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Mercuri 6 (18) Martie

. iubire, ondre și patriotism!, vorbesc! numai de 
'nisce „demonstrațiunl nefolositdre,“ și de nisce 
' „pași nesocotițl“ nu potîî înțelege năsuințele spre 
'libertate ale unei națiuni, nu luptele și aspirațiu- 
nile ei. Acești dmenl sunt morțl pentru viața 
spirituală a poporului, ei mai trăiesc! numai pen
tru pântecele lor!. Dela asemeni ființe națiunea 
nu pdte aștept! nici un! ajutor! în aceste vre- 

jinurl de restriște și de prigonire.
Mulțumim! cerului, 

este infectată de 
nici un! sfânt!, 
inima ei a rămas! curată și- capabilă de-a cu
prinde marile idealuri de libertate și de cultură 
națională.

Junimei române avem! să-i mulțumim! în 
prima liniă, că amu putut! aduce tributul! nos
tru de recunoscință celoru cari au murită acum 
o sută de ani pentru libertatea poporului român!. 

! Dar, 4ice înalta poruncă, este un! lucru 
nepatrioticH de a serba memoria lui Horia și 
Cloșca.

i Se’nțelege, Horia și Cloșca au fost! iobagi 
și s’au luptată pentru liberarea iobagilor!, cari 
erau legați de glia și acești iobagi după legile 
de atunci u’avdu patriă. Patriă aveu numai ti
ranii lor!, cari îi maltratau și-i esploatau ca pe 
nisce vite.

Dar dacă clienții lui Horia n’au avut! pa
triă la 1785, să n’aibă patriă nici urmașii lui 
la 1885?

i Așa pretind! cel! puțin! aceia, cari au dat! 
Câteva discursuri și esclamărl entusiaste, asta poruncă Archiereilor! noștri ca să oprdscă paras- 

a fost! totul!. Dar în aceste discursuri se esprimă tase^e« trebue să fie, dacă nu ni se idrtă
tdtă dorința și speranța națiunei; în aceste escla-'n!ci a ne rugâ pentru sufletele martirilor! din 
mări fiii patriei i se dedică ei pentru totdăuna; veacul! trecut!.
aedsta este ce dă sărbătdrei ndstre naționale un! Horia și Cloșca n’aveau patriă, dar n’avem! 
caracter! cu totul! specific! și care trebue să nici noi urmașii lor! patriă. Acăsta ne este se-
deștepte în fiecare dintre cei ce au fost! martori cuestrată de cătră miniștrii maghiari, cari ne de-
acestor! sentimente, idea, că o națiune, care po-' clară pe fiecare pi'in graiu și în scris! că nu- 
sede o asemenea junime, junime care serbdză a- mai a lor! este patria. ■
semeni festivități, pdte să privdscă liniștit! în fața. Lucru amar! și dureros!! Dar, în adevăr!
tuturor! viscolelor! ce viitorul! le-ar ascunde în nj se gpune necurmat!, că n’avem! patriă și dacă 
sînulu său, fiind! sigură că le va înfrunta tot! n’avem! patriă, nu putem! avă nici libertate in- 
așa de fericit! precum a înfruntat! viscolele dividuată, suntem! și a(Ji iobagii acelui popor!, 
trecute. 1 care îșl ardgă monopolul! peste patriă.

Și aedstă consciință este, care dă festivității; Dar martor! ne e Domnul!, că robi fără 
ndstre ce apare atât! de simplă și modestă, un! patriă nu voim! să mai fim!1 
timbru atât! de popular! față cu tdte păturile 
poporului și care face dintr’ensa o adevărată ma- muncit! destul! pentru alții, cari ne răsplăteau 
nifestațiune națională....

Brașovu, 5 (17) Martie 1885.
.... Toții ce este mare și sublim!, tot! ce 

în viața omului este frumoșii și demnii de năsu- 
ințele lui, iubire, ondre și patriotism!, nu s’au o- 
glindat! dre aceste totdeuna în sufletul! junimei, 
a cărei inimă plină de entusiasmu și încă netur
burată de amărăciunea vieței este capabilă de-a 
cuprinde idealul! în deplina sa mărime și de a 
și-l! însuși?

Junimea, puterea și speranța, fldrea și vii
torul! națiunei aduce jertfe marelui geniu a’l! 
iubirei de patriă; reamintindu-șl pe marii ante- 
luptătorl ai libertății naționale, pe eroii și martirii 
acestei libertăți, ea întăresce sâmțulu iubirei de 
patriă nu numai în peptulu ei ci și în inima po
porului, deșteptând! consciința îmbucurătdre, că 
o națiune și o țdră, care posede o asemenea ju
nime, va înaintâ puternic! pe cărarea spindsă dar 
gloridsă a desvoltărei sale . . .

Și tocmai acdsta dă serbărei ndstre unu ca
racter! cu totul! escepționalu. Festivitățile na
ționale ale tuturor! celorlalte popdre au un! tim-. 
bru drecare oficială. Ele emană dela cei ce au 
puterea în mână și poporul! nu ia parte la ele 
decât! numai într’o măsură cu totul! neînsem
nată; dar sărbătdrea ndstră națională a ieșită 
chiar din inima poporului; ea n’a fostă inaugu
rată prin mersul! lărmuitor! al! batalidnelor!, 
nu prin sunetul! tobelor! și bubuitul'! tunurilor!. • 
Junimea singură a luatu în mâna ei esecutarea 
esteridră a acestei festivități și o esecută într’un! 
modă înălțător! de inimă și cu modestiă . . .

că junimea ndstră 
cinismnlu celor! ce nu mai 
Mulțumim! lui Dumnedeu,

nu
au
că

Am! robit! destul! în veacurile trecute, am!

Voim! se vorbim! de junimea ndstră ro
mână, și totuși cuvintele de mai sus! nu sunt! 
ale ndstre, ci sunt împrumutate dintr’un! cjiar! 1 
unguresc!; care astfel! vorbesce despre 
dela 15 Martie.

Cetiți încă odată și vedeți cum îșl 
țui junimea maghiară eroii și martirii 
sale.

Și dre noi Românii, noi urgisiții și desmoșteniții 
să nu ne bucurăm! când vedem!, că în inima jn- 
nimei ndstre arde cu flacără puternică focul! ade
văratei iubiri de patriă și alu recunoscinței pentru i 
cei ce s’au luptat! ca poporul! să fie liber! și ■ 
fericit! ?

serbarea
j sublime 
cu scie pre-, 

națiunei

munca cu biciul!.
Acum voimii să avemU și noi aici patriă, voimii să 

fimu și noi liberi și să ne bucurămU de rodele os- 
teneleloril nostre!

De aceea suntem! mândri pe sentimentele 
, ce le-a manifestată junimea română și

inima plină de veseliă și de speranță depunem! 
fruntea ei o dulce sărutare!

Țip&tulti șoviniștiloră maghiari. 
„Pești Naplo“ de Vineri publică un! 
de fond! asupra „reuniunei de cultură“ 

ce este în ajun! a se înființa în Clușiu.

arti-
ma-cul!

ghiare,
Foile din Clușiu reproduc! acest! articul!, pe 
care îl! numesc! „frumos!.“ Noi vom! repro-

la libertatea română, nu le trebue li- 
și domnirea maghiară apare nesuferită 
cari dorescă a stabili în loculu ei o 
Și pentru că Ungaria este a națiunei 

și se răscolă în

> Maghiarii — scrie »Pesti Naplo» — se pre
gătesc! în Ardelă pentru propria apărare (sic!) fiindă 
strîmtorâțî de agitațiunea daco-română, care tinde a 
distruge Ungaria și a înghiți Ardeiul!. Periculul! este 
mare în Ardăltî. Incungiurat! fiind! de Români, el! 
este aședat! ca o cetate și în interiorul! lui se nutresce 
ura și căita în contra Maghiarimei și a dulcei patrie.

Diplomația ndstră scurt! văclătore a lăsată ca pe- 
riculul! să ia dimensiuni uriașe; fără a se gândi la 
efectul!, ce-lh va avea regalitatea română asupra su
pușilor! români ai regalității maghiare, ea însăși a aju
tată de a face să crăscă mari planurile române. Ace
lora, cari aspiră 
bertate maghiară, 
înaintea acelora, 
domniă română,
maghiare, lor! nu le trebue Ungariă, 
contra ei pe față și în secretă, pe cale legală și nele
gală, și nu le pasă nici de datoria cetățenesc!, care pre
tinde iubirea de patriă și credință cătră regele ei, nici 
de pacea internă, care face egală pe omeni în viață și 
desvoltă a loră cultură; ei preocupați de passiune dă- 
rîmă ceea ce au zidită vecurile, și pregătesc! lupta so
cială și de rassă, anunțându-o și glorificându-o. Așa de 
mare este ura ce arde în sufletul! loră, încât! sărbăto
resc! ca pe eroi pe Horia și Cloșca, nisce conducători 
tălharl ai unei răscdle de țărani, cari au ucis! pe domni, 
pentru că acești domni uciși au fost! Maghiari. Ei 
prin ccesta tradeză, că idealul! lor! politică nu este al
tul! decât! ărăși ună răsboiu civilă pentru esterminarea 
Maghiarilor!. Și de aceea aștăptă ei ajutorul! României 
și pe Ruși, în loch de a căutâ alianța României cu Un
garia în contra planurilor! cuceritore ale panslavismului 
și ale Rusiei. Va veni ună timp!, când Românilor! le va 
părâ rău amarnică, că n’au trăită 
aliată cu Maghiarii.*

După aceste miserabile și 
forări fdia maghiară pleddză cu 
înființărei reuniunei de cultură 
ddl!, esclamând! că societatea maghiară din Ar- 
ddlti se ridică spre a apără statul!. In contra 
cui se-lv apere? In contra Românilor!, pe cari 

a se rugă 
pace și în

în pace și nu s’au

răutăcidse espec- 
foc! pentru idea 
maghiare în Ar-

solgăbirăii nu-i mai lasă acum nici 
lui Dumnezeu în sfânta biserică, 
liniște! Ce amară ironiă a sorții!

------o------

în

Ce voimii?
Sub acest! titlu .Ellenzek» dela 11

După ce arată că 
să desvâlle »pa- 
cultură în direc-

Cei ce în orbia lorii și în lipsa semțului no- duce din acest! articul! ca probă următdrea în-!
bilă pentru ceea ce este mare și frumos!, pentru troducere caracteristică;

Martie, care 
publică statutele reuniunei de maghiarisare din Clușiu, 
scrie ună articula de fond!, în care nu viseză decât! 
dacoromânism! și pangermanism!. 
reuniunea de maghiarisare își propune
triotismulă« în părțile ardelene »prin 
țiune națională maghiară,* cjice:

.Direcțiunea, scopul!, nisuințele 
clare și precise. Aceia cari au văzută influința văfămă- 
târe a fanaticilor! naționalităților!; cari au văzută dis- 
parițiunea maghiarismului ardelenă ; cari au văzută cum 
gravitând! în afară agitatorii sași și români în pressă, 
în viața privată și socială, în scdlă și în biserică, înve- 
ninăză inima, sufletele a sute de mii de omeni ai pa
triei comune, cum îi cresc! de dușmani de mărie ai 
vechei loră patriă de o miă de ani, cum propovăduescă 
în scolă, în pressă, în viața publică și privată decădința 
și nimicirea vieții de stată ungurescl; — aceea au re
cunoscută de multă problema adevărațiloră patrioțl, d’a 
înlătura acest! nihilism! mai periculos! decât! cel! cu 
dinamită.

»Nu mai putem! permite să fiă crescuți Românii 
și Sașii ca dușmani ai acestei patrie de cătră acei 
fanatici și răuvoitori agitatori ai naționalităților!, cari 
visăză de Dacoromâni! și de marea patriă germană, cari 
prin charte, ce înfățișază Ardeiul!, Bucovina, România 
și o parte a patriei unguresc! de dincolo de Muntele Cra
iului ca părți ale unui mare imperiu română, prin cărți 
de geografi! și altele, prin falsificarea istoriei caută să 
sădescă în inima compatrioțiloră noștri nemaghiari con- 

i vingerea și nisuința, că părțile Ungariei locuite de Ro-

reuniunei sunlă
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mâni nu suntîi părți constitutive ale statului ungară, ci 
provincii ale unei mari Românie, că poporulă română 
trebue să unâscă aceste provincii.

»Ei bine, îd contra astorfelă de învățături și cărți, 
încontra unei astfelă de direcțiuni și nisuințe, reuniunea 
de cultură maghiară va păși cu armele iubirei de patriă. * 

Mărturisimă că n’ar pute fi o mai mare fericire 
pentru patria acăsta, decâlă dacă institutulă de alienați 
din Sibiu s’ar transfera câtă mai curendă la Clușiu, unde 
fanaticii dela foile maghiare ’și-au perdută — nenorociții 
— cu totulă mintea!

-------o-------

Voci române.
Prigonirile, la care suntemă espuși din partea Ma- 

ghiariloră vedemă, spre mângăerea nâstră, că suntă ur
mărite cu atențiune de frații noștri din România și că 
suntă atinși și ei de durerea ce ni se cășunăză. Intrarea 
gendarmiloră prin biserici cu ocasiunea serbării paras- 
taseloră întru pomenirea martiriloră noștri și călcarea 
librăriei din Năseudă, face pe ^Națiunea' să scrie ur- 
mătârele:

«De câtă-va vreme, sferele conducâtâre ungurescl, 
fie prin organele administrațiunei, fie prin acelea ale 
presei loră, caută a face să se lățesca printre Unguri 
ideea că Românii suntă gata a se resculâ spre recâștiga- 
rea unoră drepturi pe cari au grijă a le desemnă ca ab
surde, ca lipsite de ori ce temeiu. Daco-Românismulă 
este gogorița cu care fie-care patriotă descendinte ală lui 
Arpad voiesce să sperie pe connaționalii lui, pentru a 
justifica ori ce măsuri arbitrare împotriva Româniloră. 
O carte în care vitejia armatei române din ultimulă răs- 
boiu este arătată cu culori câtă de palide, e numai de 
câtă considerată de vecinii noștri ca o provocare la 
râscâlă, ca o îmbărbătare la luptă împotriva stăpânitori- 
loră țărei; ună diară în care se descriu instituțiunile din 
România liberă, în care se zugrăvește frațiloră de peste 
munți starea celoră de dincoace de Carpațl, e privită ca 
trădătoră ală patriei ungare,, tradusă înaintea justiției, 
persecutată în tâte chipurile. Când, mai departe, Ro- 
mânulă, în durerea lui, vrea să-și mai mângăe sufietulă 
cu serbarea amintitei unoră martiri cari s’au luptată, 
într’o vreme, pentru liberarea lui, gendarmii primescă 
ordine a opri pe preoți de a întră în biserici pentru a-șl 
face datoria, armata e ținută gata pentru a trimite plum- 
bulă în carnea acelora ce voră îndrăsnî a se împotrivi. 
Intr’ună cuvântă, nu e vorbă care să nu sune tocmai 
dulce la aspra urechiă a Unguriloră, fără ca ea să nu fie 
înregistrată în cartea năgră, transmisă la Pesta, de unde 
fulgerile suntă pornite.*

După acăsta vorbesce de casulă călcărei librăriei din 
Năsăudă și cjice cu privire la confiscarea «istoriei Revo- 
luțiunei lui Iloria*:

»Acestă opă printr’ună ordină ministerială din Pesta 
obținuse dreptulă de a ajunge în mânile cititoriloră din 
Ungaria și Transilvania după ce fusese oprită câtăva vre- 
mă la granițe. Dacă asemenea cărți suntă confiscate de 
vecinii noștri ca provocătâre la ură, ca ațîțătâre la răs- 
câlă, ce trebue să fiă cu altele, cari nu se bucură de 6 
asemenea favâre ?

»Nu voimă să vorbimă aci de parele din România, 
căci ele de multă în cea mai mare parte, suntă cu 
desăvârșire oprite de a ajunge în ,fericita* țâră ungurâscă. 
Libertatea de limbagiu și de idei ce se manifestă în ele e 
considerată ca periculâsă și contagiâsă de vecinii noștri, 
și ca celă mai bună mijlocă preventivă pentru a feri 
populațiunile de acolo de a se molipsi de acestă bolă s’a 
găsită complecta prohibițiune a trecerei fruntariiloră. De 
acăsta nu ne plângemă; liberi sunt cei din Pesta 
a lua măsuri contra presei din România, deși fiarele 
loră, cari se întrecă a ne presinta unele mai multă de- 
câtă altele ca ună poporă sălbatică, incapabilă de cul
tură și de civilisațiune, sunt lăsate în plină libertate de 
guvernulă nostru a se răsfăța pe mesele tuturoră ace- 
loră cari voiescă să-le citâscă. Avemă însă datoria, im
pusă nouă de vocea sângelui să ne ridicămă vocea când 
vedemă că frați d’ai noștri sunt lipsiți de nutrimentulă 
minței și inimei loră, și dacă nu putemă, pentru ună 
momentă, face altfelă, celă puțină să le spunemă că aici 
în România liberă, ei nu sunt uitați.*

-------O-------

Din Reichstagul!! germanii.
In ședința dela 14 Martie n. a Reichstagului ger

mană, Richter, luândă cuventulă în desbaterea asupra 
vapâreloră de poște, combătu proiectulă din tâte punc
tele de vedere. Comunicațiunea cu coloniile e nespusă 
de mică în asemănare cu esportulă totală germană, care 
se sue la 1000 miliâne mărci. Cancelarulă cu conser
vatorii se gândescă la lucruri de nimica, âr despre o 
vătămare a esportului prin politica economică a cance
larului nu audă bucurosă. Der acestea nu suntă nimică 
pe lângă pagubele ce amenință pe Germania proiectulă 
tarifului austriacă, provocată de politica vamală ger

O voce asupra denunțării con
venției austr o-române.

Câtă preponderanță și-a câștigată Ungaria 
în. politica internă și esternă a monarcliiei aus- 
tro-ungare, ni-o spune fâia vieneză „Deutsche 
Zeitung“ în următorulu articlu, în care se ocupă 
de denunțarea convențiunei cu România și în 
cate arată răulă ce resultă pentru monarchiă din 
acea preponderanță ungurâscă:

,Din ce puncte de vedere au denunțată cei din 
BucurescI convențiunea nu e greu de a ne explica. Ro
mânia nu e ună Stată industrială, ci o țâră eminaminte 
agricolă. Poporațiunea ei, ca și ori care națiune ce-șl 
ia ună avântă politică pe terâmulă muncii naționale, nu 
se mulțumesce numai cu producțiunl agricole. Ea do- 
resce a mai adăoga la independința politică și indepen- 
dința economică și țifrele statistice, care arată colosalulă 
importă ală articoleloră nâstre industriale, a aprinsă ego- 
ismulă națională ală patrioțiloră din BucurescI. Cu tâte 
acestea interesulă celă mare ală Româniloră zace în es
portulă producteloră agricole. Tocmai acestă interesă 
nu-lă mai găsescă Românii destulă de ocrotită prin nu
mita convențiune. România prin convențiune a sperată 
a-șl asigura esportulă de vite și cereale. Dar Austro- 
Ungaria prin desele epizotii ce bântue în România a 
fostă nevoită a închide granițele atâtă pentru vitele din 
Moldova și Valachia, cât și pentru cele din Rusia.

«România basându-se pe convențiunea comercială, 
a reclamată, a protestată și a amenințată chiar cu re
presalii. Tâte acestea însă au rămasă și au trebuită 
să remâie fără resullată, pentru că Austria trebuia să 
aibă în vedere nu numai cultura sa de vite, dar chiar 
și aceea ca țările din occidentă să nu-i închidă și ei gra
nițele.

«In aceea ce privesce esportulă cerealeloră, Româ

mană. Restricțiunile vamale din partea Germaniei nu 
suntă de natură a promova amiciția cu Austria. Popo- 
rulă germană a cerută nu numai unitate, ci și liber
tate, nu numai ună împărat ă germană, ci pe lângă elă 
și ună Reichstag germană, pentru ca și națiunea să ia 
parte decisivă la desvoltarea ei.

CanceleS'ulă germană prințulă Bismarck, răspun- 
dândă lui Richter, c^ise că acesta l’a făcută ârăși respon
sabilă de tâte relele. De 40 de ani e obicinuită a aucji 
pe domnii vorbindă în numele poporului. »Pop oră 
suntemă toți. Oratorii oposițiunei accentueză totdâuna 
numai legătura dintre subvențiunea vapâreloră cu colo- 
niele. E o rătăcire a (|*ce subvențiunea vapâreloră 
n’ar avea de scopă altceva, decâtă o legătură cu Came
run și Noua Guineă. Deputatulă Richter dice, că rapor
turile nâstre comerciale cu Austria ar fi multă mai im
portante decâtă coloniele nâstre. Asta n’a contestat’o 
nimenea. Dar motivele acestui proiectă arată cu tâte a- 
cestea, că industriașii cislatainici, cari ceră a fi prote- 
giațl, întrebuințâză proiectulă vamală germană ca pre
textă. Dar prin acăsta sunt vătămațl numai economii 
translaitanicl, pâte ceva mai puțină, chiar daca ei ară 
introduce o vamă proteclore. Prin concurența rusă și 
română se apasă Ungaria mai multă decâtă prin proiec
tulă germană. De multă mă gândescă să creeză prin 
vr’o întocmire pragmatică ună felă de alianță vamală 
și comercială și astfelă se umplu lacuna din 1866. 
Dar esaminândă lucrulă mai deaprope s’a găsită, că în 
raporturile asutro-ungare esistă forte mari greutăți și că 
guvernulă d’acolo n’ar fi sigură de consemțămentulă cor- 
puriloră loră legiuitâre. înțelegerea cu Anglia ar fi 
fostă pâte și mai ușâră și mai avantagiâsă, dacă Rich
ter n’ar fi făcută aci o declarare care a slăbită posițiu- 
nea nâstră față cu Anglia!» (Richter a vorbită, cum se 
scie, despre înrudirea dinastică și istorică cu Anglia).

Cancelarulă continuă apoi a vorbi în contra lui 
Windthorst, care a 4*să că Germania stă în mare focă cu 
Anglia. Elă, cancelarulă, nu vede nici fumă nicî flacără, 
încordarea cu Anglia s’a înlăturată totală. A se esprimâ 
mereu îndoiala în esistența păcii, este tactica tuturoră 
partideloră care numai prin resboiu și prin tema de răs- 
hoiu potă câștigă. , Avemă în imperiu fracțiună, ală că- 
roră ideală numai printr’ună răsboiu, și anume nenoro- 
cosă pentru Germania, ar fi sâ se realiseze. Restabi- 
irea Poloniei, Șlesvigului, regatului Hano- 

vera, retrocedareaAlsației-Lotaringieisuntă 
numai atunci posibile, când după o perdere 
Germania ar fi sdrobită. D. Windhorst pâte se se gân- 
dâscă a sgudui pacea cu astfel de îndoell. Amintirea de 1866, 
după Windhorst, are sâ turbure unitatea nâstră! In fie
care din seculii mai noui a fostă vre-ună răsboiu ger
mană, care a îndreptată corectă câsorniculă normală 
germană pentru o sută de ani. Ceea ce mă mângăe 
este.aven tulă ti ne rimei academice germane, 
care a crescută și a studiată nu ca noi în 1847 și 1848, 
ci sub impresiunea dela 1870. Acăsta se va uita îndă- 
rătă cu dispreță la certele nostre. Pănă acum amă pur
tată numai resboie norocâse.*

nia prin convențiune a obținută scutirea de vamă a ce
realeloră sale la importarea loră în Austro-Ungaria.

»La începută Românii nu puneau prea mare preță 
pe scutirea de vamă a cerealeloră loră, fiind-că în acei 
ani în genere nu esistau în Austro-Ungaria taxe vamale 
asupra cerealeloră, dâr după introducerea tacseloră la 
anulă 1883 au esportată în Austro-Ungaria cereale în 
sumă de 26 miliâne 11. și acâslă sumă e fârte conside
rabilă, de âre ce ea presintă 75 procente care revină 
asupra Austro-Ungariei din totalulă esportă ală României. 
Chiar din acestă punctă de vedere privesce România cu 
îngrijire pentru viitoră. Francia și Germania urcă vămile 
asupra cerealeloră și Austro-Ungaria încă se pregătesce 
a le urma esemplulă. încetarea scutirii de vamă a ce
realeloră române formâză astăzi nnă punctă principală 
in programa politicei comerciale a Ungariei.

»In acâstă cestiune însă e vădită, că Austria n’are 
interesă comună cu Ungaria. Pentru Ungaria, România 
e ună concurentă agricolă, pe câtă vreme pentru Austria 
e ună importantă debușeu ală produseloră sale industri
ale. In anulă 1883 Austria a importată în România în 
valâre de 48.7 miliâne fi, între care, zahară în valâre de
3.2 miliâne, mărfuri de bumbacă în sumă de 2.3 miliâne, 
postavă și articole de lână în sumă de 4.8 miliâne, haine 
în valâre de 3.8 mii., pânză în valâre de 1.2 mii., hâr
tia de 1.1 milione, pielăriă în valore de 5.4 miliâne, 
lemnăriă în valâre de 2 2 miliâne, articole metalice de
2.2 milione, câsornice, instrumente musicale în valâre de 
3.1 milione. Cu crescerea c-ivilisațiunei în țâră crescă și 
trebuințele dilnice, și interesulă Austriei e de sigură să 
împlinâscă âreșîcare dorințe ale României în privința 
produseloră agricole, ca în schimbă să obție câtă se pâte 
mai favorabile condițiunl pentru esportulă articoleloră 
sâle industriale.

»N’am fi privită de locă cu îngrijire la reînoirea ne- 
gociăriloră în acâstă privință, dâcă la noi în anii din ur
mă nu s’ar fi săvârșită transformări remarcabile. E ună 
lucru păgubitorii, că la noi Ungaria a căpătată o 
preponderanță în tâte cestiunile nâstre eco- 
nomi ce.

«Acăsta nu numai că se va manifesta mai bine la 
reînoirea pactului nostru cu Ungaria, dar chiar astăzi e 
ună lucru dovedită că în tâte cestiunile politice-comer- 
ciale ale monarcliiei, conducerea o are Ungaria. Și chiar 
acâstă conducere este causa care ne face să ne tememă, 
că la reînoirea convențiunei cu România voră resulta rele 
urmări pentru industria nâstră. România de sigură că 
va pune mari taxe vamale pe articolele nâstre industri
ale, ca, eventuală prin reducerea loră în urma negocie- 
riloră, să obție dela noi avantage în privința esportului 
ei de cereale, căroră avantage Ungaria are să se opună 
în paguba fabricanțiloră noștri. Și acestă incidență po- 
litică-comercială dovedesce, că Austria ar avâ altceva 
mai bună de făcută, decâlă să-și pârdă timpulă cu »în- 
voeli cu Ungaria/

-------O-------

SOIRILE DILEI.
In «întrunirea literară' din Joia viitore va tractâ 

d. profesoră Ioană Popea tema: Biblia și sciințele 
naturale despre omă.

—0—
Deputațl clericali pentru sinodulă archidiecesană 

s’au mai alesă în cerculă V. Hațegă lână Rață proto- 
presbiteră, în cerculă VI. llia Romulă de Crainică 
protopresbiteră; în cercnlă VII. Tarandă Vasile De- 
miană protopresbiteră; în cercnlă XV. Târnava lână 
Pop eseu profesoră seminarială.

—0—
Ni se scrie că ministrulă Tisza a respinsă statul ele 

Reuniunel femeiloră române din comilatulă Satmarului, 
ce i se înmânaseră spre aprobare.

Mergemă dar tolă spre mal bine!
—0—

D-lui ingineră Radu R. Pascu din Brașovă i-s’a re
cunoscută dreptulă de cetățână română de cătră camera 
română.

—0—
Comitetulă arangiatorn ală festivitățiloră aniver- 

sărel de 15 Martie din Clușiu și-a adusă aminte —ne 
spune .Ellenzâk* — de marele bărbată, care sufere in 
esilă, de Kossuth și i-a adresată următârea telegramă la 
încheiarea festivității:

Lui Kossuth Lajos, guvernatoră,
Turină

Serbămă o di mare și ne aducemă aminte de 
omenii noștri cei mari.

Junimea dela universitatea din Clușiu.
Ungurii din Clușiu au trimisă în diua de 15 Martie 

următârea telegramă lui Kossuth la Turin: «Obștea un
gurâscă, care serbâză principiele dela 15 Martie 1848, 
te salută ca pe ună apostolă în viâță ală idei- 
loră ce le serbătoresce. *

Kossuth se trăâscă, căci tâte celelalte mergă de 
minune!

—-0—
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Ni se scrie din Cerghidulii mare, că alegerea de 
protopresbiteră gr. or. ală tractului Târnavei inferiâre cu 
reședința în Cetatea de baltă, făcută în 28 Decemvre 
1884, s’a aprobată în ședința plenară din 4 Februariu 
st. v. a consistoriului archidiecesană fiindă întărită în 
acelă postă parochulă Cerghidului mare Nicolae Todorană, 
âr în 23 Februariu st. v. s’a promovată și instituită prin 
Escelența sa metropolitulă Mironă Romanulă,

—0—
Linia ferată Deșiu-Bistrița se lucrâză cu mare grabă, 

așa că la 1 Noemvre 1885 se va putâ preda comuni- 
cațiunii.

—0—
Ni se scrie din Dobâca că în parochia Betlânului, 

comilatulă Solnocă-Dobeca, s’a instalată ca preolă nu 
Georgiu Pușcaru precum ni se comunicase ci Gregoriu 
Pușcară, și nu prin Rss. d. canonică Popă, ci prin on. 
d. preotă Mihailă Făgărășanu din Teurea.

—0—
La târgulă din Clușiu ună țărână din Felâcă adu

sese duoi boi sâ’i vărn^ă pentru suma de 240 fl. Doi 
pungași se tocmiră cu elă și îi numârară 12 hârtii de 
câte 10 fl. cu observarea că fiecare din aceste note va- 
lorâză 20 fl, deorece pe fiecare parte are numârulă 10. 
Astfelă bietulă țărână fu păcălită primindă numai 120 
fl., în locă de 240 fl. Când țăranului i s’a esplicată 
c’a fostă înșelată, pungașii dispăruseră cu boii.

—0—
Femea lui Calman Gyorgy din Clușiu a născută 

trei copii. Atâtă mama câtă și copii suntă sănătoși.
—0—

Din Cernăuți se telegrafâză farului «Deutsche Zei- 
tung* dinViena, că băile dela Dorna, în Bucovina, suntă 
cu desăvârșire inundate. Locuitorii s’au refugiată pe 
înălțimile dâluriloră. Trei persâne și o mulțime de vite s’au 
înecată. Ferestraele lui Gotz et Comp, se află în mare 
pericolă. Buștenii de prin pădure au fostă luațl de to
rentele apei. Podulă de peste Dorna precum și o mul
țime de case mai mici au fostă luate de apă. Paguba 
e însemnată.

—0—
«Națiunea* spune, că Academia română și-a ținută 

Sâmbătă prima sa ședință publică în anulă acesta, sub 
președința M. S. Regelui. S’au ascultată disertațiunile 
fârte interesante ale d-loră Babeșă, Hășdău și Sion.

—0—
După scirile ce le are din județe ,Curierulă Finan

ciară' din BucurescI, semănăturile de tâmnă suntă satis- 
făcâtâre. Grânele cari au cam suferită puțină din causa 
lipsei de zăpadă și a gerului uscată din primele (file ale 
ernei, s’au îmbunătățită multă în urina îndulcirei tempe- 
raturei și a umedelei ce amă avută în luna precedentă 
întinderea pământurilor^ lucrate se anunță multă mai 
mare față cu aceea din anulă trecută.

—0—
Din Moscva se anunță că casa M. Klein, făcendă 

comerțulă de ceaiu, a suspendată plățile cu ună pasivă 
de aprâpe 2 miliâne ruble. De asemenea cassa W. Ge- 
ner, făcândă comerțulă de zahară, a suspendată plățile 
cu ună pasivă de 2,340,000 ruble.

-------o-------

Prigonirile Românilor!!.
De sub Harhctmuln Cuciulății în 28 Faură 1885.
Domnule Redactoră 1 In Comitatulă Făgărașului 

și cu deosebire în cerculă Șerpeni pănă pe la finea 
anului espirată nu s’au întâmplată nelegiuiri și maltra
tări din partea organeloră administrative dela bunurile 
erariale, însă cu începutulă anului 1885 s’au ivită unele 
cașuri de tristă memoriă și adecă:

In luna lui Ianuarie a. c. mai mulțl locuitori din 
Comăna superiâră transportândă lemne in Comăna infe- 
riâră, la reîntorcerea loră cătră casă, între Comăne, vine 
furiosă administratorulă bunuriloră erariale din Comăna 
inferiâră Olgyoi K. însoțită de căruțașuiă său în trăsură, 
provăQută cu pușca cu două țevi și cu o bâtă, ajungân- 
du-i în drumă, în lumina (jilei, sărindă din trăsura sta
tului, fără de nici o ansă se repede ca ună turbată a- 
supra lui Constantin Gubernatu, îlă maltratâză, pănă când 
își frânge bățulă, cu care a venită, după aceea să reîn- 
târce la trăsură, pune mâna pe pușcă și încârcă a’lă 
ochi. Ascundendu-se maltratatulă după boulă dînsului, 
în furiă administratorulă dă cu pușca în bou, vulnerân- 
du-lă. După aceea ia cu forța cu sine pe Ioană Socea, 
îlă duce în curtea erarială în Comăna inferioră, spre ce 
scopă l’a dusă cu forța nu se știe, însă după ce l’a de
ținută acolo 2 6re și adresându-se deținutulă cătră ad
ministratorulă numită spre a’lă libera, s’a aruncată cu o 
bâtă asupră’i, der Socea spunându’i să nu se încerce a 
da, căci a trecută dreptulă pumnului, s’a oprită și după 
aceea l’a eliberată din curte.

Faptulă s’a arătată judecătoriei de cercă din Șerpeni, 
procurându’șl maltratatulă și visum repertum; însă 
urma decide, dâcă inculpatulă va fi dejudecată, din ca- 
usă că vice-notarulă dela acâstă judecătoriă, ca amplo

iată nou venită, nesciindă nici o iotă românâscă, și în 
ipsa de cunoștința limbei române ia fasiunile la proto- 

colă prin spusa panduriloră și diurniștiloră dela acea 
judecătoriă pe cari îi întrebuințâză de interpreți și așa 
dejudecarea său absolvarea atârnă dela arbitriulă inter- 
prețiloră.

Ună altă casă. In 13 Faură a. c. avândă pertrac
tare administratorulă curții erariale din Cuciulata anume 
Csoboth la pretura din Șerpeni cu ună individă anume 
Zacharia Ghișoiu, care eșise din serviciu dela dînsulă în 
urma purtărei neomenose a domnnlui său, faimosulă Csi^ 
în absența pretorelui la pertractarea numită l’a dejude
cată la Intrarea în serviciu, a plăti lui Csoboth 7 fl. 80 
cr. diurne și la 3 dile aresta. La publicarea sentinței, 
deși vice-pretorele este incompetinte a publica sentințe, 
incusatulă a insinuată recursulă, dar cu tâte acestea 
Csia l’a aruncată îndată în temniță adresându-se cătră 
elă cu cuvintele: ,că ânfeiu să sufere arestulă și după 
aceea se aștârnă recursă* și astfelă bietulă omă nepu- 
tâudu-se opune forții, fu silită a suferi arestulă contra 
tuturoră legiloră. Oltâuulfi.

---------O--------

Recensiune.
(Urmare și fine)

Totă în acestă § puncLulă 5 stă cerculă decli
nat oră; doră ar fi mai acomodată a se înlocui cu cer
culă de declinațiune său cerculă declinațiunei, de- 
ârece elă însuși nu se declină, ci pre elă se calculâză 
depărtarea cutărei stea dela ecuatoră spre nordă său 
spre sudă, care apoi se numesce declinațiunea stelei.

La pag. 16 punctulă din urmă la rectascen- 
siune, 4‘ce d-lă autoră, că spre a afiâ rectascensiunea 
unei stele trebue să numărămu cercurile declinațiunei 
începândă dela ecuinocțiulă de primăvâră in direcțiune de
la sudă spre ost.0. (Dacă nu cumva sudulă este 
erâre, lapsus calami, în erată nu să află). Noi (jicemă, 
că rectascensiunea cutărei stele este distanța, ce se află 
între primulă cercă de declinațiune (ecuinocțiu) și cerculă 
declinațiunei stelei respective, calculată pe ecvatorulă lu- 
mei în direcțiune dela vestă spre ostă (nici când 
dela sudă).

La pag. 39 »cursurl polari și e cvatoriall*, 
doră ară fi mai bine a se numi curente ecvatoriali 
si polari*, deârece cursulă este ună termină mai ge
nerală, care se pâte aplică la curgerea ori cărei ape 
său fluiditate, până când curentulă este ună termină spe
cială seu propriu aplicată la mișcarea mărei, a aerului, 
electricității și magnetismului etc., astfelă curentă marină, 
curentă de aeră, curentă magnetică și curentă electrică 
etc., apoi Francesii încă-lă numescă courent, Italienii 
corente, Românii din țâră curente, Germanii Stromung, 
care nici de câtă nu se aplică la «cursă.»

La pag 40 se 4>ce «se mai află pe mare și cursuri 
continue, apoi cursuri calde și reci», de aci ar resultâ, 
că curentele calde și reci suntă curente desclinite de cu
rentele ecuatoriale și polare, noi însâ dicemă că acele 
suntă totă aceleași, și anume curentulă caldă e totă odată 
curentă ecuatorială și curentulă rece e totă odată curentă 
polară, diferința e numai că curentulă caldă sâu ecuato
rială fiindă mai ușoră, se mișcă pe deasupra adecă pe 
suprafața mărei, până când curentulă polară fiindă rece 
prin urmare și mai greu se mișcă pe dedesuptulă celui 
ecuatorială-caldă, celă ecuatorială cătră poli, și celă po
lară cătră ecuatoră. Așa credemă noi, că suntă a se în
țelege curentele marine.

La pag. 127 stă «Tirolulă cu Voralbergulă (contată 
ridicată la principată).» Credă că terminulă «contată* 
este o derivațiune românâscă silită; dâră era mai 
bine să rămână cuvântulă originală germană «Grafată» 
său comitată, dacă nu avemă termină anumită în limba 
năstră pentru elă.

La pag. 133 stă «Moravia (Mar chion ată).* O 
derivațiune asemene celei amintite mai susă, ună ter
mină, ce își are originea în instituțiunile evului mediu, 
pe când Carolă celă Mare pentru apărarea imperiului 
celui vastă întemeiă marca șlesvigă, marca vechiă, marca 
ostică și cea spanică, aceste constau din mai multe co
mitate întrunite la olaltă, cari sub ună Graf erau situ
ate la confiniile imperiului și se numărau pe atunci marc 
grafate său comitate marcale, unulă din acestea a fostă 
și Moravia; eu dăr credă că ar fi bine și aci a se man- 
ține terminulă technică așa cum este elă din vechime 
marc-gratată său comitată marcală.

Mai găsimă adeseori în carte și cuventulă tiucher, 
adecă zachară (miere albă), ori de ce părere va fi dom- 
nulu autoră, dar acestă cuvântă nu are cetățenia în limba 
năstră.

Mai sunt în carte și pănă la vr’o 18 figuri (mape) 
intercalate în texlă, mape ărbe, locurile orașeloră mai de 
frunte sunt punctate, vr’o două dintre ele le-amă aflată 
cam slabă demarcate, (cum e Austria și Germania) 
așa încâtă bine trebue să fie omulă inițiată în geografia 
și în cunăscerea mapeloră ca să le cunăscă, celelalte însă 
suntă bine demarcate și potă servi de mare ajutoră 
eleviloră în mâna unui profesoră desteră și zelosă, ma

pele credă a fi imitate după Brozik-Paslavszky, de care 
autorulă s’a folosită, după cum însuși mărturisesce în 
prefață. La fiecare stată seu continentă se află o ast- 
elă de mapă.

Limba cărții este bună, românâscă și fluidă, dar 
totodată și ușără, care înlesnesce multă trecerea cărții, 
și care se p6te folosi cu succesă de elevi; cine nu scie 
că limba întortochiată a cărțiloră didactice câtă spargere 
de capă dă eleviloră ; dar cartea din cestiune este liberă și 
de acestă defectă prin urmare și din acestă punctă de 
vedere recomandabilă. Tiparulă în genere este bună. 
Descrierile mai momentose suntă tipărite cu literl mari 
ciceroniane, cari din punctă de vedere igienică suntă 
orte bine așa pentru ochii eleviloră, descrierile mai pu
tină momentose suntă contrase în așa numitele note cu 
itere petită, cari însă profesorală isteță le va sci așa 
manua, încâtă acele să nu îngreuneze capacitatea băeți- 
oră. Amintescă numai ca prin trâcătă, că unii paragrafi 
suntă pre lungi.

De âre ce în înțelesulă planului nou de învățământă 
secundară edată de ministerulă cultului, istoria naturală 
nu se propune ca studiu deschilinită în gimnasiulă infe
rioră, ci numai în necsă cu geografia, dreptă aceea cred 
a fi de lipsă ca în a 3-a edițiune ce va apare, dlă au
toră se anexeze câte ună conspectă scurtă din cele trei 
remne naturale la finea fiecăruia stată' său continentă, 
celă puțină specialitățile statului-continentului respectivă, 
ca manualulă și din acestă puctă să corespundă pe de
plină planului de învățământă, cum facă și alți autori 
maghiari în edarea cărțiloră didactice.

Aceste sunt pre scurtă modestele mele observațiunî, 
după cum se pâte oricine convinge, referit ore mai multă 
la unii termini sâu forme tehnice ale opului, cari însă 
nu voră detrage în nimică din valârea meritâre a opului 
amintită; ’lă asigură pe d-lă autoră, că am purcesă nu
mai din îndemnulă curată și adevărată ală culturei nâs- 
tre naționale.

Bei ușă, 1/3 1885. Vasiiu Lesianu,
prof. p. ord, 

---------O---------

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz Trans.*)

Pesta, 17 Martie. — Comisiunea de trei 
a camerei magnaților ă a începută autenticarea 
raportului compusă de subcomitetulă de cinci 
asupra reformei camerei magnațiloră și-lă va con
tinua MercurI, când și proiectulă se va presenta 
în ședința plenară.

ILondra, 17 Martie. — Convențiunea fi
nanciară egiptână s’a subsemnată erl.

Paris, 17 Martie. — Camera a. ridicată 
vama pe importulă boiloră dela 15 la 25 franci.

Kerlin, 17 Martie. — După o desbatere 
de optă 6re, Reichstagulă a admisă ca liniă aus
trală,, linia laterală Triest-Brindisi, respingendă 
linia africană.

------o------

DIVERSE.
Cum se plătescfi soldații chinezi. — Fiecare armată 

are modulă său particulară de a plăti solda trupeloră. 
In Francia, Italia, Austria etc., soldații se plătescă la fie
care 5 în Germania la fie-care 4ece 4ile, în Spania 
mai rară, în Turcia și mai rară încă. In China soldații 
se plătescă lunară. Administrațiunea chineză nu se ocupă 
cu nutrimântulă lui, care’lă privesce pe dânsulă perso
nală, acestă nutrimântă consistă numai în oreză 
fiertă și pentru acâsta soldatulă chineză cheltuesce 
o a treia parte din solda sa, care este de taels, 
ceea ce echivalâză aprâpe cu 30 lei; restulă îlă întrebuin
țâză pentru îmbrăcăminte, echipamentă și bani de buzunară. 
In ajunulă plăței soldei, căpitanulă companiei, împreună cu 
sergentulă său majoră, se duce la ună ofițeră superioră, care 
îi dă în bucăți de argintă solda întregei companii. Imperiulă 
ne avândă monede de argintă, repartiția este o adevă
rată operațiune, mai complicată decâtă strategia genera- 
liloră chinezi. Tâtă noptea căpitanulă, oficerii și sub- 
oficerii săi se ocupă cu cântărirea și fracționarea. Fiindcă 
împărțâla se face fârte regulată, trebue să se taie în do
uă o bucată, de argintă mare ca gămălia acului. Fiecare 
Iotă este înfășurată într’o bucată de hârtie pe care este 
scrisă numele soldatului. A doua 4‘ âmenii companiei 
se pună la rendă și se dă fiecăruia ceea ce i se cuvine, 
apoi sergentulă-majoră strigă: «Are cineva vr’o reclama- 
țiă de făcută?* După aceea soldații se împrăștiă și fie
care alârgă la zarafi, care le dă pentru fiecare tael de 
argintă 1600 monede înșirate pe o ață și astfelă ei 
se reîntorcă la locuințele loră cu cele 1600 monede în
șirate pe ață.

Rochii de bastu din mătase crudă 
(de totă din mătase) fl. 9.30, pentru o roche compl., pre
cum și în calități mai grele trămite cumpărândă celă 
puțină pentru douâ rochii, fără taxa vamală la casa muș
teriului, depositulă fabricei de mătase a lui G. Henne- 
berg (liferantă ală curții regale) în Zurich. Mostre se 
trămifă imediată. Scrisorile pentru Elveția costă 10 cr.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aure’ti Mareșianu



Nr. 52. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Societatea comercială română ISassarabiauii Claifogln & Comp. 
BULETINU
BRĂILA 1 Martie 1885.

Vendetoriî Cumperetoră Felulfi Kilo Libre Pretulft1 Notițe

Ghioni PeiranoFils & Comp. Grâu 3100 55- 7 43 Caică
Draculi Petricioni J) 3100 58— 9 70

Frischmann d-to 4500 54— 7 25 Magasie
Stamatopulo Soc. Comercială 2900 57y, 9 30 Cabotagiu

Silberstein G. Agnese Porumbă 1500 55— 5 85 Magasie
Cambano G. Mendl H 340 57’/* 7 40 11

Marghiloman L. Mendl & Comp. n 5040 61 Va 9 — >1

Sassu Pauli Coventry & comp Secară 1400 52— 8 25 n

d-to d-to >1 1000 527, 8 35 n
Chrissoveloni d-to » 350J 52i/4 8 60 H

GeorgieiT d-to n 1850 54i/4 9 25 11

Davis G. Mendl Fasole 000 °/o- 21 50
Carandino PeiranoFils & Comp. 11 H-70 11 21 50 Caică

Abonamente la „Gazeta Transilvaniei“ se potti tace 
la 1 și 15 ale fie-cârei luni.

Administr. „Gaz. Trans/

ole secrete
le vindecă pe basa celei mai nouă constatări ale sciinței, chiar și cașu
rile cele mai desperate fără ca cineva să fie împiedecată dela lucrulă său. 
Asemenea vindecă urmările rele ale păcateloră tinereței (onania), slă
biciune de nervi și impotența. Mare discrețiune. Ne rugămă pentru 
descrierea completă a bălei.

Ibr. ISella,
membru ală mai multoră societăți sciențifice etc.

6. Place de la Nat ion, 6. — PARIS.Stabilimentulu de forțepianurl
ală lui

^uliu ^aschik
Brașovă. terguiCi dosului (Flacliszeile) Nr. 26 H. Et. ’

Depositulă celă mai bogată de pianurl și pianinuri noue 
și întrebuințate din fabricele cele mai renumite. Pianurl vechi 
să ieau în schimbă. Se primescă și plăți în rate. Cu deosebire 
sunt a se recomanda: pianuri noue dela c. r. fabricantă de pia- 
nuri Heitzmann în Viena, lucrate în lemnă frumosă de nucă, 
fi. 500; pianuri Mignon, cu cărdele încrucișate, în negru fi. 600. 
Pianinuri de nucă său negre fi. 450. Afară de acăsta este de 
vânzare ună piană întrebuințată de Streicher cu fi. 230, unii 
piană bine conservată de Eisenhut, 7 Va octave și cu placă de 
metală lată fi. 200.

5—10

ceasornicarii, optici-
I N B R A ș O

strada poștei Nr. 661.
recomandă depositulă său bine asortată de

ceasornice de Helveția, pendule, ceasornice în provasă 
și de Scliwarzwald,

apoi tote productele optice,
mai cu seină OCHELARI șlifuiți optică-periscopicft de aură, argintă, nicălft, oțelă ș. a.

Se recomandă și la lurnisare de 

orologie pesatru biserici 
de construcțiune eseelentă; în fine spre aședare de telcgrafurl de odăi și de 

legături telefonice.

TOTE REPARATURILE I)E RESORTfi 
se efectuăză iute și eftină cu garanțiă.

Mersulu trenurilor!!
pe inia l’redealii-Budapesta și pe linia Tei așii-Aradii-lSwdapesta a căi ei ferate orientale de statîi reg. ung.

P’redealîi-IIiidapesta JBudapesta—JPredealii

Trenă Trenu Trenu Trenă Trenă Treni Trenu Trenă
accelerat omnibus de de omnibus accelerat omnibuspersâne persdne persdne

BucurescI 7.15 — ■ — — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Predealu 1.09 — — 9.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timiștt

(
(

1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brașoviî
Feldidra

2.06 — — 10.50 P. Ladâny 
Oradea mare ‘

2.01 2.04 1.59 10.09
2.16 6.30 5.45 4.11 5.13 3.20
2.44 7.09 6.28 4.21 9.37 3.25

Apatia 3.03 7.41 7.07 Vârad-Velencze 4.29 9.45 _
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsârhely 4.40 9.59 —
Homorodtt 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu
Sighișora

4.51
5.11

10.18
10.55

10.52
11.56

R6v 
Bratca

5.46 11.41
12.15

4.31
6.09 —

Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediaștî
Cop sa mică

6.00
6.29

12.11
12.35

1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
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 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciunelti — 1.45 3.22 GhirbSu 8.24 4.52 —
Teiușfi 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudtt 7.55 2.48 4.44 Clușiu 8.57 5.40 7.08
Vințultt de susti — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Ui6ra — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cueerdea 8.24 3.36 5.47 Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Ghirisă 8.48 4.10 6.38 Cueerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida

(
(

— 5.39 8.51 Ui6ra 12.12 9.58 —
Clușiu 10.08 559 9.18 Vințultt de susti 12.19 10.07 ț—

10.18 6.28 8.00 Aiudil 12.45 10.42 9.17
Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiușfi 1.15 11.32 9.40
Ghirbfiu — 7.10 8.59 Crăciunelti 1.44 12.03 —
Aghiriștt — 7.25 9.35 Blaștt 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedinti 11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediaștt 3.27 2,24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișdra 4.50 4.17 12.15
R6v
Mezfî-Telegd

12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32

Fugyi-Văsărhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vârad-Velințe — 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
Oradia-mare ( 1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44

( 1.54
3.14

11.14
1.47

7.30
11.05

Brașovă ( 9.20 10.15 3.15
3.25P. Ladăny — 6.00

Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timiștt — 6.57 4.03 »
Buda-pesta 7.30 7.44 6.40 Predealu — 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 BucurescI — — 10.25

Nota: Orele de nopte sunttt cele dintre liniile grdse.

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teînșft-Arad ft-Budapesta Bada pest»-A.radtt-Tcinști.

Trenu de Trenu Trenă Trenă de Trenă
^ersdne omnibus omnibus persdne omuibus

Teiwșik 9.50 Viena 8.25 8.352.39 8.20
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta. 8.00 6.00
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 Aradik 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 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
Conopă 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 Braniclca 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
Aradăi 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotă *11.14 4.20
Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.16
Viena 6.20 — — Teiușii 12.53 7.00

Aradd-Timișds’a Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trenă
omnibus persâne omnibus

Aradăi 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nămeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43

8.58 3.15 l* etroșeni 7.00

'ffimișdjra-Aradii Petreșesii—Siasaeria (Piski)

Trenă de Trenă Trenă
persâne omnibus o unii bus

Timișdra 12.25 5.00 fi*et roșewi 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
Nămeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 . Streiu 12.06
Aradâ 3.10 8.00 12.37


