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Nou abonamentul
Ia

„ Gazeta Transilvaniei “
Cu I Aprilie st. v. 1885 se începe nnik nou 

abonamente, la care învitămu pe onorați! amici 
sprijinitori ai foiei nostre.

Prețulă abonamentului:
Pentrn Austro-Ungaria: 

pe trei luni 3 fl. 
,, ș6se ,, 6 „
„ unu anu 12 „
România și străinătate:

9 franci
18 „
36 „

racteră generală. Comitetulfi de acțiune albaneză din Corfu 
lucrăză prin pressa taliană, și presa slavă din Anstro-Un
garia, mai alesă ună (fiară din Praga, atribue și monarchiei 
nOstre ună rolă activă însemnată Foia vienesă descarcă 
pe Austro-Ungaria de orice amestecă în turburările din 
peninsula balcanică, dicândă că ea nu doresce nici o 
complicațiune, că are trebuință de pace și că nu voesce 
nici o estindere. Totodată pressa austro-ungară găsesce, 
că telegramele din Belgradă despre mișcarea albanesă 
suntă esagerate și că prin acâsta Sârbia ar intenționa 
o nouă regulare a granițeloră în favârea ei, de aceea îi 
atrage atențiunea de a 
tractatului din Berlin.

dar este și rămâne bătătorii la ochi, că acele cjiare 
din Sârbia, cari au adusă soirea sensațională, că 
Austria concentrâză trupe în Bosnia, cu scopu de 
a trece prin Sârbia în Albania, au fostă date 
în judecată de cătră guvernulă sârbescu. Dacă 
pacea și numai pacea este țînta tuturoru, atunci 
de ce atâta turburare pe guvernulu sârbescu pen
tru răspândirea unoru faime ca cele amintite?

Nu cumva cei ce pregătescu conflictulu în 
Orientulu europ^nu așteptă mai ântâiu isbucnirea 
rcsboiulti anglo-rusescu în Asia ? Unele (fiare ru- 

i sesci au 
i

nu căuta să iasă din cadrulă
Pentru

pe trei luni
„ șâse „
„ unuanu
Riigămii pe domnii ăbonențî, ca si binevoiască și suntemu curioși să vedem ti ce va eși, în cele

}în auru seu în liâr- 
tiă eu adausulft a- 

giului.

și esprimatu acâstă temere. In totă
■ casulîî se lucrâză cu multă fineță pe după culise

*

a-șl reînoi de cu vreme abonamcnt/ulil, ca si nu se i din 
întrerupă espedițhmea diarului.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei1'

urmă, din tâte acestea.

OKONICA POLITICĂ.
Brașovti, 14 (26) Martie 1885.

Pericululu unei încăerarl între Anglia și Ru
sia în Asia centrală încă nu s’a înlăturată și âtă 
că acuma se ivescii semnele unui viitoru conflictu 
și în Orientulu europânu.

Tonulă diareloru oficiOse din Londra devine totă 
mai răsboinică din cji ce merge în contra Ru
siei. Ele (jică, că nu potă pricepe cum se va mai pută 
țină pacea, dacă Rusia nu se va lăsa de pretențiunile sale. 
Decumva Emirulă din Afganistană ar’provocâ pe Anglia să-i 
dea ajutoră în contra Rusiei, asta n’ar putâ-o refusâ și 

Insurecțiunea din Albania este unu faptă ’ atunci răsboiulă nu s’ar mărgini numai în Asia. TOte 
ce nu se mai p6te tăgădui și nu im[ 
insurgenții sunt cu câteva sute mai mulțl său mai 
puțini, sân dacă din partea Turciloru au că(fiitu 
sute sâu numai cjecl de dmenl.

Sunfemu dedațl de a consideră asemeni tur- Rusia negoțiază cu Turcia, ca acâsta să fie neutrală când 
burări în Orientu ca precursori ai conflictului s’ar luă la bătaiă Rusia cu Anglia.
ce-lu pregătesce diplomația, care nu mai obosesce Rusia promite Turciei multe avantage și garan-

„ - a v , • i x x a. . tarea teritoriiloră în Asia și în Europa. Cum se vorbesce,tăunndu planuri și unpărțmdiă pământurile al- . , . \ 1 . . .1 . 1 ’ 1 ,n ar domni unire în cabinetulă englezescă in privința di-
tora. Astfelă «l acuma nu paternii crede, că r6s- nonltățilorS cu Rusia. Ministruia de comerps Cham- 
c61a din Prisrena nu ar fi pregătita de o mâna ber|ajn consideră molivele rusescl de a merge înainte de 
lungă pentru scopurile nu scimâ. a căroru diplo- justificate și pledâză pentru Anglia să se dea după pâră 
mâți. ț ȘÎ astfelă să dea Emirului din Afganistană îndrumări în

Caracteristicii este, că de astădată organele aces^ sensă. In Gonstantinopole se luptă din Incidentală
„ . . - , i • j . . acesta două partide, una, care sfătuesce pe Sultană săoficidse ale ministerului de esterne austro-ungaru . ’ . '

, . .... . încheie alianță cu Rusia, eră alta ca să facă alianță cu
ar vrd să încarce tdte planurile și t6țe agitația- Anglia A-a dară bieții Turd se afls ,n mare iDmrcă. 
nile în spinarea bietei Serbie, care, rțicu ele, ar iurăt pentru că nu sciu, cu care dintre acestea puteri 
avea de gândii a ’și aronda fruntariele, căpătându mari să țînă, ca într’adevără să nu-șl pericliteze prin
și Albania de nordu, așa numita Serbia veche.' tr’ună pasă greșită cele mai vitale interese.

S’a disu că de aceea cei din Belgradu arid ~i *■ -i j- . *
’ . & i Repedea schimbare in relațiumle dintre An-

esagera așa de multă soirile ce vinu din Pris- glia și Rusia în cestiunea afgană se atribue îm- 
rena, pentru că ei aru voi să se folosâscă de răs-' prejurărei, că Anglia s’ar fi convinsă despre marile pre- 
cdla Albanesiloră, spre a pregăti materialii pen- gătirl răsboinice ce le face Rusia în Asia centrală. O 
tru o propunere în scopultl unei rectificări dej"'a englesâ 4ice> Rusia dispune în ținutulă transcas- 
p , •• a p / c<a • I pică, în Mervă, în Turchestană și în Siberia vestică defruntarii in favârea Serbiei. U ’ ’ . . ..

. _ . . . A 35 batalione, 10 regimente de căzacl și 12 baterii cu
Nu este mmică mai naturalii decatu o ase- . __ -.x x a tvr o 100 de tunuri. Negreșită că acâsta e o putere 

menea dorință a Serbiloru. Dar cine încuragiază arraată considerabilă, pentru ca să deștepte temeri pen- 
pe Sârbi de a dă pe față tocmai acum dorința tru Herată. Afară de acesta, (fiare ruse guvernamentale 
loru? Nu cumva se află și la spatele Sârbiei ci- au spusă pe față că din interiorulă imperiului s’au tri-
neva? Și este acestu cineva Austro-Ungaria, întăriri de trupe spre granițele afgane. Anglia pe 

.• t v, - j • ,• ,a x -iv de altă parte nu stă cu mânile în sînă. In Portsmouthcare susține legaturi atatu de intime cu tenărum , , ,
io escadră stă gata de plecare, er mobilisarea a două 

regatfi, ori c uar ysia corpuri de armată indo-britice se face cu mare grabă
Aceste sunt nisce întrebări la cari, tocmai Spre a se trimite la Quettah și Pișin pe teritoriulă af-1 

în momentele acestea când se Dreffătescti încur-' nană. «Novoie Vremia» nn că Cfi.cthincA afcrnnă '

pdrtă, dacă' <fiarele constatâză cu plăcere, că o armată de 50,000 de 
ț1 Omeni se află gata de luptă la marginea Afganistanului, 

totuși corespondentulă lui «Times» din Calcuta dice, c-ă 
Anglia să aibă gata încă 50,000 de Omeni spre a-i tri- 

'mite în India. »Daily News» aduce scirea din Vama, că

Ministrulă italiană
Martie la interpelațiunile lui Carăcciolo și ale lui Vitelleschi 
despre politica colonială accentua alianța Italiei cu 
puterile centrale europene și alianța său celă puțină 
bima înțelegere cu Anglia. Cu privire la interesele Ita
liei în Marea mediterană a realisată programa ce i s’a 
recomandată în genere. O acțiune comună cu Anglia nu 
stă în contradicere cu alianța cu Germania și Austro- 
Ungaria, ci o completăză și este cea mai mare garanția 
pentru pacea europănă. In 1882 Italia n’a primită o in- 
tervențiune necondiționată în Egipetă, din causă că 
era decisă să nu primăscă nici o îndatorire, care ar 
putea jigni stipulațiunile cu Germania și cu Austro-Un
garia. Cabinetulă italienescă a ajunsă acesta scopă. A- 
cestei politice avemă de a mulțămi, că astă(fi petrece 
ună principe italiană în Berlină, care are însărcinarea, 
ca și principii englesl cari petrecă acolo, ca să ia parte 
la festivitățile în onovea împăratului Germaniei. Dacă 
trupele italiene ce s’au trimesă la țărmulă Mărei roșie 
nu voră ajunge spre a asigura teritorială ocupată și ți
nuturile vecine, atunci guvernulă va trimete și alte trupe 
câte voră fi de lipsă. Anglia a probată alăturarea Italiei 
Ia tractatulă anglo-egipteană din 1877 relativă la sugru
marea negoțului cu sclavi și Italia va încheia în privința 
acâsta ună tractată deosebită.

1

Mancini, răspundendă în 23

•o

a

SOIRILE PILEI.
Ună oficiantă dela posta ungurâscă din gara Predeală 

fostă adusă asâră aci de cătră d. procuroră Kenyeres 
însoțită de ună agentă polițienescă și s’a arestată. In nu-
mărulă viitoră vomă da amănunte despre causa arestării. 

’-^O—
Studenții universitari șerbi din Pesta, în numără de 

27, au adresată ministrului instrucțiunei 
care îlă rOgă să ia disposițiuni pentru 
catedre de limba și literatura sârbâscă 
din

o petițiune, în 
înființarea unei 
la universitatea

tru

Pesta.
—o—

In Triectă se va ținea în curândă o conferință pen- 
definitiva regulare a tarifului austro-ungaro-română. 

—O—
Se scrie din Madrid (fiarului «L’Indâpendance belge< 

săptămâna trecută, la representațiunea operei iui Pon- 
d-na Teodorini, artista română

în momentele acestea când se pregătescfl. încur-'gană. «Novoje Vremja» nu crede, că cestiunea afgană 
căturile, cu greu se pdte răspunde. Atârnă dela se va resolva pe cale pacinică, și dice că celă mai fa- 
croiala întregului planii de acțiune ală mariloru vorabiltî momentă pentru ună răsboiu cu Auglia ar fi 
puteri, că ce însemnătate mai p6te avea cu tim- 
pulă rescâla Arnăuțiloră din Albania.
supune, că 
nu pdte voi decâtă numai pacea, său că acum 
din causa certeloru sale cu Anglia nu i-ar veni 
bine ună conflictu în Orientu, este deocamdată, 
după părerea ndstră, unii lucru cam cutezatu.

Diplomația austro-ungară, îșl dă tâte sinlințele

acuma. In același tirnpă însă foia rusă ’și esprimă te- 
, merea, că Austro-Ungaria va profita de acestă răsboiu 
spre a înainta în peninsula balcanică.

*
»Fremden-Blatt> conține ună comunicată oficiosă 

asupra tendinței vădite din timpulă din urmă de-a 
esploatâ întâmplările din peninsula balca
nică în scopuri agitătOre. Numita făiă cfice, că 
telegrame sosite din Scutari, Cattaro sâu Belgradă, pre- 

! cum și numerâse articule mai cu sâmă în (fiare slave, 
să arate că nu doresce nici o încurcătură în Orientîi, au căutată să dea unoră afaceri cu totulă locale ună ca-

A pre- 
dela Skiernevice încdce Rusia

că,
chielli »La Gioconda,» lw,uuluu,
la opera din Madridă, simțindu-se indispusă la finele ce
lui d’ală treilea actă, rugase pe regisoră să câră publi
cului autorisațiunea d’a nu cântă romanța din actulă ală 
4-lea. Cu tâtă indisposițiunea ce resimția, d-na Theo- 
dorini fusese în prima parte a acestui actă artistă desă
vârșită ca totdăuna; dâr la ultima scenă, ună cumplită 
atacă de nervi a făcut’o să cârjă pe scenă. Representa- 
țiunea s’a sfârșită astfelă, er diva, după o crisă de cinci 
minute, și-a revenită în fire și a fostă transportată la 
otelulă ei. Familia regală, care era față la representa- 
țiune, trămise să întrebe cum îi mai este și a doua cjLi 
întrâga societate din Madrid voi să afle despre sănătatea 
simpaticei artiste.

—O—
Dr. Corneliu DiaconovicI se va retrage cu finea a- 

cestei săptămâni dela redacțiunea .Viitorului.»
—O—

«Națiunea» află, că în cursulu acestei săptămâni, A.
S. principele Alexandru ală Bulgariei va sosi în BucurescI 

—O—
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Din Agram se scrie, că archiepiscopulă croații Mi- 
hailovicî a refusaf.il cererea unei deputațiuni de a celebra 
la 19 Aprile unii serviciu divinii întru pomenirea apos- 
tolilorii slavi Cirilă și Metodiu.

—0—
Arestarea secretarului dela ambasada persană din 

Viena, Mirza Hassan, s’au făcută pe nedrepții, deârece 
ordinele și decorațiunile ce le’mpărțise, le primise dela 
șahulfl Persiei. Nu se scie însă, dacă funcționarulă de 
bancă Isatitsch din Viena și baronulă Lederstegen din 
Berlină, cari încă s’au arestată pentru falsificări de or
dine și decorațiunl persane, suntă vinovați său nu.

—0—
Din Cinci-biserici se scrie, că ucigașii Dakos și 

Borzos suntă condamnați la mârte prin spăndurătâre și 
voră fi încurendă esecutațL

-A)—-
jPrzeglad* comunică, că la 25 Martie n. s’a ținută 

în Petersburgă o conferință a statului majoră generală, 
pentru stabilirea modalitățiloră, sub care cavaleria regu
lată ar putea lua parte la eventualele acțiuni în Asia 
centrală, unde e lipsă de apă și de nutreță.

—0—
Comitetulă pentru darulă onorifică ce se va face 

lui Bismarck a hotărîtă, ca cu jumătate din banii adu
nați să se cumpere moșia Schbnhausen, er cealaltă ju
mătate să se întrebuințeze pentru scopuri publice. Suma 
colectată se sue la 2.300,000 mărci. Câți nenorociți nu 
s’ară ajuta cu acești bani!

—0—
Din Veneția se scrie, că soldatulă italiană Costanzo, 

care împușcase în Padua trei suboficeri din compania sa, 
a fostă esecutată prin împușcare la 21 Martie n.

—0—
Marele Hotelă Langham din Chicago a arsă împre

ună cu peste 60 de călători, încuartirațl în acelă hotelă.
—0—

»Pol. Corr.* e Informată din Constantinopole, că 
în cercurile armene domnesce o mare amărîciune în con
tra Rusiei, deârece guvernulă rusă a hotărîtă ca pănă 
la 1 Septembre să închidă tâte scolele armene din Cau- 
casă spre a le pune sub administrațiunea rusă, luându-le 
tdte proprietățile și fondurile.

Brașovu 14 Martie a. c.
Vedemu cu părere de rău, că „Tribuna", 

după o tăcere de vre-o doue septâmâni, s’a ho
tărîtă de-a merge și mai departe eu „îudrăsnâla" 
ei, adoptândă o purtare, care pe lângă altele de
notă o totală lipsă de respectă față cu cetitorii ei.

Abstragândă dela tdte celelalte, este fdrte 
multă și numai aceea de-a pretinde dela ună ce- 
titoră cu mintea sănătdsă, ca să mistue trase șu- 
chiate ca cea următdre:

»Conflictulă dintre .Gazeta Transilvaniei« și »Tri
buna» nu s’a produsă acum, ci chiar mai înainte de 
a fi apărută »Tribuna« și totdăuna relațiunile 
dintre noi și colegii noștri dela »Gazetă» au fostă încor
date.» (.Tribuna* nr. 57 din 1885).

Astfelă „conflictul ii" s’ar putea reduce pănă 
înainte de facerea lumii. Ar fi, credemă, în in- 
teresulă cetitoriloră „Tribunei/ ca colegii noștri 
dela acâstă fdiă să mai absolveze ună cursă de 
logică și să învețe a scrie cum se cade și la 
înțelesă. Dâr să trecemă la obiectă:

In locă de a întîmpina cu fața deschisă răs- 
punsulă, ce li l’amă dată noi în urma necalifi- 

cabilei loră provocări și în locă de a-și recu- 
ndsce greșelele, colegii dela „Tribuna“ voiescă 
să facă mușama conflictulă, „ce s’a pronunțată" 
între noi și ei, și în același articulă, unde de
clară în introducere, „că ară fi fdrte mâhniți 
dacă justificarea loră ară fi luată dreptă 
ună atacă îndreptată contra colegiloră loră dela 
„Gazeta," — ne declară pe noi cei dela „Ga
zeta" de 6meni vanitoși și lipsiți de se
ri o si ta te, dicându : „încordarea dintre „ Gazeta" 
și „Tribuna" nu are altă punctă de plecare de- 
câtă o cestiune de vanitate personală, o rivali
tate cu desăvârșire lipsită de motive seridse."

Cei dela „Tribuna" au semțită trebuința de 
a se justifică față cu publiculă. Noi nu 
semțimu nici-decum acâsta trebuință, pentru că 
„Gazeta" este o carte deschisă înaintea tuturoră 
celoru cari voiescă să cunoscă scopurile și inten- 
țiunile ndstre și fiind-că și în casulă de față, ală 
conflictului provocată de „Tribuna", ni-amă pro
nunțată clară și limpede și în deplina consciință 
a datoriei ndstre de publiciști români în situa- 
țiunea gravă și „atâtă de acută", ca ceea în care 
ne aflămă. Amă citată în modă leală tdte in
sinuările și calumniările „Tribunei", dându-ne pă
rerea obiectivă asupra atitudinei ei periculdse și 
declarămă susă și tare, că nu semțimă trebuința 
nici de a adauge, nici de a retrage 
ceva din ce amătjisă.

Amă fi fostă în dreptă a așteptă ca colegii 
noștri dela „Tribuna" să se părte cu aceeași le
alitate în lupta ce au provocat’o ei, aruncându-ne 
în față nisce insinuări, pe cari nici adversarii 
neamului nostru n’au cutezată până adi a ni-le face. 
Dar se vede că lupta drâptă și fățișă le este 
ună ce necunoscută celoră dela „Tribuna." 
Ei retacă înaintea cetitoriloră loră totă ce cu
prindă mai agravantă pentru dânșii cele 12 co- 
16ne „tipărite mare, parte cu garmond" ale 
răspunsului nostru. Nici măcar aceea nu voră 
să li-o spună, că acele coldne suntă pline de 
citate verbale scdse din ar tic ulii apăruți 
în „Tribuna." Astfelă, se înțelege, le potă vorbi 
cetitoriloră de „necuviincidse invective" și potă 
„trece la ordinea dilei peste ele."

Este fdrte caracteristică pentru colegii dela 
„Tribuna" acest.fi modă de procedere. Fără a se 
încerca măcar de-a resfrânge argumentele ndstre, 
ei alârgă la mijloculă, propriu numai dmeniloră 
lași, de-a denatura și înegri motivele, ce ni-au con
dușii în disputa, provocată de ei, în care nici măcar 
pe ună momentă n’amă încetată de a fi obiectivi și 
n’amă părăsită terâmulă principiară, singurulă 
pe care luptămă de ună lungă șiră de ani.

Ne impută colegii noștri vanitate și rivalitate 
personală, ca motivă ală apârărei ndstre în con
tra „semnalului", ce (Jică că ni l’au dată ei, in- 
sinuându-ne, că amă fi capabili a ne aliâ cu 
inimicii țârei.

Rivalitate? Calea valea! numai de ai avâ 
cu cine sâ rivalisezi. Dar cu nisce âmenl, cari 
află plăcere în aceea de-a suspiționâ și calumniâ 
pe frații loră și de a defăima pe ună Horia 
și Cloșca, cine va avâ ambițiunea sâ rivaliseze?

Dar colegii noștri nici că suntă -în stare a 
râsfrânge argumentele obiective aduse de noi în 
contra atitudinei loră. Atunci trebuia, celă pu-.j 

țină pentru respectulă cetitoriloră „Tribunei", sâ 
fi tăcută mai departe, cum au tăcută douâ săp
tămâni, și sâ nu alerge la ajutorulă publicului, 
ca elă, publiculă, „să ne țină în frâu."

Cei dela „Tribuna" se vede că sâmtă tre
buința de a fi ținuți în frâu, deârece cjieil c& 
„vina nu e a loră , cari scriu, ci a publicului, 
care pdte să mistue chiar și atunci când ei iși 
bată jocă de cuvîutulă tipărită."

Ei bine, acâsta a fostă și este și scopulă 
nostru: ca „să ținemă în frâu" pe cei dela „Tri
buna", care cu-o îngâmfare ridiculă se gerăză de 
organă ală opiniunei publice române dela noi.

Le declarămă cu tâtă seriositatea colegiloră 
dela „Tribuna," că nu sâmțimă nici cea mai 
mică plăcere de-a disputa cu ei; dar îi sfă- 
tuimă, ca pe viitorii sâ bage bine de sâmă cum 
scriu și ce scriu!

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

Esposițiunea din Peșta.
Budapesta, 21 Martie n. 1885.

Pregătirile pentru esposițiunea regnicolară, care se 
va țină în ăst.0 ană în Budapesta, se continuă cu mare 
grabă. Se face totă ce numai este posibilă spre a se 
pute dovedi înaintea strâiniloră, câtă de înaintată este 
Ungaria în cultură și civilisațiune. Er de altă parte nu 
este perdută din vedere nici aceea, ca țările de sub co
rona ungară sâ fie representate în ună costumă câtă 
numai se pâte de maghiară. Scrierea obiecteloră espuse 
preste totă va fi mai numai maghiară. Altă limbă d. e. 
germană și francesă va fi întrebuințată ici și colo ca es- 
cepțiune pentru orientarea strâiniloră, său din considera- 
țiune cătră vr’o tară strâ’nă âre-care, care va lua parte 
la esposițiune. Pre timpulă deschiderei va fi gata nu
mai catalogulă celă ungurescă ală esposițiunei, pre când 
celă germană și francesă numai târejiu după aceea. In- 
tr’aceea presa maghiară cugetă și este de părere, că vi- 
ceprimnru’.ă și președintele reuniunei scolastice maghiare 
Gerloczy a făcută ună mare serviciu maghiarismului prin 
cunoscuta sa epistolă, ce a adresat’o firmeloră nema
ghiare de aici, pentru delăturarea inscripțiuniloră nema
ghiare, ca Budapesta sâ apară înaintea streiniloră, cari 
voră cerceta esposițiunea, câtă de maghiară. Afară de 
aceste în favorulă esposițiunei s’a câștigată și presa stră
ină și se spereză, că între esponenți voră figura mai 
mulțl și dintre locuitorii țâriloră vecine.

Dâcă mergemă afară din orașă prin strada radială, 
care stradă este una dintre cele mai frum6.se ale capi
talei ungare, ajungemă la păduricea urbană (Stadtwăld- 
chen), în partea căreia spre resărită se află teritorulă 
esposițiunei de presentă întregă ocolită cu stoboră (pa
iantă, uluci) și în estensiune de 300,000 metri pătrați. 
Aici numai cu biletă dela direcțiunea esposițiunei p6te 
omulă intră. Confusiunea este încă mare, deși pavilio- 
nurile în numără de 98 mai tâte sunt sub acoperișă. 
Esposițiunea se află în stadiulă organisării croite după 
ună plană modernă și cu gustă întocmită, pănăla deschidere 
încă este forte multă de lucru. Abstragândă dela aceea 
că luna lui Aprile este menită pentru arangiarea obiec
teloră espuse, apoi se 4’ce, că numârulă esponențiloră 
trece peste 9000 de inși. Obiectele espuse voră fi îm
părțite în 32 de grupe principali.

Dintre pavilionurile esposițiunei, mai cu semă douâ 
suntă, cari atragă mai tare atențiunea privitorului. A- 
ceste suntă pavîlionulă idustrială și pavilionulă regală. 
Celă dinteiu edificată în stilă italiană de renaissance

FOILETON U.
OVIDIU.

(Piesă tn 4 acte și în versuri de V. Alexandri.)
(Urmare și fine),

Actulă III se petrece în vila lui Ovidiu. Poetulă 
mâhnită înâcă amarulă sufletului în undele spumâse ale 
vinuriloră de Chio și Falerno. Soții lui de plăcere și 
frumâsele curtesane romane se îmbată în plăceri. Me
cena vine sâ spună lui Ovidiu sâ fugă, sâ scape de mâ
nia lui Augustă și de mârtea care’lă aștâptă. Poetulă nu 
voiesce, pănă când Mecena rostesce numele Perillei, co
pila iubită a lui Ovidiu.

După plecarea loră, petrecerile continuă cu veseliă 
pănă la reîntârcerea spăimentată a poetului, care le spune 
că spionii lui August îlă urmărescă pretutindeni. Trebue 
sâ fugă din Roma. Cotta, amiculă sâu, se oferă a’i a- 
râta căi ascunse și de puțini sciute. Voră sâ plece, Ju- 
lia apare în mijloculă curtesaneloră, în sînulă orgiei. 
Fata primei și multă coruptei Iulie, spusese lui August 
la finele actului II:

A! nu vrei sg te îndupleci la ruga mea?.... Nu vrei?
Gândescil l’a a ta frică; am totă sângele ei,
M’oiu compromite astfelă și așa departe voiu merge,
Câtă lustrulă de cordnă pe frunte-mi se va șterge.

Venindă acum în orgiă, Julia îșl îndeplinesce făgă- 
duiala, »par un coup de inaître». Pasiunile o turmentă. 
Domnița Romei, Julia sublimă, ijice curtesaniloră și tine- 
riloră îmbâtați de amoruri:

Ca voi am sete mare în d’alba mea junie
De viață, de uitare, de de amoră și de beție; 
Nepâta lui Octaviu ia locă adi printre voi, 
Frumose curtesane a Romei.........
Ovidiu spăimentată ântâiu de urmările îngroditore 

ale acestei nebunii, se încârcă s’o răpescă din mijloculă 
perdării. In urmă, înflăcărată de privirile ardâtâre ale 
Juliei, Ovidiu, nebună de pasiune, strigă:

..A! dâcă ai decisă
Sg ’nfrunțl orice osândă, pășind peste ună abisă,
S6 intri în gura lumii mai nfigră, mai grozavă
Decâtă a unui șerpe cu limbă de otravă, 
Vin’ în orgia nopții voioși să ne aruncămfl 
Și’n cupele de aură noroculă să’necămă!
Amiciloră! dațl sborulă nebuneloră aventuri, 
Intunece-se mintea și ducă-se pe venturl;
Și valurile mării înalțe-se în zenită
Și cadă pe noi.... cadă totă cerulă prăbușită.
Beția începe. Glicera cântă improvisațiunile întra

ripate ale poetului și ale Juliei. Sclavele varsă focosulă 
Falern, amestecată cu arome și cu mărgăritare; sala 
petreceriloră răsună de invitațiunile Glicerei:

Varsă în cupa mea de aură
Vinulă roșă ce desfătâză

Venus! <jea voluptății,
Varsă’n mine foculă tău.

Augustă urmată de Mecena apare pentru a’șl găsi 
nepâta trântită în lupanare și încongiurată de așa numiții 
domnitori ai lumii »nedemni de libertate și copțl pentru 
sclăviăx» Esilulă vecinică e pedăpsa lui Ovidiu și a 
Juliei.

In actulă IV, Ovidiu, slăbită de suferințe, de do- 
rulă țârii și de asprimea locuriloră ce locuise de ani de 
dlile, se întorce dela luptă, de prin prejurulă orașului 
Torni. Sub conducerea lui, Tomitanii au gonită pe bar
bari și mulțămescă poetului de iubirea ce le arată. De 
gâba însâ sunt tâte; durerea îlu întețesce, cu tâte îngri
jirile și mângăerile Sarmizei, tenâra Tomitană, a cărei 
figură aduce aminte lui Ovidiu pe fica sa Perilla. Plânge
rile, și jalea, și versurile ce scrie poetulă după plecarea 
tinerei sale prietine, sunt duiâse ca și nefeicirrea lui. 
Scăpată din esilă, Iulia vine la Torni, der numai pentru 
a fi față la mârtea poetului. Emoțiunile stinseră pe 
Ovidiu; amicii sâ-i sosescă în Torni și îi spună că Roma 
îlă rechiamă cu dragă lângă ală ei sînă. De geaba tâte, 
agonia începe, poetulă nu înviioreză ună momentă decâtă 
pentru a vedea neînlăturabila decadență a imperiului și 
răsărirea vlăstariloră neolatini: 

refusaf.il
acest.fi
frum6.se
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este situată în centrulă teritorului avendă estensiune de 
14,000 metri patrațl în forma unei figure paralelograme. 
Din lole cele patru colțuri ale acestei figure se înalță 
câte ună mică pavilionă, și în fiecare părete se afiă câte 
o pbrtă principală cam de 22 metri de înaltă, erdinmij- 
locă se înalță o cupolă imposanlă de 48 metri. Spesele 
acestui pavilionă se urcă peste 600,000 fl.; ca materială 
de edificare s’a întrebuințată : cărămidă, pâtră, feră 
sticlă.

Pavilionulă regală, care este totodată și obiectă 
esposițiune, cu multă mai mică, este edificată 
ună gustă deosebită. Are o cupolă frumbsă, ferestre 
sticlă colorată, scări de două părți, fruntaru frumosă și 
însemne de răsboiu sculptate în reliefă ca nisce statue mici 
pe cele patru colțuri ale coperișului. Mobilarea și aran- 
giarea internă încă va fi forte de gustă. Acestă pavilionă 
în absența Maiestățiloră Loră va fi deschisă și pentru 
publică.

Afară de aceste, ne atragă atențiunea mai cu sâmă 
următbrele pavilonuri, și anume: celă de arte, celă ori
entală și celă de vânată.

Estă din urmă este fbrte originală în soiulă său. 
Are păreți de scânduri de bradă și stejară necurățită de 
coji, preparate anume pentru acestă scopă, și este aco
perită cu șindile. S’ar părea că este o casă de bradă 
dela munte.

Spesele esposițiunei sunt destulă de considerabile, 
pentrucă acele se urcă peste două milione de fl. v. a.

Deschiderea esposițiunei se va face în Dumineca de 
2 Maiu n. a. c. în presența Maiestății Sale a împăratului- 
rege și a Alteței Sale archieducelui Rudolfă, care este 
protectorulă esposițiunei. Esposiția va fi deschisă până 
la finea lunei lui Octomvre. In acestă timpă teritoriulă 
esposițiunei va stâ deschisă pentru publică dela 8 ore a. 
m. până la 11 6re din nopte, pe când edificiurile voră 
fi deschise numai dela 9 ore a. m. până la 6 6re p. m. 
Biletele de intrare în cele trei dile dintâiu voră fi câte 
cu 1 fl„ în celelalte (jile de săptămână între orele 8 a. 
m. și 6 p. m. 50 cr., Dumineca și în sărbători totă în 
acelă timpă 30 cr., âr biletele de sără pentru 6rele 6— 
11 voră fi cu câte 20 cr.

Pentru petrecerea și comoditatea publicului încă se 
facă tâte pregătirile. Voră fi orologe și lumină electrică; 
concerte, prelecțiunl și producțiunl pirotechnice gratuite 
etc. Afară de aceste, pentru ca publiculă din afară să 
p6tă căpăta locuințe mai lesne, magistratulă urbană a 
arangiată cancelariă pentru mijlocirea cuartiriloră, care 
cancelariă are filiale pela I6te garele căiloră ferate de aici.

X.
■o

Unti Chrisovă domnescă.
Ună abonată a trămisă farului »Dreptulă« o co- 

piă după ună Chrisovă ală lui Mateiu Basarabă vodă 
din 24 Octomvre 1644 pentru vama de pește dela Sna- 
govă, Chrisovă publicată în <|iaru^ »Luptătorulă.« Ne 
grăbimă a-lă reproduce, ca ună documentă caracteristică 
atâtă pentru limbagiulă vigurosă ce se întrebuința la aceea 
epocă de autorități și mai alesă pentru frumseța și puri
tatea limbii:

»Cu mila lui Dumnedeu, Eu Mateiu Basarabă V. V. 
>și Domnă, scriu Domnia Mea ție, Vaso Vameșule, că ce 
*porc-de-câne ești tu de cărțile mele nu le bagi în 
»semă.

»A făcută Domnia Mea cărți părintelui Snagoveană 
»să’și ia dreptu său după locu lui dela Spanțovă, cum a 
»fostă legea și obiceiulă, er tu fecioră de curvă nu bagi 
>cărțile Domniei Mele în semă.

Vădă Roma cum espiră.... vai! Roma nu mai este! 
Puterea ei?.... legendă; istoria-i? poveste.
A fostă,.... s’a ștersă cu nume, cu gloriă, cu totă, 
Dâr
Norulă greu dispare..., lumina cresce în urmă;
Trecă secoll!... o minune!.... Aici în răsărită 
Vlăstarulă, fiu ală Romei, stejară a devenită;
Și Istrulă moștenesce ală Tibrului renume;
Se 'nalță o nouă Romă.... renasce o nouă lume.

Excelsior!.... Nu, gintea latină în veci nu more!

Acesta-i subiectulă piesei poetului română. O nouă 
piatră prețiăsă se adauge pe corăna lui poetică, o piatră 
prețiosă, care nu se va întuneca niciodată, ci din contră 
va luci din ce în ce mai multă, căci rară frumsețea lim- 
bei, gingășia ici și puterea dincolo ale inspirațiunei, mă- 
estria versului voră fi date, în scene poetice ca cele din 
actele 2, 3 și 4, cu mai multă intensitate ca aceea a d-lui 
Alecsandri. Gine se va plânge deci că poetulă, pentrn 
cea mai mare fală a limbei și literaturei nostre, a luată 
totdâuna, ca și ’n Fântâna Blandusiei, înaintea 
dramaturgului ?

(După »Românulă<) Gioiifi.

■o-

„Să cauți dâr să lași să’șl ia elă ce este obicinuită, 
»că voiu trămite Domnia Mea de acolo te va spân
ei ura.«

»Acest ea îți scriu și e sigura Domniei mele.«

sândă pe evreu și pe tovaroșulă său a ’șl continua drumulă 
până în capulu stradei, unde pungașulă pretestândă a ră
mână în urmă apucă pe altă, stradă și se făcu nevădută. 
Tocmai după ce ajunse singură acolo unde se ducea, 
evreulă din Isaccea descoperi că a fostă victima unei 
îndrăsnețe pungășii și se plânse imediată autorilățiloră 
locale.*

este

Bugetulii României.
In cameră s’a depusă raportulă generală asupra 

proiectului de bugetă pe 1885—1886, Raportoră 
d. Emilă Costinescu.

Iată cum se echilibrâză acestă bugetă: 
La venituri:

directe 
indirecte . 
domeniale

i

Contrib.
>

Venituri
Căile ferate și mina Bahna 
Poște; telegrafe, împr. etc. 
Venit, minister, finanțeloră

>
>

fi

răsboiu . . . 
esterne .... 
instr. publică . 
justiției . . .

>

»
>

Diferite

24,780,000.—
54,835,000.—
20,963,108 —
11 617,925.44

5,273,000.—
1,958,000.—

798,000.—
138,000.—
109,762.—

3,000.—
6,527.925.—

>
>

venituri

Totalii lei

Totală lei . . . . 127,003 720.44
Din exc. 1883—84, încheiată la 30 Sept. 1,500.000]—

128,503,720 44
La cheltueli:

Datoria publică . ..................................... 51,129,173.94
Minist.. răsboiu......................................... 28,421,406.—

» finanțe......................................... 10,516,799.—
> instr. publ....................................... 12,762.909.60
, interne......................................... 10,007,508.41
» lucrări publice.......................... 3,903,784 50
« agric. dom. etc............................... 3,963.920.03
, justiției.................................... 4,74-2,742—
„ externe......................................... 1,639,451.—

Cons. miniștriloră.................................... 62,960,—
Cred, suplim. și extraord..................... 1,353,012.96

. 128,503,720.44

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz Trans.«)

Pesta, 26 Martie. — In Sebeșă s’a pro
clamată în unanimitate deputată contele Ludo- 
vică Toldy Horvath, candidatulă guvernamentală.

Zara, 26 Martie. — Pârechea princiară 
de corbnă a sosită eri diminbță la Sebenița, făcu 
o preumblare prin orașă, sărbătoresce împodo
bită, fiindă salutată cu entusiasmă și aruncân- 
du-se în continuu flori de pe ferestre; făcu ’apoi 
o escursiune la Scardona și la cataractele dela 
Cherca. Săra a sosită aci pe o plbiă torențială.

o

DIVERSE.
0 pungășiă îndrăsneță. — Citimă următârele în 

»Galații‘ dela 10 curentă: >lerl, cu vaporulă dela 4 
ore sosi în acestă orașă, venindu dela Isaccea, ună ne- 
gustoră evreu din acelă orașă, numită Pincus Hahamu. 
și debarcândă plecă, pe josă pe strada Portului spre ț 
se duce la magasinulă d-lui Iacobă Nedei, de unde aves 
să cumpere marfă pentru prăvălia sa din Isaccea. Pf 
când urca dealulă din portă, îi eși înainte ună pungași 
evreu, tenără și curățelă îmbrăcată, care prefăcendu-st 
că-lă cunosce îlă întrebă de unde vine și ce are să faci 
în Galați. Pincus Hahamu îi răspunse cu naivitate ceea- 
ce avea să facă și unde se ducea. Atunci pungașulă îlt 
sfătui să apuce pe altă drumă spre a eși mai lesne Ie 
d. Nedei, deârece dealulă fundă mare și elă (negustorult 
din Isaccea) bătrână îi va fi anevoiă d’a se urca, ofe- 
rindu-se în acelașă timpă pungașulă a-lă conduce. Evreult 
se învoi și pungașulă îlă duse pe strada Negroponte, ș 
pe alte ulițe pănă ce se înfundară amândoi într’o uli 
clâră strâmtă și întunecosă, care dă spre biserica sf 
Dumitru. Aci, la ună momentă dată, pungașulă prefă 
cendu-se că ridică ceva de josă, înfățișă tovarășului săi 
ună portofelă în care se aflau mai multe ruble rusesc 
de hârtiă, (jicându-i că l’a găsită și că voră împărț 
amendoi banii. După ce mai făcură câțl-va pași pi 
uliță, Ie eși înainte ună altă pungașă, tovarășă ală celu 
dinteiu, întrebându-i dacă n’au găsită nisce bani pe car 
i-a perdută în acea stradă. Ei, naturală, au negată 
însă păgubașulă stărui să-i caute 
din Isaccea fu nevoită a-șl scbte 
avea o sumă de 600 lei în aură, 
Păgubașulă se făcu că’șl caută 
acei ai evreului și cu multă dibăcie șterse vr’o sut; 
șepte-ijecl de lei fără ca acestă din urmă să bage d 
semă. In timpulă acestei operațiuni, celalaltă pungași 
totă] arăta evreului portofelulă găsită și pe care ’li 
avea în mânecă, spre a’i distrage astfelă atențiunea 
Păgubașulă spuse apoi că nu sunt banii săi și plecă lă

și astfelă 
punga în 
argintă și 

banii săi

președintelui Boliviei,
Dobi-

Afară de capulii prin-

* * *
Unti monstru. — Ună 4>ai'd brasiliană anunță că 

însărcinatulă de afaceri ală Brasiliei la Paz, în Bolivia, 
a trămisă ministrului afâceriloră străine mai multe foto
grafii ale unei amfibii estraordinare, care a fostă omorîtă 
în rîulă Bini, în Bolivia, după ce s’a trasă în ea trei-cjecl 
și șâse de glănțe. Din ordinulă
dice acelă diară, scheletulă a fostă dusă la Paz. 
toculă are o lungime, de 12 metri, 
cipală, are pe spate alte două capete forte bine for
mate și aședate unulă lângă altulă. Cele trei capete 
suntă cu totulă la felă și sămănă <cu capulă unui câne. 
Cele patru picibre, scurte dâr grbse, se termină prin nisce 
unghii mari, piclbrele, pântecele și gâturile suntă acope
rite de nisce solzi fbrte tari; o îndoită cuirasă de solzi 
pe care n’o pote pătrunde glănțele, protege spinarea și 
părțile superiăre ale corpului. Gâtulă capului este lungă 
și pântecele umflată. Profesorulă Givetti, care a esa- 
minată acestă dobitocă, crede că nu este ună monstru 
ci ună dobitocă de o speciă fărte rară său care aprăpe 
a dispărută, căci câte-va vase de pământă arsă, din tim- 
pulă Incailoră, imită forma acestui dobitocă.

* * *
0 esperiență cu usturoiului în contra turhărei. — 

Citimă următărele in »Cultivatorulă«, organulă cercului 
agricolă din Bucuresci: D. Boaley, membrulă academiei 
franceze de sciințe, prescrie următorulă metodă: Rana 
pacientului se spală bine cu apă și apoi se frâcă cu us- 
turoiu pulverisată. Afară de acesta, bolnavulă trebue să 
ia în decursă de 8—9 dile de 23 orî ceaiu de usturoii), 
și atâtă în acestă răstimpă câtă și ceva mai încolo tăte 
mâncările să fie cu usturoiu. Se scie că căpa și ustu- 
roiulă activăză digestiunea.

--------o--------
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Oursulu Ia bursa de Vlena 
din 24 Martie st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/o • • • 99.20 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 93.80 
[mprumutulfi căilorCi ferate

ungare....................... 147. —
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 98.80 

Amortisarea datoriei căi-
lorâ ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 122.50

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 109.90 

Bonuri rurale ungare . . 103. — 
Bonuri cu cl. de sortare IC 3. - 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii..............................102.—
Bonuri cu cl. de sortarel02. — 
Bonuri rurale transilvane 101.70

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

vină ung. .................... 98 50
Imprumutuld cu premiu

ung. ............................119 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119.30 
Renta de hărtiă austriacă 83.25 
Renta de arg. austr. . . 83.60
Renta de aură austr. . . 108 80 
Losurile din 1860 . . . 139 20
Acțiunile băncel austro-

ungare ....... 863 — 
Act. băncel de credită ung. 310.75 
Act. băncel de credită austr. 301.70 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.81
Napoleon-d’orI................9.79‘/2
Mărci 100 împ. germ. . . 60.55 
Londra 10 Livres sterlinge 124.20

Iltirsa de Bucuresci.
Cota oficială dela 12 Martie st. v. 1885.

Cump. vând.
Renta română (5%). . . , 91 —
Renta rom. amort. (5°/0) . . 94V2 —.

convert. (6°/0) . . 89Va —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 32i/a —
Credit fonc. rural (7°/0) . . 1007a —

> „ ,, (5%) . • 857. —
> » urban (7°/0) . . 977. —
» ’ » (6%) • • 91 —
> > (5°/o) • . 8372 —

Banca națională a României 1210 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 303 —

< > > Națională . . 220 —
Aurii ............................... ..... 12.7//0 —
Bancnote austriace contra aurii — —

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se polii cumpăra în tutunge
ria Iui I. Cmfoss.

Editorii: Iacobfi Mureșianu.
Redactorii responsabilii • Di». Atralft Mnreșiauu
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Societatea comercială română Bassarabiauu Calfoglu & Comp. 
BULETINU
BRĂILA 11 Martie 1885.

Anunțămîî acelora onorați cetitori, cari 
vorfl bine voi a se abonă la f6ia ndstră de aici Nr. 2920—1885.

Vendetorti Cumperfitortt Felulti Kilo Libre Pretulft5 Notite
î

încolo, că avemă încă în reservă numeri dela 
începutulu anului 1885, prin urinare potu să 
aibă colecțiunea completă.

Adiuinistratiuuea >Gazetei Transilvaniei.»J
Ghioni 

Vamvuri 
d-to 

A. Verona 
d-to 

Grimani 
Emberico 
Grosovich 
Catzica 

Ilieff 
Catzica 
Sassu 

Lombardo 
Tetene 

AthanasovicI

Sechiari 
d-to 
d-to 

Carnavali 
d-to 

Sechiari 
d-to 

Galiatzato 
Schmierer 

Millas 
G. Mendl 

L. Mendl & Comp, 
d-to

G. Mendl 
Carnavali

Grâu
)î

>î

JJ

JJ

b

n

j»

b

îi

ii 

Porumbii

Ovă <jă 
Fasole

3700
4900
3500
1020
1000
1700
2100
1400
900

250J
1570
600
280

5000
1050

57^2 
56’/. 
56— 
59— 
58- 
53V2 
53V< 
68V2 
56V4 
58i/9 
58’/4 
58V4 
58Va 
33— 
°/o—

tra ochiuriloră de găină tari (bătăturiloră), așa numita 
piele tare pe talpa piciorului, în contra negeilor!! și a 
tuturora asprimeloră pielii. Efeotulă se garantezi. Pre
țuia unei cutii 60 cr. v. a. Cu poșta 10 cr. mai multă.

9.50 — Caică
8.95 — J)
8.75 —
11.- — Magasie
10.57 — Jî
7.40 — Caică
7.50 ---_ îî
10. - — Magasie
9.— — Caică
9.90 — Magasie
10.70 — Aspetativă
7.- ---------- : Magasie
7.10 —

Aspetativă4.85 —
16.95 — Caică

(Nr. 20)

Plastru pentru turiști 
alu lui

Luser.
Ună mijlocii sigură și forte eficace în con

Zambach și Gavora
Fabrică de vestminte și recuisite bisericesc/

de ritu latinu și grecu
în Budapesta, strada Vațului, Vâczi utcza Nr. 17.

Falonu s6u Odăjdii, 
Albe, Stihare, Dal- 
matice, Baldachinu, 
prapuri. T6te felu
rile de stoguri, și 
pentru societăți in
dustriale (și pentru 
pompieri) Covoru pe

altariu, potiruri, Pie- 
tohlebnica, cădelnițe, 
Pacificalu, candele 
de altaru, policandre 
pentru biserici, Ri- 
pide, Chivotu, cărți 
de Evangeliă etc.

Comande se efectuescă promptă. — Obiectele, care nu voră conveni, se voră
schimbă cu altele. (Nr. 142).

Depositulu principală:
Li. Scliweult’s Apotheke in Meidling bei W1EN.

Se păte căpăta și prin farmacii. Este veritabilă nu
mai dăcă avisulă de întrebuințare precum și fiecare plastru 
părtă marca fabricei și subscrierea de mai susă ; de aceea 
să se ceră întotdeuna espresă: Plastru pentru Tu
riști de L. Luser. — Deposită în Brașovă la:

d. I. Hornung, farmacista. 4—6

Pentru ocuparea unui postă 
vacantă de cancelistă la se- 
dria orfanală orășenăscă, îm
preunată cu ună salariu a- 
nuală de 450 fl. și pentru lo
cuință 100 fl. — se escrie prin 
acâsta concursă.

Petenții pentru acestă postă 
au — pe lângă documentarea 
sciințeloră școlare, cunâsce- 
rei celoră 3 limbi ale patriei, 
destoiniciei în resortulă de 
conceptă, purtărei loră mo
rale, și că nu au trecuta 
etatea de 40 de ani — de 
a-șl așterne petițiunile astfelă 
instruate până în 8 Aprilie 
a. c. subscrisului magistrată.

Brașovfl, 21 Martie 1885.
Magistratulu orăș.

1—3 (Nr. 38)

uiiiiiiiiiiii mii iihwnaihiinii

De observații.
Cei ce suferă, de spasmuri, de cârcei și de 
nervi găsesch ajutorii sigură prin metoda mea. 
Onorariele se dau după ce se vorîi observa succese.

Tractarea în scrisă. S’au vindecatu sute de dmeni.

Prof. Dr. Albert,
distinsă, pentru deosebitele succese, de cătră societatea sciențifică francesă 
cu marea medalii! de ații'ii el. I.

(Nr. 137) 6. Place du Trone, PARIS.

MersulU trenurilorU
!

pe inia I*redealîl-Kudapesta și pe linia Teiiișîi-Aradil-Budapesia a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealâ-Budapesta Budapesta—Predeald

Trenă 
accelerat

Trenfl 
de 

peraâne

Trenă 
omnibua

Treniî 
de 

peradne

BucurescI 7.15 — — —
Predealu 1.09 — — 9.50
Timișâ 1.33 — — 10.15
Brașovfi £ 2.06 — - 10.50

2.16
2.44

6.30 5.45
Feldidra 7.09 6.28
Apatia 3.03 7.41 7.07
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42
Homorodă 3.51 8.53 8.51
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52
Sigliișdra 5.11 10.55 11.56
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43
Mediaști 6.00 12.11 1.23
Copsa mică 6.29 12.35 2.07
Micăsasa — 12.54 2.27
Blaștu 7.02 1.29 3.06
Crăciunelii — 1.45 3.22
Teinșft 7.38 2.26 4.15
Aiudd 7.55 2.48 4.44
Vințulă de sustt — 3.12 5.10
Uiâra — 3.19 5.19
Cucerdea 8.24 3.36 5.47
Ghiristt 8.48 4.10 6.38
Apahida — 5.39 8.51
Clușiu 10.08 559 9.18

10.18 6.28 8.00
Nedeșdu — 6.54 8.34
Ghirbfiu — 7.10 8.59
Aghiriști — 7.25 9.35
Stana — 7.49 10.16
Huiedinti 11.33 8.11 11.04
Ciucia 12.06 8.52 12.17
Bucia — 9.11 12.47
Bratca — 9.29 1.21
R6v 12.25 9.52 2.05
Mezd-Telegd 1.11 10.27 3.08
Fugyi-Văsârhely — 10.46 3.39
Vărad-Velințe — 10,56 3.55
Oradia-mare ( 1.49 11.04 4.06

( 1.54 11.14 7.30
P. Ladăny 3.14 1.47 11.05
Szolnok 5.10 4.40 2.37
Buda-peata' 7.30 7.44 6.40

Viena 2.00 6.20 2.00

Trenă 
de 

pereone

Trenă 
omnibua

Trenă 
accelerat

Trenă 
omnibua

Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Ladăny 2.01 2.04 1.59 10.09
Oradea mare > 4.11 5.13 3.20

4.21 9.37 3.25
Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Vâsărhely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Râv 5.46 11.41 4.31
Bratca 6.09 12.15 —
Bucia 6.28 12.48 —
Ciucia 6.52 1.48 5.28
Huiedin 7.32 3.21 6.01
Stana 7.51 3.54 —
Aghiriș 8.12 4.34 —
GhirbSu 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 —

8.57 5.40 7.08
9.23 6.00 7.18

Apahida 9.50 6.29 —
Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Uiora 12.12 9.58 —
Vințulii de susfl 12.19 10.07 —
Aiudtt 12.45 10.42 9.17
Teiuștt 1.15 11.32 9.40
Crăciunelă 1.44 12.03 —
Blașă 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Mediaști 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișdra 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32
Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiâra 8.41 9.20 2.44

( 9.20 10.15 3.15
Brașovă > — 6.00 3.25
Timiști — 6.57 4.03
Predealu — 7.32 4.28

BucurescI 10.25(

Nota: Orele de n6pte suntfl cele dintre liniile grdse.

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teiușft-Aradal-Budapesta Budapesta-Aradă-Teiușă.

Trenu de Trenu Trenă Trenu de Trentt
persâne omnibua omnibua peraone omnibua

Teiușft
Alba-Inlia

9.50 Viena 8.25 8.352.3â 8.20
3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55

Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 Aradft 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
Radna-Lipova

9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
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
Aradft 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 6.15
Viena 6.20 — — Teiușik 12.53 7.00

Aradă-Timișdra Simeria (Piski) Petroșeui

Trenă Trenă de Trenă
nmnlhufl peradne omnibua

Aradă 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 
Orczifalva

7.28 1.50 Pui 5.19
7.49 2.12 Crivadia 6.05

Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timiștâra 8.58 3.15 S* etroșenl 7.00

’Timișdra-Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Treuă Trenă
persdne omnibua omnibua

Timișdra 12.25 5.00 Petroșenl 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
Aradfit 3.10 8.00 Simeria 12.37


