbâscă este totă așa de bogată ca și cea croată 
și că învețații de renume europână: Njeguș, RadicevicI, 
Ljubissa suntă Sârbi, apoi că literatura cea mai nouă 
croată s’a înălțată pe umerii producteloră spirituale sâr
bescl. «Coresp. polit/ adauge că în Serbia nimeni nu 
voiesce să scie de-o egemoniă culturală a elementului 
croată în Iugo-Slavia.

*

Ofîciosulă «Warszawski Dnewnik* se plânge, că 
nici sântulă sinodă nu face pregătiri seridse pentru ser
barea 4’lei milenare dela mortea sântului Metodiu, 
apostolulă Slaviloră. Unica causă pentru acâsta ar fi ca 
să nu provoce fantoma panslavismului și prin aceea s’ar 
putâ produce neliniște în străinătate. Pe de altă parte 

' este ertată panslavismulă austriacă îndreptată în contraI
Rusiei. In privința acâsta este ertată în contra Rusiei 
orice demonstrațiune și orice agitațiune. Unde este ună 
dreptă internațională, care să interdică Rusiei ceea ce este 
ertataltoră staturi? B'âia numită ajunge la aceea conclusiune, 
că practica rusâscă a creată astfelă de siluațiune. Din 
incidentulă serbării sântului Metodiu damele din Peters- 
burgă voră întemeia ună internată pentru fetele slavice, 
care voră cerceta institutele rusescl. Colectele pentru 
scopulă acesta s’au și începută în Petersburgă, ele de si
gură se voră întinde în totă Rusia.

*



«Kreuzzeitung* dela 6 Dec. n. confirmă în artico- 
lultk său de fondă, că Anglia se opune din tote puterile 
în contra regulării internaționale a cestiunii Nigerului. 
Sir E. Malet a căpătată instrucțiunea în privința acesta. 
Totuși «Kreuzzeitung* sperâză, că în cele din urmă Anglia 
se va învoi cu punctele principale. Nici într’ună chipă 
Germania nu va suferi, ca Anglia să cucerescă Africa pe 
cale comercială. După »Kreuzzeitung« conferința africană 
nu-și va pute termina lucrările sale până după anulă 
nou. Ori ce va face Anglia, ea nu va avea încătrău, ci 
va trebui să se supună presiunii ce o eserciteză Europa 
asupra ei în cestiunea africană.

*
«Mâmorial Diplomatique* anunță, că marchisulă 

Tseng, trimisulă Chinei, a predată lordului Granville 
nouă propuneri, pe basa cărora China să încheie pace 
cu Franc ia. Mediațiunea englesă s’a începută deja în 
modă oficială. Marchisulă Tseng are împuternicire de a 
face totă ce va crede dînsulă de bine. Lordulă Gran
ville să se fi esprimată față cu ambasadorulă Franciei 
Waddington, că după a sa părere mijlocirea Angliei 
p6te fi dusă la ună sfârșită corăspuntjătoră. — Wad
dington s’a înțelesă totodată cu lordulă Granville, ca 
Waddington să mergă la Paris spre a se sfătui cu mi- 
nistrulă-președinte Ferry asupra detailuriloră propune- 
riloră englese cu privire la Egipetă. S’a disă că prin
cipele Bismark îndemnă pe Francia de a face oposițiune 
propuneriloră englese. Acâstă faimă se desminte însă 
de cătră ambasada germană din Paris.

Din dieta ungară.
Desbaterea bugetului se continuă în ședința dela 5 

Decemvre.
Aurel I m r e h devedesce, că statulă nu sufere nu

mai de deficită financiară, ci și de ună deficită cronică, 
economică și socială. Și unulă și altulă duce la fali- 
mentă. Fiscalismulă guvernului atacă chiar basa dări- 
loră și face ca societatea să fie incapabilă a’șl împlini 
datoriile. Guvernulă n’a esecutată pactulă în interesulă 
țării. Urmarea de aci e decădința clasei de mijlocă și 
a moravuriloră. Respinge bugetulă.

Iulius Gyorffy nu vrea să judece bugetulă din 
punctulă de vedere de partidă. Chiar decă deficitulă nu 
trece peste 21 miliăne, urmeză că acâsta să fie ună mo
tivă de mulțămire? Deficitulă atacă putința de a plăti 
dări a cetățeniloră. Oratorulă critică politica financiară 
a guvernului; ea duce la pauperismă, ale cărui simptome 
sunt antisemitismulă și emigrarea. Atacă liberaiismulă 
maiorității și originea guvernului actuală și a partidei 
lui. Cuvântulă „liberală* a venită în modă, când gu
vernulă a începutîî a anunța măsuri escepționale. Acestui 
liberalismă s’au dată apoi diferite epitete, așa că nu se 
mai scie, care e liberaiismulă maiorității. Respinge bu
getulă.

Atanasie Racz se încârcă a combate discursulă 
deputatului Babeșă. Dacă Ungaria are ună bugetă mai mare 
ca ală lui Bach, causa e că Ungaria are și probleme mai 
mari ca sub Bach. N’are numai probleme culturale mai 
mari, ci trebue să înmulțâscă mijlăcele de comunicațiune 
și să apere țera în contra inimiciloră interni (?) și es- 
terni. Oratorulă se încercă să combată — cu vorbe 
gole, fără dovedi, căci n’are — acusațiunea d-lui Babeșă 
și a altora, că guvernulă maghiarisăză. E curiosă că 
oratorulă declară neadevărate lucruri dovedite cu date, 
și se mărginesce a spune cele mai mari neadevăruri ca: 
guvernulă nu se amestecă în afacerile interiore ale na- 
ționalitățiloră, fie-care naționalitate îșî p6te nutri și cul
tivă limba și moravurile după placă. Primesce bugetulă.

Referentulă Alexandru Hegedus ridică cuventulă 
pentru încheiarea desbaterii. Se anunță în cjilele urmă- 
tăre începerea desbaterii speciale.

Atitudinea deputațilortt naționali.
„Luminătorul^ de Ia 24 Noemvre răspunde 

diarului „Kronst. Zeitg.“ — care ’și esprimase opi- 
niunile sale în privința formării unui partidă 
națională — următârele:

Deși numitulă diară la încheiare constatată, 
cumcă părerile acelui articulă suntă «curată personale,* 
nu va mai fi de prisosă a-i da ună răspunsă, în care să 
ne esprimămă și noi eră părerea «curată personală/ 
pre scurtă.

Și etă ce părere avemă noi. Cu regretă trebue să 
constatămă, că în numitulă srticulă ni se vădesce pră 
tare caracteristica frațiloră Sași, adecă: «circumspecți- 
unea,« în măsură așa de mare, încâtu păcătuesce chiară 
în contra adevărului și a logicei sănătose.

Confratele sasă recunâsce, că națiunile nemaghiare 
au interesă comună de apărare față cu ma- 
ghiarisarea, dâr, fiindă că — după părerea dsale — 
nu se potă uni tote naționalitățile, așa dară elă 
nu află nici folositoră nici posibilă, ca să se unăscă 

jn apărare celă puțină Sașii cu Românii 1 Ce logică e 
asta ?!

De ce ore să nu se pătă face celă puțină acestă 
unire ? Nu vedemă nici o logică în deducțiunile și con
secințele confratelui sasă. Decă e necesitate de apărare 
comună, și dacă Sașii și Românii sunt puțini, cum pdte 
dînsulă deduce, ca nici cei puțini să nu se pătă uni la 
o apărare comună, bine sciindu-se, că și cei puțini de 
voră fi uniți în apărare, totuși mai multă efectă potă 
produce, decâtă când rămână desbinați.

Confratele sasă (|ice, c& nu se temă Sașii de 
românisare. De ce dară suntă atâtă de precauți și 
circumspecți, când e vorba să dea umără cu Românii, 
contra răului comună?

Mai dice numitulă articulă, că pe Românii din 
Ungaria propria îi desparte ună abisă de Românii din 
Ardelă. In acestă dicere aflămă și o neesactitate și ună 
neadevără. Neesactă e aceea, că Românii din Ardelă 
nu recunoscă lealitatea uniunei Ardeiului cu Ungaria, 
și neadevără e aceea, că Românii sunt despărțiți în 2 
tabere, între ei stândă ,o prăpastiă*. Rugămă pe con
fratele sasă să’și aducă aminte de programa delegațiloră 
români din Sibiiu dela 1881 și de ăstă ană, s’o ci- 
tâscă și să constate din ea, cumcă Românii din Ardelă 
și Ungaria au luată angajamentă a conlucra în so
lidaritate; prin urmare nici vorbă nu păte fi de «pră
pastia* ce o vede între dînșii confratele dela «Kr. Ztg.«

Nici passivitatea Ardeleniloră nu pote servi Sași- 
loră de împedecare pentru a forma ună partidă națională 
cu Românii; căci și passivitatea este acțiune, âră cei 
2—3 deputați români, cari astădi se află în dietă, apără 
și representă încâtva și interesele milidneloră de Români 
din Ardâlă, tocmai pe basa »solidarității/

Adevărată, că cu multă mai mare efectă și putere 
ar ave ună partidă națională compusă din t6te na
ționalitățile din țeră, precum și-lă închipuesce con
fratele sasă în articululă său; dar cât timpă, ce carac
tere se cerăspre a ajunge acesta?

De ce nu s’ar pute îndestuli frații sași d’ocam- 
dată cu aceea, că fie-care din numitele naționalități, în 
sînulă loră acasă, au deja proprie partide naționale, și 
ele tote se luptă, și voră deveni cândva la stadiulă ca 
să se pătă întruni într’o mare cetă seu armadiă confe
derată. Pănă atunci, de ce să nu se potă face începu- 
tulă între Sași și Români?

Numai și numai din causă că frații Sași sunt pră 
«prudentes et circumspecți.*

Mișcarea irredentistă în Italia.
5

Irredentismulă italiană, despre care de câte-va luui 
nu s’a mai audită nimica, a începută din nou să’și ri
dice capulă. încă în luna lui Septemvre a apărută o foiă 
volantă irredentistă, cu sigilulă tricornă ală «Comitatodi 
azione triestino,* cu helebarda triestină în mijlocă, în 
care se află tipărită cu cernâlă violetă următorulă apelă, 
pe care îlă luămă după «Pester Lloyd:*

,Frațiloră neeliberați ai Alpiloră iulici și retici!
«Să se pună capătă vorbeloră nefolosităre și să în- 

câpă acțiunea. Să renunțămă Ia speranțele intr’ună aju
toră de susă și să ne servescă de învățătură amăgirile 
suferite.

«Când Austria, credinciăsă problemei cu care aîn- 
sărcinat’o congresulă din'Berlină, întră cu mâna armată 
în Bosnia și Herțegovina, feciorelnica și mândra popo- 
rațiune a aceloră țări simți totă nedreptatea acelui acfă 
și se opuse cu tenacitatea martirului, care socotesce 
întru nimică pe dușmani și măre pentru triumfulă 
ideei sale.

«Atunci amă aplaudată ună astfelă de mare cura- 
giu eroică și amă fi putută sări în ajutoră aceloră mă- 
rinimoși, ca să înfrângemă cu totulă puterea prepon- 
derantă austriacă, dacă nerăbdarea năstră nu ar fi fostă 
înfrânată prin întinsele și liniștitorele promisiuni ale gu
vernului italiană Amă fostă naivi, căci acele promisiuni 
nu numai că nu s’au ținută, ci guvernulă italiană, pă- 
șindă într’ună crescendo rușinosă din lașitate în lașitate 
a mersă pănă a strînge mâna, încă roșiă de sânge ne
împăcată, autocratului austriacă.

«Urgisiți de guvernulă austriacă, căruia îi răsplă- 
timă cu aceeași ură, — părăsiți de guvernulă italiană 
— acesta e situațiunea nostră. Ce speranță ne rămâne ? 
Una singură. Inima poporului italiană, care a fostă tot- 
deuna acolo, unde a luminată steua Italiei, chiar decă 
lașitatea bărbațiloră săi de la guvernă ar fi voită s’o în
tunece, și care încă n’a răsbunată de ajunsă rușinea ce 
i s’a aruncată femeiloră și copiiloră săi.

«Nu e favorabilă momentulă? Trebue să ne pro- 
curămă ocasiunea. —- Italia murise, când Mazzini și Ga- 
ribaldi au sguduit’o și i-au dată viață cu singura putere 
a unei voințe tenace. Italia era o esprrsiune geografică, 
dar voința poporului său a făcut’o națiune.

«La lucru așa dară, și cu încredere în puterile 
vostre și în poporulă italiană! Nu vă 4‘cemt* > vă 
ridicați. Vă (jicemă să vă organisați. £ra platonismului 

trebue pentru totdăuna să se încheiă. In fiecare locali
tate să se formeze ună comitetă, care să’și adune îm- 
prejurulă său și să organiseze pe toți bărbații de bună 
voință. Să se deschidă subscripțiuni, să se cumpere arme 
și munițiuni, să se pregătăscă bombe și dinamită, căci 
fiecare armă este bună pentru celă obosită de jugulă 
streină.

«ContribuițI fiecare și să se formeze ună fondă 
pentru diua acțiunii. Fiecare din aceste subcomitete să 
se pună în legătură cu comitet ulă centrală.

«Să lucrămă în înțelegere cu comitetele 'slave din 
Boemia, din Moravia și cu cele din Ungaria și din Triest. 
Imperială austriacă este ună colosă, dar are piciore de 
Iută, tdte popdrele lui supuse siint neliniștite și se găn- 
descă numai se se elibereze; ocasiunea va sosi.

>Viribus unitis este maxima Austriei și să fie 
și a inimiciloră ei. In unirea apăsațiloră să’și afle apăsă- 
torulă mârtea. Sperați în ura, ce o au comună cu noi 
popârele supuse Austriei, aveți încredere în comitetulă 
vostru și lucrarea vâslră să fie seriăsă, continuă, cu răb
dare și să nu cruțați nici viață nici avere.

«Fldrea libertății nu răsare, decă pământulă nu e 
udată cu sânge. Așa a cugetată și Oberdank, ală cărui 
spirită vrea să fie împăcată.

«Lucrândă astfelă, vom vedâ împlântată în loculă 
galbenului-negru tricolorulă libertății.

«Să trăiască Italia unită! Mdrte Austriei!*
Mai malte diare irredentiste, care au publicată ape- 

lulă, au fostă confiscate.
-------o-------

SOIRILE DILEI.
Esposițiunea obiecteloră trimise pentru loteria de 

binefacere arangiată de Reuniunea femeiloră române din 
Sibiiu va fi deschisă, după cum aflămă, numai pănă poi- 
mâne. Străinii cari au visitată acâstă esposițiune laudă 
multă frumseța obiecteloră espuse.

—0—
Cheltuelile, ce se voră face cu zidirea noului palatu 

ală ministerului de finanțe în Pesta, suntă preliminate 
la 1,200,000 fi.

—0—
M. Sa monarchulă a ajutorată zidirea bisericii gr. 

cat. din Orăștiă cu 100 fi.
—0—

Cetimă în «Tribuna* de la 25 Noemvre: «Astăzi 
la orele dece și jumătate redactorulă răspuntjătoră ală 
«Tribunei* a fostă citată de tribunalulă de aici, totă 
pentru adi, ărele patru după amâdi, spre a i se face in- 
terogatoriulă în cestiunea unui «delictă de presă.*

-0—
Societatea «Andreiu Șaguna* din Sibiiu va ține Joi 

în 29 Noemvre v. ședință publică, în memoria marelui 
archipăstoră Andreiu, în sala cea mare a Seminarului 
andreiană.

Program 1. «Cuvântă ocasională,* rostită de 
Virgilă Onițî, clerică [cursulă III. 2. «Cântecă de 
unire,* cor de W. A. Mozart, esecutată de corulă so- 
cietăței. 3. «Sumețiașârecelui,* narațiune de A. Pann, 
declamată de Titu Strîmbu, cl. cur. III. 4. «Ceea cecon- 
stitueadevăratademnilateaunui poporă, este 
cultura lui intelectuală și religi 6să morală,* 
disertațiune de Romulă Mircea, cl. cursă. III. 5. «Furtu
na,* coră de I. Durrner, esecutată de corulă societăței. 6 
«Scena temniței,* din legenda dramatică: Despotă 
Vodă* de V. Alexandri, declamată de V.irgilă Oniți, cl. 
cursă III. și Nicolau Terhetea, cl. cursă II. 7. «Etă <|iua 
triumfală,» coră de V. Humpelă, esecutată de corulă 
societăței.

—0—
într’o conferență ce a ținut’o partida oposițiunei 

moderate croate, Derencin și Mrazovicî au declarată, că 
Agramulă e Milanulă și Croația Lombardia peninsulei 
balcanice; cu Banulă trebue să se procâdă, cum au pro
cedată Lombarci.ii cu guvernatorulă austriacă. »P. Naplo* 
e informaă, că oposițiunea moderată numai cu Starcevi- 
cianii va întră în dietă.

—0—
Procesulă de presă ală farului starceviciană «Slo

boda* din Agramă s’a terminată. Redactorulă Krajaț, 
care a avută de apărătoră și pe Davidă Starcevi, a fost 
achitată de jurați. Publiculă și studenții au salutată cu 
entusiasmă și pe redactorulă și pe apărătorii, făcându-le 
ovatiuni înaintea edificiului tribun»lului.

—0—
La 5 Decemvre n. s’a pertractată în Viena înaintea 

unui senată de apelă ală tribunalului țării rarulă casă 
de «rehabilitare a unui mortă.* Medicului Dr. Spitzer i 
se luase dreptulă de a mai practică medicina și de su
părare se sinucise. In urma unei declarațiuni a faculțății 
de medicină, sentința fu casată pe motivulă, că colodiulă 
de iodă aplicată, prin care s’a causată mărtea unui bol
navă, este ună mediu, care nu inspiră nici o grije, și 
deci eventualele urmări nu se putău prevedâ.

—0—



Lupulă a intrată în turmă; 30 maiorisați prin 10, 
ori 3 comune'române prin 1 jidană.

Popa Vlasină este demnă de poporulă său, și acesta 
de elă; âr lui lână Chita i se pote gratula, căci prin 
zelulă său, șl-a lăsată ună vrednică succesorul?

Corespondentul^.

Din Laibach (Carniolia) se anunță, că consiliulă șco
larii de acolo a decisă a se înființa o scolă germană 
pe spesele comunei, totodată însă a ordonată, ca în tdte 
celelalte scole publice poporale ale orașului Laibach să 
se introducă pentru t,6te o biec t ele limba slo venes că 
ca limbă de instrucțiune, âr limba germană se se învețe 
ca obiectă obligată încependă numai de la clasa a 
trei a.

—0—
»Națiunea« nu va încetă d’a apără. »Uniunea li

berală* e numele unui nou diară.
—0—

>Carpații* din Craiova suntă informați, că M. S. 
Regele a dăruită 100 costume, 60 pentru fete și 40 pentru 
băieții de pre moșia domenială Șegarcea cu trupurile ei, 
M. S. a mai promisă și reparațiunea bisericiloră și alte 
îmbunătățiri.

—o—
Cetimă în .Românulă*: «Informațiunea ce am dată 

acum câtva timpă în privința atașațiloră noștri militari 
se adeveresce. Ast-felă ni-se spune, că în bugetulă mi
nisterului de răsboiu pe esercițiulă 1885—1886, său ata- 
șații militari voră figură cu gradele de căpitani său ma
iori celă multă, său nu se voră prevedea nici decum. 
Causa acestei hotărîrl este, că pe când celelalte puteri 
n’au trimisă ca atașați decâtă maiori și loc.-coloneli, 
guvernulă nostru provăduse numai coloneii și cu vechime
— cari, ca atari, trebuiau a fi șefii misiuniloră militare
— faptă care nu convenea puteriloră pelângă cari erau 
atașați. <

—0—
Acelașă cjiară scrie, că d. colonelă Warthiade, din 

artileriă, a plecată în Ungaria, însărcinată fundă de mi- 
nisterulă de răsboiă a cumpără cai pentru scâla mili
tară de infanteriă și cavaleria.

—O—
Domna Mazzoni din Milană a publicată ună apelă 

cătră femeile italiane pentru contribuiri în favOrea re- 
fugiațiloră ruși.

»Perse veranza* de la 3 Decemvre scrie: «Palatulă 
hipotecară din Potenza arde de trei dile, fără să se pătă 
stînge. Cetățeni și soldați lucrăză di și nopte. Multe 
persOne suntă rănite.*

—0—
D-șârâ Bognar va păși pentru ultima oră astă 

sără, pe scena teatrului germană de aci în tOdette,"- 
piesă de moravuri în 4 acte de Victorien Sardou.

----- O-----
CORESPONDENȚA N0STRADIN COMITATE.

Din nordul! Transilvaniei, 24 Noemvre 1884.
Cu provocare la cele scrise de d. Someșanulă în 

Nr. 216 a. c. veteranului (Jiară «Gazeta Transilvaniei* 
despre alegerea notariloră cercuali în Rebrișăra, Lușca, 
Salva și Telciu — cerculă Năsăudului, — vină a dă pu
blicității următorele amănunte:

In Rebrișăra s’a alesă d. Constantină Cosma din 
Ganciu, municipiulă vecină ală Solnocă-Dobâcei, în Salva 
s’a alesă d. Iosifă Duma din Silvania și în Telciu d. 
Timocă: ăr în Lușca ună jidană Hermann Sztossel.

Plină de indignațiune trebue să raporteză, că actulă 
alegerii se întâmplă în 1 Decemvre a. c. când erâ o fur
tună de nea ne mai pomenită, și natura se resculă în 
contra năstră, respective în contra celoră fără simță și 
consciință națională. Fostulă notară d. Ioană Chita ab- 
tjîse. Representanții celoră 4 comune Minthiulă româ- 
nescă, Lușca, Prislopă curată române și Intradam, co
mună israelită cu vre-o 5—600 suflete jidani, cari tră- 
iescă din vinarsăriă — avea de alesă notarulă cercuală. 
Ce e dreptă locuitorii din comunele românescl suntă cam 
decăduți materialminte, cu tâte acestea ei nu ar fi mersă 
așa departe, dâcă nu ar fi fostă conduși de fostulă no
tară și preotulă din Prislopă.

Concurență nu fură mai puțini de 19, parte Ro
mâni, parte Maghiari și ună jidana înaintea alegerei 
representanții fură tractați cu vinarsă de cătră jidani.

Preotulă gr. cat. Ioană Bulbucă din Minthiulă ro- 
mânescă chiemă pe colegii săi din Lușca și din Prislopă 
și pre alegătorii români vre o 40 inși, la o parte, ca să 
se înțelâgă, că cum au de a purcede, ca nu cumva să 
fie împărțiți de fii lui Israilă.

Aici se vădii numai decâtă unghia mâței din sacă 
— popa din Prislopă Andreiu Vlasină nici decâtă nu se 
învoi, ca să candideze pe acela, pre care îlă voiră cei
lalți 2 preoți Bulbucă și Suia și și alegătorii români. 
Urmarea a fostă, că mergândă poporulă pre cârda jida- 
niloră se alese jidovulă. Pentru reeșirea acestuia a lu
crată firesce connaționalii lui directe, și indirecte Ioană 
Chita, fostulă notară, și Andreiu Vlasină popa din Pris
lopă.

Respectă preoțiloră Bulbucă și Suia cari îmbiați nu 
primiră câte 15 fl., și alegătoriloră, cari au cunoscută 
pe adevărații loră păstori.

Rodna veche, la 5 Decemvre 1884.
In cerculă administrativă ală Rodnei, comitatulă 

Bistrița-Năsăudă, s’a publicată concursă pentru două pos
turi de notari, unulă comunală lîn Rodna nouă cu 
salară anuală de 400 fl. v. a., altulă cercuală în comuna 
Cosna, incorporată cu Kîrlibaba, cu salară anuală de 
400 fl. v. a. cuartiră liberă șî lemne de focă. Cererile 
de concursă, care s’a publicată în fâia oficială comita- 
tensă sub Nr. 6187—1884, suntă a se așterne la adresa 
judelui administrativă ală Rodnei în Naszod-Rodna 
până în 20 Decemvre a. c. însinuându-se în sensulă §§ 
74 și 75 art. de lege XVIII—1871 și § 6 art. de lege I 
din 1883. Alegerea în comuna Rodna nouă se va face 
în 28 Decemvre, âr în Cosna în 30 Decemvre a. c.

Aducândă acâsta la cunoscința publicului română, 
îmi esprimă totodată dorința ferbinte, ca candidații de 
notari fo m â n I din ori și care parte a țării să concurgă 
pentru ocuparea acestoră posturi din comune curată ro
mânescl, spre care scopă le și trag atențiunea pre acâstă cale, 
adăugândă și aceea, că dorința supremă a acestoră co
mune este a-șl căpătă notari români, buni și har
nici, cari să fie cualificați după tdte recerințele legii, 
și cari se pâtă corespunde misiunei loră cu tâtă scumpă- 
tatea. Pe doritorii de a concurge îi potă asigură, cumcă 
prelângă salariele fixe mai potă contă și la alte venite 
laterale încă odată pre atâta, de nu și mai mari și așa 
prin acâsta îșl potă întemeia o subsistință destulă de 
frumâsă. Rodnenulu.

____

BURSA DE BUCURESCI.
Cetimă în «Curierulă Financiară* de Duminecă:
Dintr’o cji în alta, speculatorii de bursă și în ge

nere toții omeni de afaceri speră să vadă o îmbunătățire 
câtă de mică a stării financiare pe piețele române. Cu 
tăte astea, săptămânile se succedă unele după altele, fără 
ca acâstă dorință să se realiseze, din contră, lucrurile 
iau ună aspectă din ce în ce mai posomorită, comerțulă 
lăncediesce, esportulă e nulă, navigațiunea fiind deja în
chisă, grânele stau în magaziă fără să găsâscă cumpără
tori, și, ca consecință naturală a acestei stări, crisa mo
netară devine fatalmente totă mai acută.

Abia putemă înregistra prin escepțiune o închidere de 
bursă mai favorabilă, imediată însă ea e urmată de alte 
2—3 rele, din care valorile nu încapă fără pierderi sim- 
țitâre. Seu că scirile din afară sunt defavorabile său că 
vr’ună altă evenimentă vine să sdruncine din nou puțina 
încredere ce ună momentă apăruse pe piață.

Și, adevărulă e că, dela ună timpă, la multe în
cercări a fostă supusă piața năstră; nu era destulă ra
ritatea aurului, urcarea și variatiunile desordonate ale 
agiului; mai veni cailele trecute falimentulă Spartali, care 
causă pagube însemnate bancheriloră noștri; n’apucă însă 
a se cicatrisâ aceste rane, și âtă că firulă telegrafică ne 
anunță ună nou sinistru; marea casă de cereale sub 
firma Nicolopulo a încetată plățile sale cu ună pasivă 
respectabilă, din care peste 500,000 lei atingă numai 
piața Bucuresciloră.

Iată sub influența căroră împrejurări bursa nostră 
a trebuită să se deschidă și închidă. Nu e de mirare 
deci, decă dilele de bursă au fostă agitate și dâcă tâte 
valorile au finită prin a dă inapoi în scădere fârte în
semnată.

Băncile naționale au fostă cele mai încercate în 
ultima săptămână; cu tâte că starea primului nostru in- 
stitută de credită e din cele mai prospere și beneficiele 
de distribuită acționariloră nu voră fi mai mici decâtă 
acele ale anului trecută; cu tâte că pentru diua de 1 
Decemvre s’a anunțată a se începe plata unui’ acomptă 
de dividentă de lei 30 de fie-care acțiune, totuși aceste 
valori au fostă condamnate se pârdă de Luni pănă Vi
neri 34 lei; de la 1300 câtă cotau Luni ele au cătjută 
în adevără aseră Ia 1265 pe termenă și comptantă. 
Sâmbăta precedentă ele cotau 1307.

Dacia-Romania perdă în aceeași periodă 5 lei; au 
începută cu 315% Ș' au cădută treptată pănă la 310% 
pe termenă. Informațiuni din bună sorginte ne spună 
că dividenda asigurată de pe acum de societatea Dacia- 
Romania e ceva mai mare chiar de 40 lei. Scăderea 
dâr a acestoră valori e departe d’a se justifica prin starea 
afaceriloră societății care, cum se vede, suntă fârte 
prospere.

Naționalele de asigurare n’au avută de felă ono
rurile parchetului; în târgulă liberă ele au variată între 
222 și 230.

Construcțiunile, de la 246 câtă cotau Sâmbătă, au 
cădută Luul la 243 și au închisă în bursa de asâră cu 
239% după 238.

Mobiliarulă a dată locă la afaceri cu 184 și 185; 
eri a fostă eferită cu acestă din urmă preță fără a găsi 
cumpărători.

Tote operațiunile în acțiuni s’au tratată pe termenă ; 
pe bani gata amă avută: Fonciarele rurale 7% 1003/s; 
fonciarele urbane 7% 99x/2, 6°/0 94.

In târgulă liberă afaceri de asemenea restrânse; 
Amortisabilulă 5% s’a tratată cu 91 Va—92%; Obligați
unile de Stată 6% rurală 89 %—90% ; Obligațiunile 5% 
ale orașului Bucureșci au făcută: cele vechi 82—83,

cele noău 90. Fonciarele rurale 5% 871/a 88; Obligați
unile casei Pensiuniloră varieză între 215—220; lozurile 
comunale 30—32.

Aurulă devine din ce în ce mai rară; prima lui 
față cu argintulă și biletele s’a rearidicată la 121/a cu 
rele tendințe.

In bursa de adi afaceri restrânse; aurulă mai rară 
ca eri face 13% primă; Banca Națională stațiunâză Ia 
1265, Dacia-România închide cu 312, în urcare cu 1% 
lei; Construcțiunile facă 238 după 340; perdere față 
cu cota de eri 1%. Obligațiile comunale nouă 5% facă 
100%.

DIVERSE.
Principele Bismarck ca modelă. — Ecă ce scrie 

în acâstă privință sculptorulă Karl Kauer din Saint Louis: 
Dânsulă (Bismarck) a fostă unulă din modelele mele cele 
mai grele de esecutată. țiiarele vorbescă de dânsulă ca 
de ună omă «imobilă,* ca și cum trăsăturile sale ar fi 
de oțelă. Când i-am făcută bustulă, l’am așezată în po- 
sițiunea cuvenită și găsiu și espresiunea pe care voiamă 
s’o ficseză. Dâr d’abia făcuiu vr’o șâse trăsături, și o 
nouă gândire trecendu’i prin creerî, îi schimbă cu totulă 
fisionomia. Bucuriă, supărare, nemulțămire, tâte aceste 
simțiminte treceau pe figura modelului meu, în câtă nu 
mai sciamă ce să facă. Iși pâte închipui cineva nedu
merirea unui artistă față c’ună asemenea modelă I

Cautu bărbatuliîl Caută nevasta! — Asâră la 10 
âre — scrie „Universulă* de la 24 Noemvre — s’a pre- 
sentată la secția Nr. 104 o damă tânără și frumâsă, 
bine îmbrăcată. Ea era fârte agitată.

— Amă să vă facă o denunțare, d-le comisară, și 
vă rogă a mă ajuta.... e o infamiă, o asasinare ceea ce 
mi s’a întâmplată.

— Dar ce e? esplică-te dâmnă.
— Bărbatulă meu, care m’a ținută atâta vreme ca 

o sclavă, care în schimbulă iubirei și onestităței mele 
nu a făcută altă ceva de câtă a mă persecută, de eri 
n’a mai venită acasă, l’am căutată prin totă Bucurescii, 
dar în zadară, amă aflată în urmă că a fugită.

— A fugită? unde?
— Vă întrebă pe d-vâstră; dacă așă șei unde e! 

Ceea ce știu e că a fugită cu o alta.... ah! infamă, 
trădătoră ce el...

— Linișteșce-te dâmnă, ce dracu, fă’ți curajă, dacă 
te superi pentru atâta, îți perdl sănătatea.... Dați-m 
numele d-vâstră.

— Aniea Bernescu.
— Domiciliulă?
— Calea Victoriei No. 500.
— Fârte bine, nu vă îndoiți, vomă face totă posi- 

bilulă că să’lă aflămă.
Tânăra femee abia eșise, când d’odată întră ună 

domnă fârte supărată, strigândă?
— D-vâstră sunteți d-1 Comisară? Bine că v’amă 

găsită.... să vă spună ce mi s’a întâmplată. Nevasta 
mea... ați înțelesă?

' — Nu sunlă surdă, d-le... . urmați.
*— Amă spusă că nevasta mea, acea infamă fără 

rușine și fără consciință a fugită și nu sciu unde dracu 
s’a dusă. Credeți d-vâstră că potă să suferă asemenea 
desonâre din partea ei?

— Dar cine sunteți d-vâstră? să nu vă supărați.
— Sunt Ion Morescu negustoră, domiciliată strada 

Luterană Nr. 51.
— Ascultă-mă d-le, ați văzută pe d-na care a 

eșită mai înainte de aci?
— Da, amă văzut’o.
— Ei, acelei domne i-a fugită bărbatulă, du-te la 

ea și în acestă chipă vă veți consola amândoi.
Domnulă I. Morescu nu așteptă mai multă și se 

repedi pe scări, ca să ajungă pe acea dâmnă.
Ună esamenu greu. — Ună băiată cam prostă din 

fire, vrândă să se facă popă, se înfățișă spre a ii esa- 
minată. I-se puse următârea întrebare:

— Cum se numea tatălă Iui Sem, Cam și Iafet, fii 
lui Noe?

Sărmanul! candidată rămase cu gura căscată și nu 
șcia cum să răspundă. Intorcându -se la tatălă său, acesta 
mustrându-lă îi dice:

— Vită! Cum îlă chiamă pe tatălă lui Ionă, Gri- 
gore, Vasile, băieții cărciumarului George?

— Ei! neică Gheorghe!
— Atunci, măgar ce ești, de ce n’ai sciută să răs 

puncjl așa?
Candidatulă se întârse la episcopă, care îi repetă 

întrebarea:
— Cum se numia (tatălă lui Sem, Cam și Iafet 

fii lui Noe?
— Sfinția ta, asta nu e greu de sciută: îlă chiamă 

Gheorghe cârciumarulă.
Și peste dece ani fu alesă de episcopă.

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactorii responsabilă: ,9r. Aurel Mureșianu



Cursulu Ia bursa de Viena
din 6 Decemvre st. n. 1884.

Rentă de aurii ungară6o/o 123.70
Rentă de aurii 4“/0 . . . 96.75
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 91.65 
Imprumutulti căilorti ferate 

ungare.......................... 144.25
Amortisarea datoriei căi

lorti ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.30

Amortisarea datoriei căi
lorti ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 119.25

Amortisarea datoriei căi
lorti ferate de ostu ung. 
(3-a emisiune) .... 106.—

Bonuri rurale ungare . .101.—
Bonuri cu cl. de sortare 1C0.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii...............................100.50
Bonuri cu cl. de sortarelOO.50 
Bonuri rurale transilvane 101.—

Bonuri croato-slavone . . 100.—
Despăgubire p. dijma de 

vinii ung............................. 98.30
Imprumutulti cu premiu 

ung.....................................119.50
Rosurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116.80
Renta de hărtiă austriacă 82.30
Renta de arg. austr. . . 83.25
Renta de aurii austr. . . 104.50
Losurile din 1860 . . .136 50
Acțiunile băncel austro- 

ungare......................... 872.—
Act. băncel de credite ung. 315. —
Act. băncel de credită austr. 307.20
Argintulfi —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.77
Napoleon-d’orI.................. 9.751/,
Mărci 100 împ. germ. . . 60.15 
Londra 10 Livres sterlinge 123.30

ISursa de ISueiiresei.
Cota oficială dela 24 Noemvre st. v. 1884.

Cump. vend.
Renta română (5%). ... — —
Renta rom. amort. (5%) . . — —

» convert. (6%) . . — —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . — —
Credit tone, rural (7%) • • — —

» „ „ (5%) • •
> » urban (7°/0) . . — —
> > » (6%) • • - -
' > ~ io; • •

Banca națională a României — 1262
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . — 311%

« » » Națională . . — —
Aură.................................... 13%
Bancnote austriace contra aură 2 05 2.07

Cursulu pieței Brașovfi
din 9 Decemvre st. r>. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.74 Vend. 8.78
Argint românesc................. . » 8 60 > 8.65
Napoleon-d’ori..................... . » 9.70 > 9.72
Lire turcesc!......................... . » 10.96 > 11.—
Imperial!............................. . > 9.96 > 9.98
Galbeni................................. . > 5.70 5.72
Scrisurile fonc. »Albina» . > 100— » 101.50
Ruble Rusesc!..................... . » 126— > 127.—
Discontulă » ... . 7—10 % pe ană.

__ Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potîi cumpăra în tutunge- 
ria lui Gross (în casa prefecturei.)

dela 1 Aprile c.,

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătită prețulu abonamentului pe jumătate de ană 
seu pe unu ană, înainte de l-a Aprile a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcată 

care pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei.
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

Casse de Wertheim
ce resistă pe deplinii în contra focului și nici nu se 
potă sparge, din cele mai renumite fabrice de casse 

L. FLE1SCHER 
oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 
condițiuni și în tote mărimile.

lustinianu M. G-raina,
depositarulu fabricei în Brașovu.

a

§ 1

8

Vindecare ladicală și (Rapidă
de tdte

Botele Nervose, Epileptice și Secrete
numai prin metoda mea.

Onorariele nu se dau decâtii după restabilirea completă.

I>K. PKOF. A. JHAJLASPINA,
membru ală mai multoră societăți sciențifice

106. nra.u.’toovirg' St. Antoîne. — ZFLA-ZRZS.Tratarea se face prin corespondență.
'^x ^X^XSX^* ^XiX^X^X^X^^X^X^X^X^X

MersulU trenuriloru
pe linia. IPredealw-lKiidapesta și pe linia Teiușii-Aradu-ISsialapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

S®re«lealu-15udapesta ISudapesta--IPredealu

Tren ii Trenii Trenu Trena Trenu Trenii Trenude omnibus do de omnibus accelerat omnibus
persdne persdne persdne

BucurescI 7.15 __ — — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Predealâ 1.09 — — 9.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timișft 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brasovil 2.06 — — 10.50 P. Ladâny 2.01 2.04 1.59 10.09

2.16 6.30 5.45 Oradea mare > 4.11 5.13 3.20
Feldidra 2.44 7.09 6.28 4.21 9.37 3.25
Apatia 3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsârhely 4.40 9.59 —
Homorodfl 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41 4.31
Sigliișora 5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediașii 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Cop sa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blașiu 7.02 1.29 3.06 Agliiriș 8.12 4.34 —
Crăciunelă — 1.45 3.22 GhirbSu 8.24 4.52 —
Teiuștt 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudtt 7.55 2.48 4.44 fiu sin ( 8.57 5.40 7.08
Vințulii de susfi — 3.12 5.10 ’ ț 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cncordca 8.24 3.36 5.47 Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Gliirisu 8.48 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —
Cin si ii 10.08 5-59 9.18 Vințulii de sustt 12.19 10.07 —

’ ( 10.18 6.28 8.00 Aiudă 12.45 10.42 9.17
Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiuștt 1.15 11.32 9.40
Ghirbău — 7.10 8.59 Crăciunelă 1.44 12.03 —
Aghiriștt — 7.25 9.35 Blașii 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedinu 11.33 8.11 11.04 Cop șa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediașii 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișora 4.50 4.17 12.15
Rev 12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mezo-Telegd 1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-Vâsiirhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vârad-Velințe — 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
n r ( 1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44Oraiua-mare . 1.54 11.14 7.30 9.20 10.15 3.15
P. Ladâny 3.14 1.47 11.05 — 6.00 3.25
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timișu — 6.57 4.03
Buda-pesta 7.30 7.44 6.40 Fredealu — 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 BucurescI — — 10.25

Nota: Orele de aopte se ntti cel B dintre liniile grose'

Tipografia ALEXI, Brașovfi.

Teiușik-Aradii-Budapesta Budapesta- Aradik-Tciușd.

Trenu de Trenu Trenii Trenu de
persdne omnibus omnibus persdne omnibus

Teiușik
Alba-Iulia
Vințulii de joșii

9.50
10.42

2.39
3.40

8.20 Viena 8.25 8.35
9.10 Budapesta 8.00 6.55

4.04 11.'09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă
Orăștia

4.35
5.02

11.43
12.13 Arad ii 3.35

4.00
5.30
6.20

Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Branicica 6.34 2.21 Paulișft 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada
Zam

7.15
7.49

3.09
3.48

Conopii 5.57 8.49
Berzova 6.18 9.18

Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam ’ 7.48 11.18
Gonopii 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Branicica 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
Ara du 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotii 11.14 4.20
Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulii de joșii 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiușft 12.53 7.00

Aradik-Timiș6ra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenu Trenu de Trenu
omnibus persdne omnibus

Aradtii 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nemeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga
Orczifalva

7.28 1.50 Pui 5.19
7.49 2.12 Crivadia 6.05

JVIerczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișâra 8.58 3.15 Petroșeui 7.00

fifiBsjișdra-Aradiî Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Trenu
persdne omnibus omnibus

Tinaiș6ra 12.25 5.00 Petroșeui ' 8.56
Merczifalva
Orczifalva

1.16 5.56 Banița 9.37
1.34 6.16 Crivadia 10.09

Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nemeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegii 11.26
Ara dulii nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradft 3.10 8.00 Simeria 12.37


