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Brașovu, 7 (19) Maiu 1885-
Când amu primită soirea, că societatea de 

lectură a studențiloru români dela universitatea 
maghiară din Clușiu „Iulia" a fostă disolvată 
prin ordină ministerială, amă esclamată, cuprinși 
de durere și indignare asupra nedreptății, ce s’a 
făcută tinerimei ndstre de caracteră, care ține cu 
credință neînfrântă la limba și la naționalita
tea sa:

„Astăzi ne semțimă mai tari ca vreo-dată, 
„căci dărîmată este podulă ilusiuniloră vane din 
„dărăt.ulu nostru si a nostră este junimea română, 
„a nostră cu semț&mântulă, a nostră cu dorințele 
„și aspirațiunile ei. Junimea română a pier
dută o posițiune slabă, nesigură și periculdsă 
„la universitatea maghiară din Clușiu ddr a 
„câștigată convicțiunea morală, că trebue să lup- 
„te tdtă viața ei cu energiă, cu abnegare de sine 
„și cu tdte mijldcele ertate pentru ca să se îm- 
„plinăscă justa și vechia dorință a poporului 
„română de a avă odată o universitate română în I 
„Transilvania.

A năstră e junimea română! Amă disă și-o 
repețimă de mii și mii de ori cu mândria ca să 
audă t6tă lumea și să scie că poporulă română 
dintre Tisa și Carpați trăiesce încă, și trăiesce 
cu speranță întemeiată într’ună viitoră mai fe
ricită, demnă de elă și de omenire; să scie lumea 
că avemă o junime în a căreia peptă bate o i- 
nimă roraânăscă, o junime bravă și credinciăsă 
care semte cu poporulă, sufere cu elă și este ho- 
tărîtă a lupta, a trăi și a muri împreună cu elă.

Acum s’au putută convinge și contrarii 
noștrii, că adevără amă grăită când amă susți
nută că a ndstră este junimea.

De ună ană de <Ș.ile „cavalerescii“ fii ai lui 
Arpad din Clușă au pusă în ucenă, în modulă 
celă mai crudă și brutală, prigonirea studenți- 
loră români, cari și-au manifestații la diferite 
ocasiuni sentimentele loră naționale. Insulte din 
partea plebei de pe strade, desființarea socie
tății de lectură „Iulia", cercetări și pedepse dis
ciplinare din partea funcționariloră universității 
și ale ministrului de instrucțiune, amenințări și 
terorisări necontenite din partea pressei maghiare 
și a publicului „cultă11 maghiară: tdte aceste a 
trebuită și trebue încă să le sufere tinerimea 
nostră dela universitatea din Clușiu și dela alte 
institute maghiare pentru că este și voiesce să 
fie română și numai română, cu spiritulă și cu 
sentimentulă.

După ună ană de prigonire se înființăză pe 
ruinele societății ,,Iulia“ o reuniune mare ma
ghiară cu scopulă vădită de a stărui, ca juna 
generațiune a Româniloră și a Sașiloră locuitori 
în Transilvania să se desbrace de sentimentulă 
și de spiritulă său națională și se adopte senti
mentele și spiritulă maghiară. Printr’o apucă
tură nedămnă câți-va tineri români universitari 
fură seduși a se înscrie cu câte 10—20 cr. în- 
tr’o listă de contribuiri pentru acea „reuniune 
maghiară de cultură.11 Foile maghiare se gră
biră a publică numele acestoră tineri între nu
mele membriloră reuniunei maghiare.

Triumfulă loră pentru acăstă „cucerire" n’a 
durată însă multă, de 6rece numiții tineri ro
mâni, văcjendu cursa, s’au grăbită și ei a declară în

organulu nostru, că ei n’au voită și nu voră să 
fie membrii reuniunei maghiare.

Acăstă declarare a fostă o palmă grozavă 
pentru șoviniștii din Clușiu. Ei au și sâmțit’o în 
așa măsură încâtă p’aci, p’aci erau să-și iăsă 
ărăși din sărită, ca la 3 (15) Maiu anulă trecută, 
și să arangeze ună nou scandală în potriva bie- 
țiloră tineri, cari s’au lăpădată de Satana.

Bunulă tactă cerea ca foile maghiare să 
tacă asupra acestui incidență, ori câtă de neplă
cută li-ar fi fostă. Dăr „bunulă tactă“ este adi 
o marfă cu totulu necunoscută între șoviniștii 
din Clușiu. De aceea ei au atacată pe acei ti
neri pentru declarațiunea loră într’ună modă 
fdrte bruscă și vătămătoră și nici pănă astădi 
mânia loră nu s’a mai stămpărată, ba acum se 
întdrce cu tdtă puterea asupra organului 
nostru, căci ele susțină, că memorații tineri ar fi 
căzută victimă terorismului nostru.

Se înțelege, dăcă cumplitulă terorismă un- 
gurescă din Clușiu, esercitată asupra tinerimei ro
mâne universitare mai multă de ună ană de 
dile, n’a putută împiedecă ca acei tineri români să 
declare în publică, că nu voră să fie membrii 
reuniunei maghiare din Clușiu, atunci trebue să 
esiste o altă putere, care conduce sentimentele 
tinerimei române și acăsta nu pdfe fi decâtă „te
rorismul ă Gazetei.11

La aceea, că tinerii români au și ei o mamă 
la a căreia peptă au suptă, că au și ei frați și 
surori, că au și ei inimă ca să iubăscă și consci- 
ință ca să se ferăscă de ceea ce le este strică- 
ciosă, despoții din Clușiu nu se potă gândi. Ca 
să ’și p6tă ajunge ei scopulă loră șuchiată le 
trebuescă ființe făr’ de caracteră și far’ de inimă, 
cari să se lase a fi terorisate de dânșii.

Suntemă fericiți, că posedemă atâta putere 
magică, ca Clușienii să se plângă asupra „tero
rismului" nostru. Acăsta este cea mai eclatantă 
dovadă, că a nostră este junimea română, a nostră 
cu semțementulă, a nostră- cu dorințele și aspira
țiunile ei!

Drumulii cătră Mitrovița.
De când ne-a binecuvântată congresulă europănă 

dela Berlină cu provinciile turcescl Herțegovina și Bosnia, 
diplomația precum și strategii austriac! îșl bată capulă 
cum să iăsă din înfundătura de astădi și cum să ajungă 
la Marea egeică sâu la orașulă Salonică, său cum c^ică 
Românii din Macedonia la Suruna, care se află tocmai 
pe malulă mării egeice seu ală Archipelagului. De multă 
n’au mai vorbită diarele germane nimică despre acestă 
cestiune dar acuma îșl ridică cuventulă ună generală 
austriacă cu numele Richard de Gelich, care arată prin- 
tr’ună articolă, ce’lă publică „Budapester Tageblatt,« 
cum să înainteze Austria pănă la Mitrovița în drumnlă 
spre Salonică. Acestă articulă este de următorulă cu
prinsă:

Când conflictulă afgană dintre Anglia și dintre Ru
sia se năre că amenință cu tâtă seriositatea, se ivi din 
nou faima, că amă voi să ne lărgimă teritoriulă de ocu- 
pațiune peste sangeaculă dela Novibazară și să ocupămă 
punctulă strategică Mitrovița. Erau și voci, cari (jiceau, 
că trupele nâstre să nu se mai oprăscă pănă la Salonică. 
Nu cercetămă valorea aceloră faime, dar suntemă de 
părere, că opiniunea publică în modă instinctivă a ară
tată ceea ce ar trebui mai târziu să se facă ne
greșită, dacă guvernulă nostru a avută ună scopă 
mai mare, când a primită mandatulă dela Berlină, decâtă 
ca să ocupe numai în modă temporară Rosnia și Her
țegovina. Nici ună omfl cu minte nu-ș! va pute închipui
tă noi ne-amă dusă în Bosnia, ca să îraplmimă pe spe,

sele nâstre o misiune umanitară și civilisătâre și să măn- 
ținemă ordinea și pacea pentru Maiestatea Sa Sultanulă, 
spre a ne întorce a casă cu consciința împăcată, că amă 
promovată cultura în alte țeri cu miliânele nâstre.

Politica nâstră în peninsula balcanică este vechiă. 
Pentru de a ocupa Bosnia și pentru de a pune mâna 
pe peninsula balcanică, amă vărsată multă sânge 
pănă la bătaia dela Mohaciu și armatele austriac e pela 
capătulă secuiului 17 și pe la începutulă secuiului ală 
18 s’au luptată voinicesce. Și dacă diplomații austriac! 
s’au ocupată cu probleme mai mari, ei nu s’au cugetată, 
ca să neglige la Dunărea inferioră și dincolo de Sava in
teresele Austriei. Austria pută cugetă la politica lui Io- 
sifă II numai după ce s’a desfășurată cestiunea orientală 
și după, ce în urma răsbăieloră s’au formată în peninsula 
balcanică staturi naționale.

După ce s’a încheiată răsboiulă ruso-turcescă dela 
1878, a sosită timpulă ca Austria să ocupe Bosnia, care 
are însemnătate strategică și politică și astfelă să pună 
piHorulă în peninsula balcanică, spre a trage poporele în 
sfera sa de acțiune. Chiară înainte de congresă au lucrată 
diplomații pentru Bosnia și Andrâssy s’a opusă, ca Bos
nia și Herțegovina se devină țări autonome. Când a 
scrisă Lordulă Derby, ca să capete aceste două provincii 
autonomiă și administrațiune locală, atunci a cjisă An- 
drasy: că Austria nu pâte suferi acăsta, pentru că acolo 
suntă interesele vitale ale Austriei în jocă. Acăstă posi
țiune a apărat’o Andrâssy și la congresulă din Berlină.

însemnătatea politică a provinciiloră ocupate nu o 
mai at.ingemă, ci numai pe cea militară. Prin ocuparea 
acestoră provincii ne este asigurată Dalmația și posițiunea 
năstră în Marea-adriatică. Prin aceea, că ne-amă asi
gurată provinciile nâstre din Sudă-ostă, amă ajunsă în 
posesiunea aceloră defileurl strategice, ce le formăză stân- 

| cile și pădurile fruntariei muntenegrene și sârbesc!, ace- 
. lea defileuri, care ne facă posibilă, ca să mergemă cătră 
Mitrovița și cătră Salonică. Prin aceea, că trecemă peste 
Novibazar ajungemă la Coșovița, unde amă avută multă 
bătăi cu Turcii.

» Dacă voimă, ca posițiuuea năstră să fie asigurate 
și ca noi să putemă juca ună rolă însemnată în pe
ninsula balcanică, atunci trebue să ocupămă Mitrovița. 
Politica de ocupațiune îșl are adversarii săi și încă mai 
mulți adversari decâtă partisani. Spesele și frica de în
curcături îi face să stă pe gânduri. încurcăturile din 0- 
rientă însă nu se voră pută înlătura și Austria să profite 
de ocasiuue și să-și întărescă posițiunea.

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

SOIRILE DILEL
Ni se scrie din Deva următorulă faptă, care arată 

cum se sciu folosi de vist.eriă stăpânți: »Ună jude ma
ghiară dela tribunalulă din Deva, cu lefă anuala fixă de 
1600 fl., îmbolnăvindu-se ceru dela ministeră și ună a- 
jutoră bănescă, care, pe basa recomandărei președintelui 
dela tribunală, i se și acordă, cu tote că legea numai 
oficianțiloră dela manipulare concede ună astfelă de a- 
jut.oră.« Și bietului țărână, care uneori n’are nici mă- 
laiu să mănânce, i se vinde și cojoculă din spinare, nu
mai să nu se simță golulă în visteriă

—0—
Primarulă Brașovului d. Brennerberg a făcută cu

noscută consiliului comunală ținută la 13 Maiu n , că 
venitului taxeloră pentru pavagiulă orașului, încasate la 
bariere, a fostă în luna Martie a. c. de 2495 fl. 20 cr., 
6r acsisele orășienesci în aceeași lună de 6574 fl. 
63 cr.

-0—
Direcțiunea poșteloră din Sibiiu publică concursă 

cu termină de 3 săptămâni pentru postulă de magistru 
poștală în Varfalva, comit. Turda-Arieșă. Cauțiunea 100 
fl. Salară anuală 150 fl. și 40 fl. cheltuell de cancelariă, 
pentru postulă de magistru poștală în Nadoșulă săsescă; 
comt. Ternavei mici. Cauțiunea 100 fl. Salarulu anuală 
120 fl., 40 fl. cheltuell de cancelariă și 300 fl. cheltuell 
de transportă.

—0—
i Reuniuneaa de maghiarisare din Clușiu îșl va în-



Nr. 102. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

tinde activitatea sa peste 16 comitate, âr nu numai 
peste 12.

—0—
Foile unguresc! din Clușiu, vorbindă despre cores

pondențele nostre din Blașiu, au găsită că .hora* este 
Horea. Apoi să nu rîdl de «deșteptăciunea* foiloră 
maghiare!

—0--
In ședința dela 16 Maiu n. a camerei deputațiloră 

din Peșta s’a adusă din nou vorba asupra juriului din 
Sibiiu. Deputatulă Blasius Orbană ceru ministrului-pre- 
ședinte Tisza, să-și dea mai curândă răspunsulă săă la 
interpelațiunea ce i-a adresat’o. Ministrulă a răspunsă, 
că-șl va da silința să-și procure unele date, că de altmin
trelea elă a făcută cunoscută hotărîrea guvernului d’a 
desființa juriulă din Sibiiu, și că ocolulă acestui juriu 
se va împărți între Clușiu și TârguMureșului.

—0—
Gnvernulă română a stabilită programa pentru ser

barea dela 10 Maiu pe care Regele a aprobat’o. Acăstă 
programă este aceeași ca și cea din anii trecuți: 101 
tunuri voră anunța diua de 10 Maiu, Te-Deum la Mitro
polia, primirea oficială la Paiață, defilare de trupe, prând 
la soldați și răniți, sera iluminația, representațiă de gală 
la Teatrulă Națională.

—o—
O placă comemorativă de marmoră se va 

îucrusta în zidulă casei Nr. 6 din str. Clemenței, în Bu- 
curesci, unde s’a născută C. A. Rosetti. Acăstă placă se 
va face de primăriă.

—0—
In năptea de Luni spre Marți, în săptămâna tre

cută, s’a prinsă pe lângă Oltenița renumitnlă bandită 
Șogoră, împreună cu alți tovarăși ai săi, cari aruncaseră 
spaima printre poporațiunile din județele Ialomița, Ilfovă, 
Vlașca și Brăila. Călărașii cari au prinsă pe acestă ban
dită au făcută usă de armele loră. rănindu-lă greu la 
piciorulă și mână drâptă, astfelă că rănitulă se găsesce 
ța spitalulă dela Oltenița. Se afirmă »Românului,* că 
acestă Șogoră avea relațiuni cu bre care C... care îi co
munica numele personeloră ce se puteau ataca cu 
lolosă.

—0—
Mathilda Adlerowa. In numerii trecuți anunțase- 

rămă serata dramatică a d-șorei Mathilda Adlerowa 
dela teatrulă din Aachen cu concursulă d-lui Bettelheim 
din Bucuresci. In săra de representațiă, Joi 2 Maiu, aș
teptarea publicului pănă la începerea representației a fostă 
încâtva penibilă: trebuia fără de voiă să ne gândimă la 
răua impresiune și disposițiă, ce trebuia să i-o causeze 
artistei tragediane modestulă numără, în care s’a înfăți
șată publiculă. Fârte surprincjătore a fostă absentarea 
aprope demonstrativă a publicului săsescă, care a fostă 
representată numai prin câteva persâne. O artistă ca 
d-șăra Adlerowa ar fi meritată o mai mare atențiune. 
Cu tâte acestea tânăra tragediană a șciută să țină, întrâga 
sără, publiculă în cea mai încordată atențiune, oferindu- 
ne atâtea scene frumose, de o adevărată plăcere, ca 
«Deborah*, cornitesa «Orsini* ș. a. D-șăra Adlerowa e 
dotată dela natură cu tăte acele calități, ce trebue să 
întrunăscă o tragediană: fisică și înfățișare maestăsă, or- 
gană plăcută și puternică, ochi espresivi. A dovedită 
că posede ună talentă însemnată și o scolă escelentă, 
pentru a juca cu efectulă recerută și cu pasiune covâr- 
șităre. In diferite scene și mai alesă ca comitesa «Or
sini* a secerată aplause îndelungate. Impresiunea gene
rală a fostă câtă se pâte de bună și favo abilă pentru 
artistă. D. Bettelheim a complectată programulă cu 
^ecitațiuni esecutate cu multă artă și a ajutată artistei prin

FOILETONU.

Scrisori din Cernăuți.
Sunt în Cernăuți de vre-o trei ani. — Multe amă 

vâdută și multe amă petrecută. O di trece alta vine și 
Cernăuții nu sâmănă a mai fi Cernăuți. Și cum așa? 
Ecă așa — Cernăuții se silescă a fi Bucuresci.

Cum așa măi nene? îmi duse mai deunăzi ună 
vechiu amică. En ascultă și nu te mira. Ia Cernăuți 
avemă societatea «Armonia,* societatea academică .Ju
nimea,* «Academia ortodoxă* și.... ân gâcesce — socie
tatea, ba nu, teatru de diletanți română, (jică română, 
căci mai este și unulă «polonă,* și ca să fie trei și unulă 
rutână. Deârece am amintită în urmă despre teatrulă 
de diletanți română — să vedemă ce o mai fi și asta.

Im! aducă aminte de teatrulă națională din Iași, 
care la începutulă său încă era de diletanți; pote o dă 
ceriulă c’o fi și ală nostru ca acela. Ilusiune efemeră sâu 
mai bine disă gărgăuni de fată mare. Și âtă de ce:

La noi în țâră — să le spună numai Bucovine- 
niloră ca să nu rîdă ceilalți români — diletanții români 
nu sciu românesce. Jâcă pe scenă nu pentru a deș
tepta și a desvoliâ sâmțulă națională, precum cere mi
siunea unui astfeiă de teatru, ci diletanții mergă pe 

predarea roluriloră corespondente acesteia. Densulă posede 
o voce sonoră și p6te cu multă succesă să și-o nuanțeze 
producăndă prin acesta ună însemnată efectă, asupra au
ditorului. Scena a treia (Brutu și Antoniu) din actulă III 
din »Iuliu Cesare< de Shakespeare, care pretinde atâta 
putere retorică și dramatică, a recitat’o cu mare succesă. 
Aplause numerâse au întâmpinată pe amândoi. Dșâra 
Adlerova a primită și două buchete.

—0—
Soldații bulgari, cari insultaseră și jefuiseră pe gu

vernanta și servitorea agentului britanică din Sofia, au 
fostă judecați de consiliulă de răsboiu bulgară și condam
nați la pedepse dela 6 pănă la 12 ani de muncă 
silnică.

Adunarea din Deșiu.
(Coresp. part., a «Gaz. Trans.«)

II.
Amă arătată în numărulă trecută, că fișpanulă 

Banffy, vrândă să profite de sgomotulă provocată prin 
apucăturile lui șirete în adunarea comitatensă, a căutată 
să trâcă repede prin votulă adunărei punctulă acela din 
programă, care propune maghiarisarea numeloră 
nemaghiarilo ră. S’a înșelată însă Banffy.

Deodată vedemă, că se ridică ună venerabilă bă
trână și cere cuvântulă. Era fostulă deputată dietală 
Andreiu Medană din Șomcuta mare. Cu voce cam 
debilă, însă cu argumente valorose arăta dauna, ce o 
causâză maghiarisarea numeloră, provocându-se la marea 
confusiune ce se produce, între altele, la cărțile fundu- 
are. Deci respinge acestă punctă, care lovesce în națiu- 
nalitățile nemaghiare. Ce folosescă însă argumente unei 
mulțimi atâtă de însuflețite pentru însemnătatea dileil 
Vorbitorulă fu întreruptă adese cu tumultuâse strigări: 
Elâl, elâl, nem igaz ete. (Josă, josă, nu’i adevărată).

Dhpă d-lă Medană se sculă și luă cuvântulă d-lă 
Gabrielă Mânu din Deșiu. D s’a ca și antevorbilorulă 
arătă răulă ce-lă pricinuesce schimbarea forțată a nume
loră și arătă absurditatea acestei lucrări cu esemple. Așa 
aduse ună esemplu, că ună cutare Constantină Câm- 
peanu voi să trâcă in România. Fiindă însă că în pa- 
șaportă se boteză pre unguresce Mezei Szilârd, bie- 
tulă omă fu trimisă îndărătă dela graniță, dt‘cendu-i că 
voiesce să amăgâscă pe funcționari. Deci respinse și d-sa 
punctulă acesta. Observâmă, că și d-sa fu întreruptă 
cu dese: elâl și încă de cătră mulțl, cari nu au 
dreptulă de a vorbi și vota, între cari mai mulți 
jidani și oficiali inferiori. Și d-lă Medană și d-lă 
Mânu vorbiră în limba maghiară.

Se scuiă d-lă Gregoriu Stețiu, advocatulă diece- 
sană din Gherla. Domnia sa, basată pre § 3 artic. de 
lege pentru egala îndreptățire, voi să vorbâscă în limba 
sa maternă. Ună sgomotă nedescriplibilă se începu și 
nu voi a mai încetă. Elâl, elâl, și câte sbierăte ca de 
fiere sălbatice nu dedeau rândă d-lui Stețiu să ajungă la 
vorbă. Se sună clopoțelulă. Pretectulă dete dreptă d-lui 
vorbitoră să vorbâscă, provocăndu-se la legea, carea îlă 
îndreptățesce. In deșertă, tumultulă nu voia să mai în
cete. D-lă Stețiu cugetândă că va avâ efectă, se adresă 
în limba maghiară la cavalerismulă națiunei maghiare, 
care cavalerismă scie respectă bunacuviință. Până vorbi 
unguresce sgomotulă asurditoră mai slăbi, îndată ce în
cepu românesce crescu ârășl. D-lă Stețiu, sprijinită de 
câteva voci române, în însuflețirea sa dechiarâ, că ori 
câtă voră strigă numai românesce va vorbi. Strigări: 
«Olâh orszâgban! Le velle!« (Dute în România! Josă cu 

scenă mai multă pentru distracțiune și petrecerea loră 
propriă. Nu suntă esagerarl, și nici o domnișoră și nici 
ună domnișoră nu pote să pună mâna pe inimă și să 4>că 
că nu-i adevărată.

Am disă că nu sciu românesce. Poftiți de as
cultați: La repetiții nu s’aude vorbindu-se românesce, ci 
,fiie Baba hârca ist schon — singen wzr noch „hai 
Ilenă la poenău — etc. In diua representării, sărma
nele culise câte cuvinte frumose șl galante mai audă, dâr 
în limba germană — scițl pentru că Românilor noștri diletanți 
le e mai plăcută așa. Am firma convincțiune și mă 
prindă pe ori și ce, că nici unulă din diletanți și dile
tante n’au citită pe autorii români, dâr pe cei ger
mani — din scârță în scârță.

Cu astfelă de puteri numai ceea ce ar trebui să 
ajungă ună teatru de diletanți nu va ajunge. Aci nu e 
ținta deșteptarea câtă mai multă îngâmfarea, parodia și’n 
urmă interesulă.

Dică interesulă și âcă de ce: Omulă vrâ să-și 
câștige merite cu orice preță, mijlâcele sânțescă scopulă. 
Unulă vrea să fie nemuritoră ca întemeetorulă teatrului 
altele și alții vrâu ună mire sâu o mirâsă — aci 
este mezatulă și la darabană (toba) lumea se adună. 
Din când în când mergă și teologi — dacă-i lasă P. Cu- 
vioșia sa părintele Rectoră, și sciți cuvântulă românescă : 
»uu șeii de unde ese epurele.* 

elă!) Mai întreveni prefectulă cu clopoțelulă și abia după 
o luptă de ună pătrară de oră d-lă Stețiu îș! putu des- 
voltâ argumentele sale puternice, pentru a combate a- 
cestă punctă. Intre altele d-sa dise, că procedura acâsta 
ilegală revoltă întru atâta inimele Româniloră, încâtă ar 
putâ sâ conducă la revoluțiune. Râu înțelesă de mulți
mea neînțelegâloriloră, ună sgomotă infernală se ridică 
strigândă: .Acesta amenință cu revoluțiune.*

Tote argumentele Româniloră nu folosiră nimica. 
După ce vorbi advocatulă din Deșiu Lâszai cu destulă 
rabulismă, dicândă că prin maghiarisarea numeloră nu 
se atacă nici dreptulă, nici libertatea națiunalitățiloră și 
că ea nu produce nici ună rău naționalitățiloră, și mai 
vorbi ună Torma cu argumente destulă de naive, — re
plică prefectulă cu tonă destulă de apăsată, respingândă 
argumentele produse de Bomâni și în specială forte tur
burată respinse espresiunile d-lui Stețiu, ca unele ce ară 
fi ațîțătâre. .Trebue să mă îndoiescă despre palriotis- 
mulă d-tale.* dise prefectulă Banffy, «când d-ta întrebuin
țezi astfelă de espresiunl, cari nu s’au aurită între pă- 
reții acestei sale a comitatului.* La ce d-lă Stețiu repli
că, că cuvintele sale au fostă rău interpretate. Apoi se 
propuse adunărei, ca să lase aprobarea seu respingerea 
acestui punctă la bunăvoința ministrului de interne, ceea 
ce se și primi cu maioritate cu atâtă mai mare, cu câtă 
în sală erau destui jidani și ungurași fără votă, și cu 
câtă însuflețirea pentru jubileu îi făcu mai șoviniști. Cum 
va lucră d-lă ministru de interne, aproba-va său respin- 
ge-va acestă punctă, nu avemă să stămă la îndoiâlă nici 
ună momentu.

Trebue să observămă, că așa desbaterl sgomotose, 
nerespectarea legei în așa măsură și o derîdere a con
stituționalismului ca și în adunarea municipiului Solnocă- 
Dobâca, nu se întâmplă nicăirî în lume. Și totuși minis
trulă Tisza se provocă în răspunsurile date deputațiloră 
Truța și Babeșă la libera desvoltare a națiunalitățiloră 
și încă cu o duplicitate de perfectă fariseu, întrebândă: 
unde este în Europa vr’ună stată, în care libertatea des- 
voltărei să fiă garantată așa ca în Ungaria? Dar indi- 
jerentismulU româneștii și aici e forte mare. Nu pu- 
temă retăcâ, că ună Română representantă în congrega- 
țiune fu apostrofată de nisce .Maghiari noui« cu epite'e 
de: «Olâh, menjen Olâhoiszâgban, Bukârestben, ha nem 
teiszik a magyar nyelv.« (Olahulă, ducă-se în țâra Ola- 
hiloră, în Bucuresci, dacă nu îi place limba ungurâscâ). 
Da unulu dise, că ar trebui ca să fimă sub unii 
guvernă ca alu Rusiei noi Românii, ca să ne tri
mită în Siberia, dacă facemă de acele, că ne opunemă 
limbei maghiare. . ■

Ca solgăbirău în cerculă Cheucheșului a fostă alesă 
Nagy Lajos, fostă adjunctă în Lăpușă și mai pre urmă 
în Gherla.

După închiderea sesiunei i-se presentară omagiele 
din tâte părțile. Intre alți gratulaiori de din afară, vă- 
durămă câți-va țărani și țărance de națiune Sași în haine 
de sărbătâre, mergândă spre a depune omagiele loră ma
relui loru binefăcătoră (?). Aceștia alraserâ cu deose
bire atențiunea generală asupră-le; pâte să fi fostă au- 
torisațl din partea națiunei săsescl, ca să facă acâsta 
pentru marele favoră ce-lă arată d-10 prefectă Banffy 
cătră ei. Episcopulă de Gherla Szabo fu representată 
prin d-lă Coroiană canonică, și De mi ană profesoră 
de teologiă, lângă cari se alătură și d-lă protopopă lo
cală Vele.

La banchetă luară parte, după cum audimă, și doi- 
trei preoți românescl. Fiă-le de bine! Fabritius.

Cunoscă nisce domnișâre, cărora afară de rolulă 
de pe scenă le e rușine a vorbi românesce, — și cum să 
nu le fie când părintele din Molodia, ro...mână... ba nu, 
rutână fanatică tatălă d șâreloră, esilâză biata limbă 
română din biserică, cu t.6te că sătulă e românescă. 
Domnia sa crede că — deorece Românii odată aveau 
limba slavă în biserică — Dumnedeu s’a deprinsă cu 
dânsa și adl nu mai scie românesce, dâr nici nu vre se 
scie precum nu vrea nici domnia sa. In fața lumii trece 
de Română — verde, ca ârba, ca Cucerniciă, ba am 
uitată: Prea Cucerniciă, căci consistoriulă nostru, de-i 
ședea în două luntre, te înalță. Mai avemă și alții cari 
numai rău ne facă. Ce să faci? rugină vechiă din nâ- 
mulă și timpulă lui Hacman.

Părinții ruteni, copiii, din interesă români, — unde 
mergemă? Așa-i că esistența teatrului este asigurată de 
brumă? — Vomă vedâ.

Dela teatru să ne preumblămă nițelă pe stradă. E 
lume multă, vine dela teatru; o claiă de Nemți, ba nu, 
Români, dâr ca să nu-i întelâgă nâptea, vorbescă nem- 
țesce. Nu vă mirați, moda-i așa. Ce să faci? De-i căta 
să îndrepți lumea cu umărulă, te-ai prăpădită, Românii 
te uciuu. N-ai încătrăn decâl.ă să le dai largă, să te 
duci peste nouă mări și nouă țări, în Bucovina nici 
mormântulă să nu-țl sape.
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Afaceri comunale.
Brașovă, 4 (16) Maiu.

In ședința de MercurI a consiliului comunei nostre 
orășenescl a răspunsă primarula d. Francisca de Bren- 
nerberg la interpelările, despre cari amti vorbita în 
Nr. 80 aia foiei nostre dela 10 (22) Aprilie.

Răspunsulă la interpelarea d-lui Schuster privitâre 
la broșura ungurâscă, în care se atacă consiliuia și func
ționarii comunali, primarulă îlu ceti de pe hârtiă. Elă 
declară că a cetită broșura redigiată de advocatulă Dr. 
Ignatz Weiss și a cetită și articlula din foia ungurescă 
de aici «Brasso», în care se laudă acea broșură. Dâr 
acestă broșură, <j*ce primarula, cuprinde o mu țime de 
esagerări, desfigurări, neadevăruri reutăciose și denunțări 
false, pe cari a-le răsfrânge nu ține de demna. Afară de 
acesta broșura, conține frase generale, nu citâză cașuri 
concrete, nu acusă persone anumite, de aceea primarule 
nu se semte îndemnata a ordonă vre-o cercetare și crede 
că nu se unesce cu demnitatea lui de primara, de a răs
punde la acestă broșură prin diare seu de a intentâ una 
procesa de presă. In fine declară că, de câte ori i-au ve
nita la cunoscință cașuri de incapacitate seu negligentă 
a impiegațilora comunali, totdeuna și-a făcuta datoria.

Totodată primarula a răspunsa la interpelările pri- 
vitore la procesele costisitâre și nenorocite cu inginerula 
Kellhofer și cu I. Rosner. Celui dintâiu comuna a tre
buita se-i plătâscă o despăgubire de 4143 fl. 93 cr. Se 
va cerceta, cari funcționari sunta de vină la resultatulă 
nenorocita ala acestui procesa, și se va raportă consiliu
lui comunala.

La cele două interpelări ale d-lui advocata P u ș- 
câriu, a) în privința trăgănărei afacerei răscumpărărei 
regaleloră cerute de comunele ZernescI, Brand și Vlă- 
denl, răspunse primarula, că din causă căs’a schimbata 
fișcalula (advocatula orașului), care a fosta și notară în 
comisiunea respectivă, afacerea stă baltă; b) în pri
vința reconstruirei castelului dela Brand asemenea tote 
stau baltă, din causă că s’a schimbată inginerula 
orașului. Primarula promite însă, că va îngriji, ca aceste 
două afaceri să nu se îngrope de totd, și-și reservă d‘a 
referă despre ele din șese în șese luni.

Qui habet tempus, habet vitam. Comuna nostră, 
vechiă cum e, are prospecte în puterea acestei cecale și 
a promisiunilord d-lui primară să mai trăiască încă o 
miă de ani totd în starea de față «înfloritâre.»

Urmăză apoi interpelarea d-lui N. Străvoiu adre
sată primarului. Interpelantula amintesce casuld neno
rocită întâmplata în noptea de Sf. George, când polițis- 
tulă Biro a omorâtă pe Vasile Olteanu, și pune întreba
rea, că bre nu s’ar fi putută încunjura comiterea ace
lui omoră?

Interpelantulă a primită informațiunea, că polițiști 
au fostă recvirați într’ajutorulă pădurariloră la apărarea 
pădurei în nâptea de Sf. George. Este cunoscută, că diua 
de Sf. Gheorghe se privesce ca 4iua reînvierii naturei și 
că locuitorii din Scheiu s’au deprinsă încă din vechime 
a aduce acasă pentru diua de S-t. George câte o ramură 
verde, ca semna visibilă aiă naturei reînviate. După a 
sa părere recvirarea forțeloră polițiene pentru apărarea 
păduriloră n’a fostă necesară, deârece nu s’a ivita ca- 
sula, ca locuitorii din Scheiu să opună pădurariloră forța 
brută. Afară de acâsla se tracteză de concelățenii noștri, 
pe cari pădurarii îi cunoscă, prin urmare aceștia n’avâu 
decâtă să noteze pe fiecare stricătoră de pădure, pentru 
ca să fie pedepsită pentru vina sa. Astfelă nu s’ar fi 
perdută viața unui concetățenă pentru câteva ramuri de 
frunză verde.

Suntă mulți locuitori ai orașului' nostru încă în 
viață, cari își aducă forte bine aminte de acele timpuri 
când cetățenii acestui orașă nu cunosceau darea de ac- 
cise, tacsele de fârgă și jugăritulă cu atâtă mai puțina 
contribuțiunea comunală ce ne apasă astădi și cu tote 
acestea cetățenii brașoveni să bucurau de acelă beneficiu 
că erau în dreptă a se duce în anumite (file de săptă

mână în pădurile orășenescl și a-și duce lemnele tre- 
buinciose în casa sa, fără a plăti vre-o tacsă. Acesta 
beneficiu din ce în ce s’a redusă, împovărându-se cu 
taxe, pănă ce în fine a fostă cassată cu totulă. Astădi 
cetățenula din Brașovă trebue să plătâscă lemnele din 
pădurile orășenesc! totă așa de scumpă ca ori care 
străină.

Locuitorii liberului orașă Brașovă stau în privința 
pădurei cu multă mai rău decâtă foștii jobagl său clă- 
cașl. Ruperea unei ramuri verdl trebue să-o plătâscă 
cu vieța, după cum constată faptulă comisă în noptea 
de S. George a. c.

Din incidentulă nenorocirei din noptea S-tului 
George i-a venită la cunoscință și altă înconvinentă, 
adecă că păzitorii de pădure nu-șl împlinescă misiunea 
loră la fața locului, ci retrași printre grădinile cetățe- 
niloră. de unde pândescă pe cei ce vină aducendă lemne 
seu ramuri. Acestă procedere nu este corectă, debrece 
suntă mulți locuitori din Brașovă, cari au lemne de pă
dure prin grădinile si livedile loră, de unde ca proprie
tari suntă liberi a-șl aduce lemne și ramuri. După mo
dulă de procedere ală pădurariloră suntă și aceștia es- 
pușl de a fi denunțați și trași înaintea judecății. Prin 
urmare pădurarii ară trebui să pândescă la fața locului, 
pentru ca să vadă pe aceia, cari taiă lemne chiar din 
pădurea orașului.

Sub asemeni împrejurări interpelantulă face d-lui 
primară următbrele întrebări:

1. Are d-nulă primară cunoștință, că în nbptea 
de S. George a. c. s’au recvirată forțe polițiene pentru 
apărarea păduriloră comunale? Prin ce s’a motivată 
acestă măsură estraordinară? Er decă nu ar fi fostă 
motivată acestă recvirare. este d-lă primară aplecată de 
a trage la răspundere pe acelă organă, care fără causă 
binecuvântată a luată acea dispositiune estraordinară și 
prin aceea a causată, deși numai indirectă, mbrtea unui 
concetățiană ?

2. Are d-lă primară cunoștință despre aceea, că 
păzitorii pădurei orășienesci nu-șl facă datoria loră la 
fața locului adecă în pădure, ci retrași printre grădinile 
ceățeniloră de unde pândescă ca să prindă pe aceia, 
cari vină aducândă cu sine lemne seu rămurl, și este 
aplecată a dispune delăturarea acestui inconvenientă ?

3. In fine este aplecată d-lă primară a dispune, 
ce să să presente acestei representanțe comunale spre 
deliberare ună proiectă, pe basa căruia să fie în dreptă 
cetățenii acestui orașă conformă folosinței avute mai 
nainte de a merge pe fiecare săptămână odată seu de 
două ori prin anumite părți designate din pădurile oră
șenescl, spre a-șl tăia și aduce lemnele trebuincibse pen
tru casa sa sâu gratisă seu pe lângă tacse reduse, se 
înțelege sub privegherea organeloră silvanale?

SCIR1 TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz Trans.«)

Pesta, 19 Maiu. — Esposanții au întocmită 
ună banchetă strălucită, în onbrea guvernului și 
a presidiului esposițiunii, la care au luată parte 
450 de persbne.

Segliedin. 19 Maiu. — Guvernulă a ad
misă să se construiască ună nou edificiu pentru 
gimnasiulă superioră. Fabrica de tutună (tăbacă^ 
va începe a lucra la 26 Maiu n.

Paris, 19 Maiu. — Starea sănătății Ini Vin 
tor Hugo este îngrijitbre.

DIVERSE.
Două pitice gemene. — Ună martoră oculară în- 

ormâză pe »Răsboiulă,< că în comuna Tătărenl, jude- 
,ulă Fălciu, femeia Maria N. Marină are două copilite 
gemene, una numită Maria în înălțime de 80 centimetri, 
âr cealaltă de 65 cent., avândă amândouă etatea de 
17—18 ani după spusa părințiloră, și corpulă ca la ună 
copilă de 3—4 ani; vorbescă binișoră și suntă bine dis
puse. Au ună frate de 21 ani, înaltă, bine făcută; pă
rinții loră asemenea suută înalțl. Acestă fenomenă e ra
ritate la noi, mai alesă în partea locului unde popora- 
țiunea e compusă din bmenî înalțl.

* * *
Unu măgarii călare pe stăpânulu seu.— La Avey- 

ron, în Francia, a murită un lucrătoră numită Cayer, care 
era de o forță prodigibsă. Intr’o dh la 0 sărbătbre a sa
tului unde locuia, pe lângă alte distracțiunl se organizase 
și o cursă de măgari. Cayer se afla călare pe ună mă- 
gară cu năravă. Se dă semnalulă plecării; toți concu
rență o iau la fugă. Singură Cayer rămâne îndărăptă, 
măgarulă lui refusândă de a merge. Atunci bietulă Ca
yer descălecâ după măgară, intră sub elfi, și luându-lă în 
spinare o rupe de fuga. Mulțimea începu să aplaude în 
modă frenetică și Cayer cu măgarulă lui ajunse celă 
dintâiă la loculă destinaă: bine înțelesă că premiulă a 
fostă câștigată de Cayer.

** *
Sinuciderile la Monte-Carlo. — In trei luni de dile 

s’au întâmplată 50 cașuri de sinucideri la Monte-Carlo, 
Ală 50-lea casă este ună anonimă; nu s’a putută afla 
nici numele nici naționalitatea lui. Elă a venită la Mon
te-Carlo, unde imediată s’a instalată la jocă și percjândă 
300,000 franci, s’a întorsă la hotelulă de Rusia unde era 
așezată, și s’a spânuițrată.

* **
Batista-telegrafu. — In cochetăria americană se 

bucură în timpulă de față de mare favbre balista-tele- 
grafă: Apăsând!! batista pe buze, însemnâză că vreai să 
faci cunoștință; a o întinde pe mână, însemnâză că poți 
îndrăsni; a o ținâ atârnată în josă, dai a înțelege că 
simpatisezl; a o înfășură împrejurulă mânii, însemnâză 
indiferență; a o trage peste bărbiă, însemnâză: te iubescă; 
a o desface cu amândouă mânile, vrâ să <Ș.ică : te urăscă; a 
o ținâ pe obrazulă dreptă, esprimă ună gingașă : da; a o ținâ 
pe obrazulă stângă, arată ună hotărîtoră : nu; ao înfășură 
împrejurulîncheeturii mânei drepte, însemnâză: iubesc pe al- 
tulă; împrejurulă încheeturii mânei stânge : nu mă In
comoda; a o întocmi: așă viâ să vorbescă cu d-ta; a o 
ținâ de două colțuri: aștâptă-mă; a o lega împrejurulă 
frunții, arată că va fi surprinsă sâu surprinsă; a o ținâ 
la urechea drâptă, însemnâză: ești nestatornică ; la ure
chea stângă: am o soliă pentru d-ta; la ună ochiu: 
ești crudelă; a o înfășură împrejurulă degetului arătătoră: 
sunt mirâsă împrejurulă degetului inelară: suntă mă
ritată.

* **
NECROLOG. — Demetriu Alexandrescu 

Comșiu, proprietară în M.-St.-Ana, după ună morbă în
delungată, în etate de 42 ani, a încetată din viață la 
12 Maiu.

Fie’i țărîna ușâră!

Editoră: laeobă MureșiawiL
Redactorii responsabilii; ))r. Aurel Mareși&wn

Nu ți-ară fi ciudă când (e-ară persecuta străinii, dar 
tocmai «nația ta română!» Asta e causa de ce Ro
mânii de pe aci ducă somnulă morții și nu vâdă, căRu- 
tenii se pregăfescă sâ le cânte: «vecinica pomeniră.»

Cine-i de vină? Românulă.
Ală câtelea preotă română n’ar roși, când ar fi 

nevoită să spună dacă ’și-a crescută copii românesce? 
Rari paseri! tare puțini!

Și apoi preoții înstrăinați de națiune cum voră putâ 
conduce destinele turmei cuvântătâre? Judece lumea ci- 
titâre, eu tacă. Nu vrâu să citeză unele esemple, nu pen
tru rușinea loră, ci pentru rușinea nâstră. Amă argu
mente la disposițiă, încâtă așă putâ să scriu volume întregi, 
dâr numai la timpulă său. Și încă ceva: acestă soiu de 
omeni sunt căpătuițl, deârece sunt rude cu Pavelă, ba 
nu, cu Petru, și porțile administraturiloră și ale parochie- 
loră li se deschidă numai decâtă.

Am (fisă mai sus^ cu Pavetâ’ Să nu credeți că 
m’a luată gura pe dinainte. N’are obiceiu, nu sunt gu
ralivă. Am vrută numai să spună, cum dică catolicii, 
c’amândoi erau în Roma.

AstădI Roma s’a mutată la Cernăuți și forulă e 
în »r e se denț-curte», după limbagiulă poetică ală lui 
Lateș, psaltă dela s-ta Paraschiva, care cânta pe nașă 
ca pe strună,— D §eu să-lă erte!

| Sărmanulă Lateș! Elă să fi sciută, că ’n «resedenț- 
i curte” se va ucide sâmțulă națională română și va fi 
favorisatu elementulă rutenă, de ciudă nu l’ar fi imor- 
talisată, dâr nici N. Mitrofaniță n’ar fl tipărită cu spe
sele sale vestita epopeă națională-psaltirâscă, ca să ră
mână dreptă recompensă 12 ani cooperatoriloră în Cer
năuți.

Când scriu aceste rânduri cam stau pe gânduri, 
căci cine scie ce mi-a torsă și mie ursita ! Der c|ică și 
eu ca Christosă: ,de am vorbită de rău vădesce-mă, 
âr de am vorbită adevărulă de ce mă pălmuescl?»

Nu de multă foculă a voită să se jâce cu perinile 
jidovescl din Vijneță. Pe la Vijneță încă suntă Români, 
sciți «Română dela Vijneță.” .Armonia», societate 
filarmonică, sare să-i dea ajutoră. Nu cu proscă (pompă), 
ci c’ună concertă .Noptea sântului George» de T. Alexi, 
pe n6te de T. Flondor omă din țâră. Banii Româniloră 
s’au dusă în punga evreiloră. Ore de-ar arde ună sată ro
mână; «Armonia” ar' sări să dea celoră incendiațl o 
para? Dâr mai bine ar fi să ne ferâscă sântulă, căci 
dâcă nu, enigma pâte s’ar deslega, adecă așa cum cuge- 
tămă noi: ar sta cu mânile ’n șoldă.

La noi în țâră străinii-să domni. Ei strângă para
lele, âr nouă ne rămâne cenușa, ca odată Spaniei, er En- 
glitera luâ aurulu.

Să vă aducă ună esemplu. In seminariulă ort. 

or. din Cernăuți speculațiunea trece marginile. Avemă 
preotese văduve, care ară putâ să țină alimentarea, bu
cătăria.— Nu! pentru că suntă românce, nu li se pote 
acorda acestă privilegium majus. O polonă își batejocă 
de bieții teologi,— le dă de mâncare mărunțișuri de carne 
de pe la casapi. Reclame nu ’ncapă, căci are la spate 
pe Rectorulă, și pentru fiecare alumnă are 24 de fior. v. 
a. pe lună; ei sunt la 50, socotiți câtă face. Bea protec- 
țiune pentru străini și desconsiderațiune pentru ai noștri

Dar unde am începută și unde am finită! Scu- 
sați, tâte stau în legătură strânsă. Am voită să vă spună 
numai despre Românii noștri din Bucovina, și să fiu ună 
augură falsă, dâr după auspițiele ce se arată pen
tru ce-i românescă, Rutenii au să devie domni în țâră 
și atunci câți voră mai fi Români voră trebui să ia lu
mea ’n capă.

Atuncia voră vede, voră înțelege și voră (fi ce: noi 
amă persecutată pre aceia, cari numai binele ne-au voită. 
Unde suntă mormintele loră, ca să plângemă cu dânșii!

Cu deosebită stimă se subscrie acela pre care
Cernăuți, 1885 Maiu 11. Ilu sciți.

----- o------
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națională a României 
asig. Daeia-Rom. .

> Națională

română (5%).
rom. amort. (5°/0) 
convert. (6°/oj 
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tone.
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Banca
Ac. de
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Aură
Bancnote austriace contra aură
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82 V3
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Renta 
Renta

> 
împr. 
Credit

>

Buc. (20 fr.) . 
rural (7°/0) .

„ (5«/0) .
urban (7°/0) .

. •
> (5°/o) ■

100>/a
84 
96’/4
90
8P/a

Curo p. vend.
89 90
91 Va 92V,
88 90
30 301/!

Owcsnln Ia bursa de Viena
din 13 Maiu

Rentă de aeră 4“/0 . . . 97 60
Rentă de hârtii 5°/(, . . 92.35 
Imprumutulă căiloră ferate

ungare ........................ 146 50
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . . 97 50

Amortisarea datoriei
loră ferate de ostă
(2-a emisiune) . .

Amortisarea datoriei
lord ferate de ostă
(3-a emisiune) . .

Bonuri rurale ungare
Bonuri
Bonuri

mișă
Bonuri
Bonuri

căi-
ung.

. . 122 50
căi-
ung.

. . 107.50 
. . 102.75 

cu cl. de sortare 1C2.50 
rurale Banat-Ti-
.............................102. - 

cu cl. de sortarel02.— 
rurale transilvane 101.

st. n. 1885.
Bonuri croato-slavone . .101.— 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung.........................
Imprumutulă cu premiu 

ung...................................II 6 2b
Leșurile pentru regulp.rea

Tisei și Segedinului . 119.75 
Renta de liărtiă austriacă 82 40 
Renta de arg. austr. . . 82.90
Renta de aură austr. . . 107 70 
Leșurile din 1860 . . . 138 75
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 857 -
Act. băncel de credită ung. 288.50 
Act. băncel de credită austr. 288 70 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! .... 585
Napoleon-d’orI................ 9.84
Mărci 100 imp. germ. . . 60.85 
Londra 10 Livres sterlinge 124.06

Vinuri albe
Vinuri de desertu.

TriestO 1882, Msdalia de atiru.
Traminu lină butelia întregă fl. — 60, 

jum. butelie fl. — 35.
Rozsamâler-Ausstich »superbă‘ 

(vin girând) but. înlrâgâ fl. 1.30 
jum. but. fl. — 75.

I. B. Teutscli, S1GHIȘ0RA.
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Mers ui u trenuri lord
pe linia IPredealfi-lEudapesta și pe linia Te-psașai-Arsudia-SEsadapesla a călei ferate orientale de stafii reg. ung.

NotîC AtpIp de DTot.e suntti dintre liniile orose

Tipografia ALEXI, Brașov.

l>redealft-SSuda.pest.a

Trenă 
accelerat

Trenă 
de 

persone
Trenă 

omnibus
Trenă 

de 
persone

BucurescI 7.15 — — —
Predeală 1.09 — — 9.50
Timișă 1.33 — — 10.15
Brașovft 2.06 — — 10.50

2.16
2.44

6.30
7.09

5.45
Feldiora 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
Sigbișora 5.11 10.55 11.56
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43
Mediașă 6.00 12.11 1.23
Copsa mică 6.29 12.35 2.07
Micăsasa — 12.54 2.27
Blașiu 7.02 1.29 3.06
Crăciunelă — 1.45 3.22
Teiușft 7.38 2.26 4.15
Aiudă 7.55 2.48 4.44
Vințulă de susă — 3.12 5.10
Uiâra — 3.19 5.19
Cucernica 8.24 3.36 5.47
fihirisă 8.48 4.10 6.38
Apahida — 5.39 8.51

/
Clușiu > 10.08

10.18
5-59 9.18
6.28 8.00

Nedeșdu — 6.54 8.34
GhirbSu — 7.10 8 59
Aghirișă — 7.25 9 35
Stana — 7.49 10.16
Huiedină 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-Tclegd 1.11 10.27 3.08
Fugyi-Văsârhely — 10.46 3.39
Vărad-Velințe — 10.56 3.55

1.49 11.04 4.06Oradia-mare 1.54 11.14 7.30
P. Ladăny 3.14 1.47 11.05
Szolnok 5.10 4.40 2.37
Bnda-peata 7.30 7.44 6.40

Viena 2.00 6.20 2.00

SEudapesta—3®redealfi

Trenu 
de 

persdne

T renii 
omnibus

Trenă 
accelerat

'I’reuă 
omnibus

1
Viena 8.25 8.35 3.30 8.00

Budapesta 8.00 6.65 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Ladâny 2.01 2.04 1.59 10.09
Oradea mare * 4.11 5.13 3.20

( 4.21 9.37 3.25
Vârad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Văsârhely 4.40 9.59 —
Mezb-Telegd 5.02 10.28 3.56
Râv 5 46 11.41 4.31
Bratca 6.oy 12.15 —
Bucia 6.28 i 2.48 —
Ciucia 6.52 1.48 5.28
Huiedm 7.32 3.21 6.01
Stana 7.51 3.54 —
Aghiriș 8.12 4.34 —
Ghirbău 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 —
Clușiu 1 8.57

9.23
5.40
6.00

7.08
7.18

Apahida 9.50 6.29 —
Ghiriș 11.15 8.14 8.29
Cueerdea 12.04 9.49 8.53
Uiâra 12.12 9.58 —
Vințulă de susă 12.19 10.07 —
Asudă 12.45 10.42 9.17 •

Teiușft 1.15 11.32 9.40
Crăciunelă 1.44 12.03
Blașă 2.00 12.24 10.12 t *

Micăsasa 2.34 12.43 —
Cop șa mică 2.52 1.22 10.45
Mediașă 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

Brașovă
Timișă

920 10.15 3.15
3.25— 6.00

— 6.57 4.03
Predealu — 7.32 4.28

BucurescI — 10.25

Teiiișfi-AradA-Budiipesta. Budajsewsa-Aradft-TeiJBȘift.

Trenu de Trenu Trenu Trenă de Trenu
persone omnibus omnibuR persone omnibus

Teiwșfi 2.39 ' 9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Alba-lulia 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 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 Arad fi 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
Branicica 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Iiia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada ,r7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Berzovâ- 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 Branicica 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Siineria (Piski) 1,0.12 2.58

Arad fi ' 1.2.32 8.05 9.45 Orăștift (0.47 3.46
12.00 8.45 6.10 Sibotă 11.14 4.20

Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-hilia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — TftUHfi 12.;)3 / UD

Aradfit-TijMișfira Himeria (Piski) PetiroșeiudS

Trenă Trenă de Trenă
omnlbuR peraâne omnibus

Auradfi 6.00
i
12.30 Sfismer?» 3.08

Aradulă nou 6.26 12.54 Strein 3.45
Nămeth-Sâgb 6.51 1.19 Balegă 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
Tittdșdra 8.58 3.15 F etreșemi . 7.00

TI na Ișfira- A r a<8 fi Petroșeui—SiBueria (Piski)

Trenu de Trenu Trenă
persone omnibus omnibus

Timiștfra 12.25 5.00 Prtroșenl 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.37
Orczifalva 1.34 6.16 Crivudia 10.09
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nemet.h-Sâgh 2.25 7.11 HațeRă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 'trmu 12.06
Arad fi 3.m 8.00 12 37


