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In lupta cea grea, în care adversarii noștii 

ne-au silitu să intrămti, negreșitu că avemu tre
buință de caractere neșovăitdre, dăcă e vorba ca 
lupta ndstră să fie încununată de isbăndă.

Astfelă de caractere națiunea română le 
caută înainte de t6te în clasa inteligentă, căci 
ea e chemată a veghea ca o sentinelă neador
mită asupra ondrei și drepturilor^ națiunei.

Respectarea drepturiloru poporului românii, 
binele și fericirea lui, acestea să fiă cugetulii care 
să unăscă întrăga ndstră intnligență. Unirec e 
celu mai puternică parapete, ce impune unui ad
versară și-lă face să se dea înapoi.

Convinși fiindă de acestei adevării, adeseori 
amă atrasă atențiunea cărturariloră noștri, că în 
situațiunea cea grea în care ne aflămă, trebue 
să înmormântămă pasiunile personale, să ne des- 
brăcămă de interesulă personnlă și materia u, și 
să avemu în vedere înainte de tdte apărarea 
drepturiloră poporului română din sînulă căruia 
amă eșită și care în urma jertfeloru ce le-a fă
cută are dreptulă să pretindă dela cărturari a-lăi 
apără de nelegiuirile și nedreptățile adversari- 
loră săi.

Din nenorocire însă, se mai găsescă între 
cărturarii noștri dmeni, cari, departe de a fi în
suflețiți de sfânta chemare ce o au, atâtă de 
multă i-au subjugată interesele personale și ma
teriale, și chiar ura personală, încâtă se lasă a 
servi de instrumente 6rbe stăpâniloră noștri, 
făcendu-se împreună cu ei prigonitorii adevăra- 
țiloră luptători ai nămului românescă.

Din multe părți ne vină plângeri asupra a- 
cestui soiu de 6meni, cari, precum amă mai <j.isă 
și la alte ocasiuni, nu facă deeâtu încuragiază pe 
adversarii noștri, ca cu atâtă mai înverșunați să 
se năpustăscă asupra ndstră.

Amă vădută unde au ajunsă lucrurile în 
Bistrița, Năsăudă, Deșiu din causa - indolenței, 
lipsei de energiă și de caractere firme — ondre 
escepțiuniloră. Acdstă tristă esperiență avemu 
acum nenorocirea să o facemă și în Alba-Iulia și 
pentru că speră mă îndreptare din partea celoră 
rătăciți, le atragemă deocamdată atențianea pu- 
blicândă următdrea corespondență:

Domnule Redactoră! Precum cetescă în pre
țuita „ Gazeta, “ mai din tdte părțile vină sciri, 
cumcă de o parte indolența, de altă parte marea 
umilire, la care s’au dedată unii dintre noi față 
cu cei puternici ai (Jilei, suntă o piedecă în lupta 
ce ni-o impună împrejurările absolutistice în care 
trăimă.

După cum stau lucrurile în ținutulă nostru, 
îmi vine a crede că cele ce vi se comunică suntă 
adevărate, căci aci slăbiciunile au ajunsă pănă 
acolo, încâtă unii dintre noi nu numai că nu 
facă nici ună bine, ci se încumetă chiară a în
șela pre Români dândv.-se de mari naționaliști, 
pe când faptele nicidecum nu-i arată că simtă 
românesce.

Nu facă prigonitorii noștri atâta rău causei 
ndstre, câtă astfelă de cameleoni, cari în afară 
seducă dubliculă neorientată privindu-i ca pe 
nisce luptători, pe când în realitate facă contrariată, 
ba devină chiar și denunțătorii aceloră puțini 
Români, cari susțină flamura în luptă, calom- 
niându-i și conspirândă cu dușmanii în contra 
loră.

Lucrulă e gravă și este timpulă supremă 
ca să curămă acăstă bălă, care duce anumită la 
perire, căci cangregiază corpulă naționalii.

Stândă lucrulă astfelă, nu este mirare, cumcă 
din localitatea principală a ținutului nostru nu 
putemă afla nimică îmbucurătoră și de câte ori 
se cetesce vro corespondență de pre aici, numai 
lucruri netrebnice afli. Fdrte bine a disă ună 
căletoră ce a trecută pela noi, că inteligința din 
Alba Iulia se pare că viețiuesce în pădure. Acesta 
este ună trist testimoniu, însă se apropiă de ade- 
vără, și nu cred ca să esiste vre ună orașă ro
mânescă, unde nu s’a făcut și nu ne face mai 
nimică pentru a întemeia relațiuni sociale ca în 
Alba Iulia. Cei mai mulți se simt fericiți a fi 
suferiți în cdda altora steini de ei, și pentru a 
se susținea în grațiă, încărca totul pantru a înă
duși ori ce viăță românăscă.

Esemplele suntă urîte, dar trebuie să le dămă 
la lumină. Precum se scie, în A. Iulia au ținută 
alăgătorii Români din comitatulă Albei adunările 
lor electorale. Cine au lipsită dela acele? Mai 
toți alegătorii din Alba Iulia și din cei 7 advo- 
cați s’au presentatu numai 4, ără ceilalți o au 
luată la fugă din orașiu pre timpulă adunărei 
sub diferite preteste copilăresc!. Doi s’au înro
lată sub steagulă lui Csato și numai ceilalți doi 
și cu protopopii locali se mai vedeau aci ca sus- 
țiitori ai causei române, pe când în faptă acea 
conferință s’a fostă convocată de tdtă inteligința 
bălgradeană, pre lângă ună protocolă formală, 
în care toți s’au obligată a’și împlini chiămarea 
de Români. Cu t6te acestea conferința a avută 
ună succesă splendidă, ondre luptătoriloră ade
văr ați.

Nu s’a fostă închisă bine adunarea și dtă 
că f6ia ungurăscă dîn localitate a începută a de
nunță cu neadevăruri pe unii dintre luptătorii 
noștri, și acele denunțări colindară prin tdte foile 
unguresc! pănă susă la cele din Budapesta, fără 
ca unulă din cei ce luaseră inițiativa a convocă 
conferința să cuteze a eși din tufă și a declara 
cumcă cea ce s’a întâmplată este faptă împlinită 
cu voința tuturoră.

A trecută acăsta, însă cei ce au servită ca 
informatori ai fdiei unguresc! dela aceea confe
rință împreună cu ceilalți, cari ex principie, ne 
combată, au continuată și continuă cu ura loră 
în contra sângelui loră propriu, făcându-se unelte 
6rbe în mânile adversariloră și ei și a<ji nu mai 
încetăză cu intrigile loră în ascunsă și pre față.

Unulă, ca înaltă funcționară a compromisă 
causa română prin nimicirea usului limbei ro
mâne în oficiulă său, susținntă de predecesorulă 
său cu multă luptă și cu jertfă; totă acela, care 
în timpulă câtă a servită totă ca înaltă funcțio
nară în Alba-lulia nu a făcută nimică alta de- 
câtă a tradusă unguresce actele românesc! ale 
predecesorelui său — acela, (|ică, in dilele tre
cute nu s’a rușinată a păși cu o acțiune crimi
nală falsă în contra colegului său română, din 
ură și din indemnulă clicașiloră români, cari nu 
se simtă siguri în mișcările loră antinaționale, și 
se temă de lumina ce va să se verse preste fap
tele loră.

Asupra acestei afaceri la timpulă său voiu 
reveni și de va fi de lipsă voiu servi și cu alte 
fapte totă așa de compromițătdre, comise de unii 
inteligență români. Unulu dela sate.

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

SOIRILE BILEI.
Comanda stațiunei militare ne face cunoscută, că 

musica regimentului de aci va cânta în fiecare Joi după 
amedi în pavilionul!! de pe promenada de josă și în fie
care Marți va fi retragere cu musică, cântândă alterna
tivă în piață și înaintea locuinței fișpanului.

—O—
»EUenzăk< dela 19 Maiu publică o listă de »pa- 

trioțl,« ca Kamermayer, Nesselfeld, Wittinger, Forster, 
Toth etc., cari au contribuită cu sume de bani pentru 
reuniunea de maghiarisare din Clușiu. Intre aceștia se

Tîflă și ună copilă de 7 ani, fiulă unui comite, care și-a 
adunată 2 fl. pentru reuniune. Cum vedemă, «patrioții* 
se îmbulzescă a adună bani — dar nu pentru Ciangăii, 
cari se întorcă cerșindă în Bucovina, sătui fiindă de 
«Eldorado* celă ungurescă.

—O—
Vandory Lajos, redactorulă făiei »Bukarest 

Hirado,* a colectată 30 fl. pentru reuniunea de maghia
risare din Clușiu.

—0—
Junimea stu< .osă dela gimnasiulă superioră din 

Blașiu va întocmi «Maialulă* îndatinată Sâmbătă în 30 
Maiu în .Berculă metropolitană.* Inceputulă la 9 ore a. m.

—0-
Din Sulina se comunică »Poștei,* că la 1 Maiu cu

rentă, ărele 2 p. m., canonieraromână «Grivița* fiind în 
portulă acelui orașă, subtmașinistulă bastimentului și 
doi marinari urcându-se în barca cu pânze a canonierei 
și eșindă la gura Sulinei pe mare, ună ventă violentă 
ce suflă le-a răsturnată barca și toți trei acești nenoro
ciți s’au înecată.

-0—
Gh. Zotu, doctoru în filosofiă, directoră ală can

celariei mitropoliei, profesoră la Sf. Sava și la seminarulă 
Nifonă și redactorulă 4iaru^ui «Ortodoxulă,« unulă din 
cei mai distinși profesori și teologi ce avea România, a 
încetată din viață.

—0—
țiiarele din România vorbescă despre înălțarea Ex 

S. Mitropolitului Primată la rangulă de Patriarchă,
—0—

Deputatulă Gustav Beksics va interveni pe lângă 
guvernă pentru construirea unei căi ferate în Săcuime. 
După cum se vorbesce proiectulă are sorți de a fi rea- 
lisată.

—0—
In spitalulă »Carolina< din Clușiu s’a secțată în 

săptămâna trecută cadavrulă unui copilă mortă de tur
bare. Sermanulă copilă e victima unei pisice, care acum 
câteva săptămâni l’a mușcată de mână pe când se juca 
cu ea.

—o—
Presidiulă tribunalului din Cracovia a fostă avisată 

printr'ună rescriptă ministerială, d’a nu primi scrisori din 
America în cuverte de doliu, fiindcă suntă trimise de a- 
narchiști cătră autorități europene și la desfacere es- 
plodeză.

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

CORESPOND1NȚĂ PART. A »GAZ. TRANS.*
Vie na, 16 Maiu 1885.

Domnule Redactoră! Prigonirile, batjocurile și te- 
rorisările, ce le suferă dilnică frații și colegii noștri dela 
universitatea clușiană, precum și dela alte institute de 
învățămentă unguresc!, ne amărăscă și pre noi până în 
adenculă inimei, căci »în noi toți ună sufletă bate.« 
Pentru tinerimea română din Viena aceste persecuțiuni 
ne mai pomenite nu suntă nici o surprindere, căci mare 
parte din noi amă avută ocasiune a cunosce ospitalitatea, 
cultura inimei și purtarea îngâmfată, ba de multe ori 
arogantă a interesantei tinerimi din Clușiu, a acelei odresle 
a națiunei maghiare, ce portă pe umerii săi speranțele în
tregului Orientă.

Cundscemă și pre crescătorii (onăre escepțiuniloră) 
acestei tinere elite; cultura generală, politura și limba 
de salonă i-o propune cu multă dibăciă .Ellenzek», care 
și-a câștigată deosebite merite pe terenulă limbisticei, 
înavuțindă limba ungurescă cu o mulțime de espresiunl 
»cavaleresc!«; 6r etica creștină i-o provăduescă .Magyar 
Polgar* și „Kolozsvâri Kiizlony.*

0 adevărată surprindere pentru noi este însă îm
prejurarea, că șoviniștii din Clușiu se arată de odată a- 
tâtă de »umani* de «miloși» și de »darnici* față cu con
locuitorii loră. Cu sacrificii mari facă societăți așa nu
mite de «cultură*, pentru ca prin asta să le deschidă 
— dică ei — și loră porțile raiului, ca să pătă gustă 
și Nemaghiarii în numără câtă de mare din pomulă fe- 
ricirei unguresc!. Asta, dică ei, că este ținta principală, 
spre care tinde «societatea de cultură maghiară arde- 
16nă.«
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O dâmne! câtă iubire omenâscă și câtă bunătate 
promită acești farisei! — Dar nu cercetâză destui tineri 
nemaghiari, cari au intențiunea a intră în serviciulă sta
tului, institute maghiare? De ce ce suntă batjocurițl și 
insultați de colegii loră maghiari ? De ce suntă persecu
tați chiar de magistrii loră, fiindcă țină cu bărbățiă la 
națiunea din care facă parte?

Nu se mulțămescă însă acești mici despoțl numai 
cu aceea, ca se le învățămă limba, ci vreau să ne fa- 
cemă Maghiari cu trupă și sufletă; asta le e intențiunea. 
Voiescă să ne lepădămă de națiunea, care ni-a dată 
viață. O cercă acesta pe tâte căile. Unde nu ajunge 
viclenia și banulă, recurgă la terorisare și brutalitate. 
S’au începută persecuțiuni sistematice în contra studen- 
țiloră români, nu pentru că o gralulațiune la ună c^iarii 
ar fi în stare să clatine, edificiulă statului, asta o pâte 
sci orl-cine, ci pentru că acești studențl au curajulă a 
se da și mărturi de Români, și nu se lasă a fi meta- 
morfosațl.

Pedăpsa cea aspră dictată colegiloră noștri de pă- 
rintesculă senată universitară din Glușiu a făcută o du- 
rerâsă impresiune asupra întregei tineriml studiase de 
aici, fiindcă o decisiune arbitrară lovesce într’ună modă 
atâtă de nemilosă pre frații noștri. Nu se temă însă 
acești frați, căci națiunea îșl cunâsce chemarea sa de 
mamă față cu fiii ce o iubescă, ea va sci să le dea aju
toră pe altă cale în loculă stipendieloră detrase. Junimea 
de aici încă a făcută o colectă în favorulă loră, ca ună 
mică semnă de iubire frățâscă, și potă asigură pe frații 
dela Glușiu, că acâstă iubire și stimă o va păstra pentru 
toți aceia, cari sciu să-și împlinâscă cu sânțeniă datorința 
față cu națiunea.

Nu se temă națiunea, și-mi place a crede, că vor- 
bescă prin glasulă întregei tinerimi române, când afirmă, 
că pre lângă tâte persecuțiunile și terorisările, limba, 
comâra nâstră cea mai scumpă, «morțl numai odămă», 
și că nu vomă suferi nici când a ni-se schimba numele 
căpătată în botezulă popâreloră. Agripa.

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

3/15 Maiu în Brăila.
Brăila, 6 Maiu 1885.

Domnule Redacloră! Serbarea cailei de 3/15 Maiu 
a fostă din cele mai splendide — unica ce s’a văzută 
pănă acum în orașulă Brăila; ea a întrecută așteptările 
fiecăruia. Nntura cu timpulă celă frumosă a favorisată 
acâstă frumâsă serbare. In orașulă Brăila, unde puține 
dile într’un an este cineva ocrotită mai cu osebire de 
vânt, în (țiua serbărei atâtă vântulă cât și orice alt in- 
convenientă se ascunseră în fața acestei serbări. Totulă 
surîdea și încă la orele 5 diminâță strada principală cât 
și alte laterale erau pline cu frumosulă tricoloră națio
nală, care în fața sârelui îșl răsfrângea viile lui culort 
din înălțimea balcâneloră și ferestreloră, de care atârna. 
Animația era generală în orașă.

La orele 6 dim. la clubulă »societății Carpații* mu- 
sica întonâ »Deștâptă-te Române», și alte cântece 
ocasionale. La sunetulă musicei membrii Societăței, cât 
și cetățenii învitațl, în haine de serbătâre începură a se 
aduna. Erau orele 8 și localulă clubului era deja plină; 
La orele 81/2 convoiulă era în mișcare spre grădina pu
blică. Frumâsă și de admirată fu plecarea dela clubă. 
Musica cântă înainte. In fruntea convoiului precedau 3 
domnișâre îmbrăcate națională, fiecare distingendu-se în 
costume și purtândă fiecare, afară de buchetele cu flori, 
câte o lentă cu inscripțiune. După domnișâre urma pur- 
tătorulă

cietarl, toți 3 în cele mai frumâse costumurl naționale. 
Urmau apoi membrii societății, cari se distingâu prin co
carde naționale la pieptă, 4 câte 4 la brață cu cetățenii 
învitațl.

După sosirea în grădină, unde împreună cu fami
liile membriloră, aștepta o mulțime de lume, o comisiune 
s’a îndreptată la debarcaderulă vaporului pentru a primj 
pe delegații societății »Prutulă«, cari veniau dela Galați 
Pănă la sosire, întregulă convoiu în aceiași ordine a per- 
cursă aleurile grădinei, membrii Societătei în coră înto- 
nândă cele mai frumose arii naționale.

Sosirea delegațiloră fiindă anunțată printr’un trom
petă, întregulă convoiu se îndreptă spre a’i primi. Pre
ședintele societăței ținu ună discursă și împreună cu în- 
trâga adunare ură bună venire d-lui advocată Resu și 
d-lui profesoră Nicolescu, delegații societății »Prutulă.< 
D-lă Resu mulțămi printr’ună discursă bine simțită, 
arătă scopulă societ. »Prutulă‘, plângândă trista sârte 
a Româniloră basarabenl. Apoi luă cuventulă d-lă Ba- 
denschi, advocată din localitate, și prin frumosulă d-sale 
discursă a pusă pe publică în cunoscință despre deplo
rabila stare a Româniloră din Macedonia. Tote aceste 
discursuri pline de celă mai înfocată sentimentă națio
nală, ținute sub ceriulă liberă înaintea unui imposanlă 
publică, au fostă aplaudate și bine primite de adunare.

Cu astă ocasiune d-lă Michaele Darie oferi o fru
mâsă corână drapelului; âr’ întrâga adunare a fostă pre
sărată cu flori frumose cultivate.

Dela grădină convoiulă împreună cu domnii dele
gați s’au îndreptată în aceiași ordine de-alungulă Bule
vardului la biserica st. Apostoli spre a asista la Te- 
Deum, oficiată în memoria martiriloră dela 1848, la 
care Te-deum a cântată și corulă vocală din localitate.

Interiorulă bisericei de ar fi fostă câtă de spațiosă 
n'ar fi putută da locă publicului care aștepta acolo, din 
care causă multă lume aștepta afară. După Te-deum 
preotulă M. Guzianu ținu o cuvântare asupra anului 
1848. Nimic mai frumosă, nimic mai de admirată, de- 
câtă vâcjândă bărbați și dame, tineri și domnișore din 
16te clasele societății, ascultândă pănă la fine cu cea 
mai încordată atențiune acâstă ceremoniă bisericescă, 
care se fini abia la ârele 12.

După Te-deum convoiulă înapoindu-se in aceiași 
ordine la clubulă Societății și percurgândă strada prin
cipală a fostă întreruptă în drumulă său de cătră o ce- 
tățână, care oferi o a doua coronă drapelului. Inapoiațl 
la clubă corulă vocală a mai intonată câteva arii națio
nale. Apoi în fața întregei adunări d-nii delegați Resu 
și Nicolescu au fostă proclamați membri de on6re ai 
Secț. II. Brăila și alțl 15—20 membri s’au înscrisă ca 
activi.

In cursulă dilei în totă orașulă era sârbătâre, âr’ 
săra la 9 âre s’a ținută banchetulă la clubulă societăței. 
Peste 10J persâne au luată parte, deși n’aă fostă pre
gătite atâtea servițiurl, căci societarii nu s’au așteptată a 
avea în mijloculă loră atâtea persâne înalte din locali
tate. Apoi cu vaporulă de săra au sosită din Galaț 
spre a participa la banchetă și d-lă Butculescu, preșe
dintele societății Cooperative și deputată, d-lă Palade 
advocată și deputată, d-lă Balasan tipografă și Redac
tară în JașI ș. a.

După diferitele toasta ridicate pentru Regele și Re
gina Româniloră, pentru armata română, pentru preșe
dintele societății și comitetulă ei au începută discursu
rile cele mai pline de sentimentă și pornite tâte din
ânimi Românesc!. Banchetulă deveni o conferință, du- 

drapelului societăței, asistată de 2 membri so-' rândă pănă Ia 4 âre diminâță.

D-nii Butculescu și Balasan au găsită cea mai afec- 
tuâsă primire și familiaritate în mijloculă membriloră soc. 
«Carpații* ; âr d-lă Palade prin discursulă d-sale ridicată 
tinerimei a produsă o nespusă însuflețire. Diferite elo- 
giuri s’au adusă d-lui președinte pentru progresulă făcută 
de societate și pentru sentimentele naționale, cu care se 
nutrescă inimele membriloră acestei societăți.

Era dimineța de 3 Maiu, când cu toții dela ban
chetă luau cafelele la bufetulă din grădina publica, er 
musica cânta; s’au danțată mai multe jocuri naționale, 
âr membrii societăței au esecutată «Romanulă", în urma 
căruia toți s’au despărțită cu frățescl strângeri de mână.

Qiua de 2 Maiu fiindă scumpă ori cărui Română, 
mulțumită societ. ..Carpații», ea se serbâzâ în Brăila din 

în ană mai frumosă. Așteptă ca toți Românii din 
părțile sâ-i imiteze. Gri.

ană 
tâte

Diua de 10 Maiu.
Cetimu în „Românulu:“
îndoita aniversare a proclamărei regatului și inde

pendenței a fostă anunțată capitalei prin 21 de tunuri 
date în dori de (ți. Poporațiunea capitalei, în haine de 
sărbătare, umple des de diminâță tâte stradele capitalei, 
pe unde va trece cortegiulă regală la Mitropoliă, estra
dele de pe bulevardă suntă înțesate de lume și de dele
gați din districte.

La orele 9 și jumătate de diminâță MM. LL. Re
gele și Regina însoțiți de principii Ferdinandă și Carolă 
de Hohenzolern au venită dela Cotrocenl la palatulă din 
Bucurescl. La ârele 10 și jumătate Maiestățile Loră, în
soțiți de nepoții Loră, într’o trăsură ă la Daumont 
trasă de 4 cai, precedați și urmați de câte ună plulonă 
de gendarml, au plecată dela paiață în sunetulă musicei, 
pentru a asistă la Te-Deum dela Mitropoliă.

Maiestățile Loră suntă primite la Intrarea în bise
rică de I. P. S. S. Mitropolitulă primată, înconjurată de 
înaltulă cleră, de d. Ionă Brătianu cu miniștrii săi, de 
oficerii superiori din garnisână precum și de tote nota
bilitățile bucurescene, numărâsele delegațiuni din județe, 
senatorii și deputății

După terminarea serviciului divină Maiestatea Sa 
Regele a încălecată și, încongiurată de ună numărosă 
stată-majoră, a mersă călare la pavilionulă dela bulevardă 
pentru a primi defilarea. M. S. Regina, însoțită de ne
poții Săi, s’a întorsă la bulevardă în trăsură ă la Dau
mont.

La orele 12 s’a începută defilarea scâleloră, a dele- 
gațiuniloră precum și a armatei, în sunetulă musiceloră, 
care erau așezate lângă tribuna cea mare din fața M. 
S., Regelui. Defilarea armatei s’a făcută în ordinea ur- 
mătâre:

Răniții, oficerii fără trupă, scâla militară, bataliâ- 
nele 2 și 3 de vânători, regimentele 3 și 4 de liniă, re
gimentele 6 și 21 dorobanți, regimentulă 1 de geniu, re
gimentele 2 și 6 de artileriă, regimentele 3 de roșiori și
3 de călărași. Parada a fostă comandată de d. generală 
Cernată; infanteria de d, generală Radovici, artileria de 
d. colonelă Horbaschy și cavaleria de d. colonelă Chiri- 
.escu. După defilare, Maiestățile Loră s’au întorsă la 
paiață unde au luată dejunulă.

La ârele 3 d. a. a urmată ceremonia inaugurări; 
noului paiață. In sala cea mare a tronului Em. S. Mi
tropolitulă primată, însoțită de Em. S. Mitropolitulă Mol
dovei și de mai mulți înalțl prelați ai bisericei, a oficiată 
sfințirea apei. La drâpta, în sala tronului, se afla Sena- 
tulă, la stânga, în fața Senatului, Camera, la drâpta Se-

F O IL E T O N U.

Poporațiunea română și recensămentulu poporațiunei 
dela începutulu anului 1881.

Din cele ce le aflămă la pag. 10 ed. ung. cit. tom. 
I., citămă în traducere fidelă românâscă următârele:

»Statorirea naționalității în loculă celă dintâiu și 
neatacabilă este dreptă individuală și numai prin indi
vidă se pâte resolvi. Și încă nici nu se pâte resolvi alt
cum, decâlă prin fasiune individuală. Aici numai două 
cașuri să potă închipui și numai două răspunsuri se potă 
aștepta. Au stă respectivulă pre acelă gradă in
ferior ă ală culturei, de nu are ideă despre 
naționalitate și atunci simplu spune trunchiulă 
căruia aparține și se numesce pre sine slovacă, valachă, 
serbă, etc,, au scie face deosebire între trunchiă și națio
nalitate, între naționalitate și națiune, și atunci simplu 
se numesce maghiară (egyszeruen magyornak vallja 
magât), care după origine (!) aparține acestui sâu a- 
celui trunchiu. Escepțiune voră face aici numai acei 
malcontențl de jumătate in teligenți ai unoră 
trunchiuri, cari din causa aspirațiuniloră de naționalitate 
separatistice, sâu din interese private, cedândă influințe- 
loră esterne, cu âreșl-care demonstrațiune declară, 
că nu suntă Maghiari (!!....)“

Totă pe acea pagină mai aflămă încă și următârele 
pasagiurl:

»Dâcă idea de stată maghiară ar fi prinsă 
rădăcini cum să cade și convingerea ar fi generală, că 
în statulă organisată o naționalitate domni- 
țâre este absolută neîncungiurabilă (melloz- 
hetlen), care și statului îi dă limba sa, ... dâcă șj 
poporulă nostru de rândă (koznâpunk) ar fi atâtă de 
cultă, dâcă totă capulă de familiă ar introduce elă în- 
su’șl în câla de fasiune .... și credulă său de naționa
litate — atunci n’ar tivbui ca să ne tememă nici de 
falsificarea dateloră. Insă tâte acesta, durere, nu suntă 
așâ în totă loculă. Pe lângă sistemulă nostru comita- 
tensă și electorală în unele comitate cu majoritate de 
limbă străină (idegen ajku ...!?) egoismulă îșl eser- 
citâză necontrolată veleitățile sale naționali (nemzetisâgi 
uzelmeit).

»Cu ocasiunea recensământului fiindă lipsă de agențl 
recensențl, partea cea mai mare a acestora nu se ca
pătă din inteligința mai înaltă, ci amăsurată câștigului 
temporană chiar din acea jumătate-inteligentă care, dâcă 
lucră fără controlă severă, ușoră îșl transpune veleită
țile sale naționali și pe terenulă regnicolară ală recensă
mântului poporațiunei. Dâcă administrațiunea comita- 
tensă ar atârna singură dela puterea de stată (pare că 
și așa nu atârnă în destulă dela guvernă!) nici în acâsta

n’ar fi nici ună rău; . . . dar unde și însuși oficiulă co- 
I mitatensă încă este împlută cu idei de națiunalitate 
| ser in ti te (?!), . . . acolo în contra falsificărei (?) date- 
i ioră abia vomă afla garanțiă suficiență.«

Așa argumenlâză oficioșii, singură numai și numai 
din motivulă, ca și umbra mistificărei încă să fiă depăr
tată dela ei. Așa se apără aceia, cari au puterea în 
mână și dispună de tâte. Pe calea atinsă și cu acea 
deducțiune forțată a fostă ușoră a face să crăiță lumea, 
că pe când Magharii întro anii 1870—80 au crescută 
cu 4.45°/o, pe atunci Românii au scăzută cu 7.94°/0, 
âr’ Rutenii, ca vai de capulă loră, au scăzută chiar cu 
24.75°/01 Lucru ne mai aurită!

Dar să trecemă la tomulă ală II. ală edițiunei ofi- 
ciâse, pentru că specificate fiindă aici datele după co
mune, districte și comitate, — de aici ne putemă orienta 
mai bine despre ceea ce s’a făcută.

Deschitjândă acâstă carte la partea, unde se tractâză 
despre comitatulă Turda-Arieșă, am privită la comuna rurală 
curată română din acelă comitată, numită Indolă și am aflată 
publicate următârele date: 127 case, 574 locuitori, 10 
Unguri, 541 Români, 6 de altă limbă din țâră, 17 nu 
sciu vorbi (adecă: aceștia n’au naționalitate), — 3 ro- 
mano-catolicl, 557 greco-cat., 7 gr. or., 7 de lege 
mosaică, 120 după cetire și scriere. 
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natului, Curtea de casațiă, la stânga Camerei, Curtea de 
compturi. De ambele părți, erau: curtea de apelă, tri
bunalele, ministerele și delegații județeloră. După termi
narea servițiului religiosă, M. S. Regele, urcându-se pe 
tronă și avândă la dreptă Sa pe principele Carolă moș
tenitorul presumtivă ală tronului, iar la stânga pe M. 
S. Regina și pe principele Ferdinandă, a rostită ună 
discursă. care a mișcată £6rte pe cei de fața. M. S. a 
încheiată dicendă :

• Puterea mea cea mare este în iubirea care îmi 
arătă poporulă meu. Neputendă mulțumi în persOnă tu- 
turoră d-loră delegați, cari mi-au adusă felicitările între- 
gei țări, credă că nu potă a le mulțămi mai bine decâtă 
strigândă cu toții împreună: Trăiăscă scumpa nostră 
Româniă!< Acăste cuvinte fură forte viu aplaudate.

In urma discursului Maiestății Sale Regelui, Em. S. 
Mitropolitulă primată, după ce stropi cu apă sfițită sala 
tronului, trecu însoțită de Em. S. Mitropolitulă Moldovei 
și de toți înalții prelațl ai bisericei, în tăte celelalte ca
mere ale palatului, fiindă urmată de MM LL. Regele și 
Regina și de casa militară și civilă. Reîntorcându-se în 
sala tronului, M. S. Regele se întreținu cu mai multe din 
persănele de față.

Este loculă aci să spunemă, că noulă paiață este 
d’ună lucsă și d’o eleganță ■ dintre cele mai alese. Mo
bilele suntă dintre cele mai frumose și totulă este lucrată 
cu multă artă. Cele două tronuri suntă de bronsă au
rită, împodobite cu diferite petre. In sala tronului se 
află două dulapuri de cristală, în care se păstrăză deco- 
rațiunile M. S. Regelui și cele două corăne: corbna de 
oțelă și corona de aură.

La orele 5 d. a. s’a dată la șosea mesa rănițiloră. 
M. S. Regele a sosită aci la orele 5 și câteva minute 
împreună cu principii Carolă și Ferdinandă, și după ce 
s’a întreținută în parte cu fiă-care dintre răniți și le-a 
ascultată plângerile, s’a întorsă pe la orele 6 la palatulă 
din capitală.

Săra, capitala erâ forte frumosă iluminată; Calea Vic
toriei și stradele laterale înțesate de lume. In grădina 
Sf. George-Nou, pe piața teatrului și’n grădina Episcopiei 
au cântată musicele regimenteloră pănă târdiu sera; la 
rondulă ală doilea dela șosea s’au dată focuri de artifi- 
ciă. La ărele 12, Calea Victoriei și șoseaua Kiseleff erau 
încă pline de lume.

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

f Victor Hngo.
Bardulă Franciei a murită în verstă de 83 de ani, 

și apoteosa, cu care patria încununăză pe morții săi iluș
trii, elă a avut’o fiindă încă în viață.

Născută la 1802, fiulă unui generală ală ântăiului 
imperiu, Hugo urmă în Europa armatele victoriose ale 
lui Napoleonă I. și se întărse la Parisă la 1809, spre a 
întrâ la mănăstirea din strada Feuillantines. La 14 ani, 
compusese deja prima sa tragediă »Irtamene,* urmată 
curendă de opera lirică »Săraculă și bogatulă.»

Producțiunile literare ale poetului suntă prea răs
pândite, spre a mai avă nevoiă să le însămnămă aci pe 
tăte. Cine nu cunăsce »les Odes et Ballades,< »les Châ- 
timents,» »les Orientales,< >les Feuilles d’automne?» 
Cine n’a citită »Marion Delorme,< »Ruy Blas,* «Hernani,* 
• Lucrecia Borgia,« parte traduse mai în tăte limbile și 
jucate pe tăte scenele Europei? Cine nu s’a simțită 
mișcată citindă scrierile lui Hugo în favorulă proletaria
tului și în contra pedepsei cu mărte ? Pasiunile literare, 
pasiunile politice, au căutată să veștejăscă gloria geniului 
secolului nostru. Încercări zadarnice; stejarulă a rămasă 

în piciăre; V. Hugo a rămasă întemeetorulă literaturei 
despoiate de artificii, poleitorulă poesiei francese.

La 1851, când Napoleonă Iii făcu lovirea de stată, 
poetulă fu silită să fugă, căci guvernulă făgăduise o pri
mă de 25,000 lei aceluia, care’lă va aduce mortă său 
viu. Hugo se retrase mai ânteiu în Belgia, jurândă că nu 
va reînfrâ în Francia de câtă odată cu dreptatea. Impe- 
riulă isbuti să-lă alunge de acolo în insulele Angliei, de 
unde nu se înlărse decâtă la 1870, după căderea lui 
Napoleonă. Trăise 19 ani în esilă! Noue-spre-dece ani 
fără a vedă Francia sa iubită, fără a strînge mâna prie- 
tiniloră din tăte dilele. Lesne pote înțelege ori-cine cu 
câtă focă, cu câtă durere scrisese versurile sale:

Oh! n’exilons personne, 
Oh! l’exil est impie...

Totă poporulă îlă adăsta la gara Nordului! Intra
rea sa în Parisă fu o sărbătăre, dăcă mai putea fi săr- 
bătăre în acele Z^e negre, când Francia se vedea înge- 
nunchiată de cancelarulă viitorului imperiu germană. 
După cinci luni de suferințe, Parisulă fu silită să capi
tuleze, și Victor Hugo numită representantă ală poporu
lui cu o maioritate de 214,000 voturi, plecă la Bordeaux. 
Refusulă adunărei de a validă alegerea lui Garibaldi la 
Alger, îlă făcu să demisioneze. Dela incheiarea păcei 
și pănă la mărtea sa, Victor Hugo a fostă celă mai a- 
prigă apărătoră ală nenorocițiloră. De mii de ori cu 
glasulă său puternică, cu păna sa măăstră, a vorbită, a 
scrisă în favărea victimiloră comunei, a combătută legea 
sângelui, a cercată să pue capătă operei călăului.

Cu tătă ura, ce avea în contra lui Bazaine, ăcă ce 
pedâpsă ar fi voită să dea trădătorului: »Așă dori să se 
convăce la Champ-de-Mars corpurile legiuitbre, tăte tru
pele, totă poporulă din Parisă și acolo în fața tuturoră 
așă aduce pe Bazaine îmbrăcată în uniforma sa de ma
reșalii ală Franciei. Președintele Camerei ar citi sen
tința, care-lă declară trădătoră ală patriei și-lă osândesce 
la degradare. Apoi celă mai vechiu sergentă i-ar smulge 
decorațiile dela peptă, i-ar tăia galănele, i-ar sfărîma spada, 
i-ar călca epoletele în piciăre și i-ar dice pe urmă: 
• Acum te poți duce, ești liberă!*

Salonulă lui Victor Hugo era loculă de întâlnire ală 
tuturoră ilustrațiiloră francese și străine, Louis Blanc, 
Gambetta, Clemenceau, Castellar, Renan, C. A. Rosetti, 
Houssaye, generalulă Wimpfen, Gonzales, și totă ce portă 
ună nume în politică, literatură, sciințe, a luată locă la 
măsa poetului.

Sublimă ca Pindară, isteță ca Anacreon, satirică ca 
Juvenal, dreptă ca Tacită, patetică ca Eschyle, Victor 
Hugo a fostă sufletulă lirică ală Franciei și poetulă ome- 
nirei întregi.

Văcurile viităre privindă statua de bronză ce-i va 
ridica patria recunoscătăre, voră vedă că tăte gloriile 
au lucită pe fruntea acestui geniu, și scrierile sale voră 
fi cartea de aură a gintei latine. .Românul.

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

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

Pesta, 26 Maiu.—Membrii reuniune: „Con- 
cordia“ au sosită alaltăerl înainte de am6(|i la 
9 6re cu vaporulu, fiindă primiți sărbătoresce. 
Au visitată de repețite ori esposițiunea și alte 
lucruri demne de văzută, esprimându-se în modă 
lingușitorii despre ele. ErI s’a dată ună ban
chetă festivă, la care s’au ținută numerdse toaste 
pline de spirită.

Paris. 26 Maiu. — Alaltăerl s’a serbată 
aniversarea înăbușirei comunei. S’au făcută de- 
monstrațiunl la mormintele comunardiloră, cu 
care ocasiune s’a ivită ună conflictă cu poliția. 
Au fostă 30 răniți și mai mulțl arestați.

Pesta, 26 Maiu. — Banchetulă dată în o- 
ndrea reuniunei economice boeme de cătră reu
niunea economică unguiAscă a fostă strălucită. 
Au luată parte la elă miniștrii Szapary și Sze- 
ch6ny.

------o-—-
INVITÂTOIIU.

Despărțământulă cerc. X, (Clușiu) ală »Asociațiunei 
transilv. pentru literatura rom. și cultura poporului rom.« 
îșl va țină adunarea generală de ăstă ană la Coșocna 
(Kolozs) în Dumineca tnturoră sânțiloră, 31 Maiu st. n., 
la care prin acăsta suntă cu totă respectulă Invitați a 
pârtiei â câtă mai numeroși atâtă p. t. domni membrii 
din acestă despărțământă, câtă și alțl amici ai literatu
rei năstre și ai culturei poporului nostru.

Clușiu, 21 Maiu st. n. 1885.

Comitetulă despărț. cerc. X.

. -------o-------

DIVERSE.
Unu jubileu ciudatei. — In Augsburg s’a serbată 

deunăzi ună jubileu unică în felulă său. Ună individă, care 
fusese de 60 de ori condamnată pentru diferite abusurl, 
a mai comisă unulă opunendu-se autorității, numai ca să 
împlinescă numărulă de 70 de condamnări. Chefulă i s’a 
împlinită și jubilantulă se scaldă’n fericire, că n’a trăită 
în zadară în lume.

Cursalu la bursa de Viena
din 22 Maiu st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 . . , 96.90
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 91.75
Imprumutuld căiloră ferate 

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

lorfi ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.80

Amortisarea datoriei căi- 
lorQ ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 122.50

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 107. —

Bonuri rurale ungare . . 103.25
Bonuri cu cl. de sortare 1C3. —
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișil...............................102.—
Bonuri cu cl. de sortarel01.50
Bonuri rurale transilvane 101.25

Bonuri croato-slavone . . 102.— 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung......................... 96 75
împrumutul!! cu premiu

ung.....................................115.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 117.90 
Renta de hărtiă austriacă 82,10 
Renta de arg. austr. . . 82.70
Renta de aură austr. . . 107 50 
Losurile din 1860 . . . 138,75
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 859.—
Act. băncel de credită ung. 285.75
Act. băncel de credită austr. 286.60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.86
Napoleon-d’orI.................. 9.871/,
Mărci 100 împ. germ. . . 61.10 
Londra 10 Livres sterlinge 124.80

Cursulu pieței Brașovu
din 23 Maiu st. d. 1885.

Bancnote românescl .... Cump. 8.87 Vend. 8.90
Argint românesc..................... » 8.80 ♦ 8.85
Napoleon-d’orI .... » 9.86 > 9.87
Lire turcescl............................. » 11.10 > 11.15
Imperiali................................. » 10.10 > 10.12
Galbeni............................. » 5.80 > 5.84
Scrisurile fonc. »Albina» . . • 100.50 » 101.—
Ruble RusescI..................... > 124.— > 125.—
Discontulă » . . . 7—10 o/o pe ană.

Editară: Iacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Hureșiaau

Poftimă, în Indolă: 10 Unguri și 3 romano- 
catolicl, unde nici urmă nu este de așa ceva! In co
muna vecină în Micușiu, unde abia voră fi 5—6 Unguri, 
suntă puși 24! Apoi, că în Pusta-Sân-Graiu să fiă 20, 
în Petridulă de josă 21, în Copandă 79, în Ciurila 11 
Unguri, fărte cu greu îmi vine a crede.

Acum, dăcă chiar prin comunele cele mai curate 
românesc!, ca să mă folosescă de terminulă oficioșiloră, 
— s’au veretă elemente străine, ce să dicemă atunci 
de comunele mixte? La totă casulă suntemă în dreptă 
d’a presupune, că acolo s’a făcută operațiunea nu cu 
Zecile, ci păte cu sutele, dăcă nu chiar cu miile.

De aici și numai de aici ne putemă esplica aser
țiunea neesplicabilă, și anume, că la începutală anului 
1881 în statulă ungară se voră fi aflată numai 2.325,838 
Români, și că Românii în deceniulă precedentă, în locă 
d’a se îmulți cu ceva ca de regulă, — voră fi scăzută 
cu 207,245.

’MI vine a crede că edițiunile aceste oficiăse nu 
le-a cetită încă nimene dintre ai noștri, deși au trecută 
doi ani, de când au văzută lumina; seu deși le-a cetită 
cineva, pote că nu le-a esaminată mai de aprăpe. Causa 
altă cum zace păte și acolo, că acele nu se pre află 
prin librării, apoi redacțiuniloră năstre încă nu se voră 
fi trămisă.

Ar fi de dorită fărte, ca inteligența năstrăj și mai 

cu sămă unii preoți dela sate să se ocupe cu tomulă ală 
II, să-lă esamineze bine și să dea publicității tată ceeace 
voră afla în elă că nu corespunde realității, pentru că 
eu pe basa celoră indicate suntă convinsă, că acea edi- 
țiune este plină de neesactitățl și că geme de neadevă
ruri. Pre acăstă cale multe cifre se vor pută ăduce la 
adevărata loră valore.

III.
Să vedemă resultatulă recensământului din 1881.
Deși din cele premerse este destulă de evidentă și 

urmăză, că celă puțină noi Românii, nici pre departe nu 
putemă fi îndestulițl cu datele, car! resultă din recensă- 
mentulă dela începutulă anului 1881, — totuși în lipsa 
altoră date mai sigure, mă vădă silită a le lua de 
basă pentru combinațiunile și grupările, cari voră urma 
mai josă; deci ca să avemă o ideă ărecare despre situa- 
țiunea geografică, ce o ocupă Românii în țările corănei 
ungare, credă de consultă a face următărele împărțiri și 
anume:

a) Românii suntă în maioritate absolută între 
dl—50% în 12 comitate, cum urmâză

1. Făgărașă 84,571 Ioc., între cari 76,895=90 92% R.
2. Uniădără, 248,464 »
3. Alba inf., 178,021 »
4. Car.-Sev., 381,304 »
5. Sol.-Dob., 193,677 •

224,310=90 28 »
140,265=78-79 » 
298,758=78-35 » 
150,738=77 73 •

6. Turda Ar., 137,031 »
7. Bist.-Năs., 95,017 »
8. Sibiiu, 141,627 »
9. Aradă, 303,964 »

10. Selagiu, 171,079 •
11. Coșiocna, 196,307 »
12. Târ.mică, 92,214 »

» » 100,238=73-15 »
» » 64,110=67-47 »
» » 93,860=66-27 •
„ , 192,573=63-36 »
» » 106,026=61-97 ,
» » 116,453=59-31 >
» » 46,034=49-92 »

Așa dar Românii pe teritoriulă acestoră douăspre
zece comitate, cari au o estensiune geografică de 54,862 
km | între 2.223,276 locuitori suntă representați cu 
cifra de 1.610,260=72-45%; ba putemă Zice, că Româ
nii, pre acestă teritoriu compactă și puternică ală con
tingentului românescă facă trei părți din patru. Este 
de notată aici, că maioritatea absolută a Româniloră din 
alte încă optă comitate unde mai era chiar și după 
încheiarea dualismului pe la anulă 1870, prin arondarea 
tandențiosă a comitateloră, care a urmată de atunci în- 
căce, astăZl este redusă — celă puțină pe charta geo
grafică și pe hârtiă, — la minoritate, dar acăstă mi
noritate pre lângă tăte sforțările celoră de la putere în 
unele comitate a mai rămasă încă destulă de conside
rabilă. (Va urma).

O
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55
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susă.

•°jo Tote prețurile scădute 2Ol;o 
per com.ptan.til.

Mamzinu de încălțăminte
ală lui

loanu Săbădeanu
Fabricată propriu și străină, solidă și modernu. Recomandă 
on. publică cu prețuri scădute t6te felurile de Încălțăminte 
fine și ordinare, pentru bărbați, dame și copii, gata 
s6u după mesure fabricate.

Ghete de bărbați dela v. a. fl. 3.60 cr. în 
Ghete de dame „ „
Pantofi și. ghete de copii
Pantofi de casă de piele, pîslă sdu stofă brodate 

flori pentru bărbați și dame dela v. a. fl. 1.30 cr. în susă.
■■■’<- Specialitate.

Cisme de copii în creță de Karlsbad dela v. a. fl. 3.50 cr. în susă 
» » fetițe și băieți , » » , » » 4.50 , » »

Șoșoni de posta vă de pîslă și cu Gumă englesescî. — Șoșoni cu 
talpe de pîslă lungi și scurți pentru voiagiori. = Galoc-i de gumă 
englesă. — Sandale de gumă și 
copii cu prețuri ettine.
Ci. sme de copii ordinare

bărbați
femei

n
dela

3.— 
. 60

de pîslă pentru dame, bărbați și

Comandele (lin afară se efcefueză (lupă măsurile trimise promptă și cela nepo
trivite sc iau îndărătu in schimbă.

20°|0 T6te prețurile scădute 20° 0 |

li I ~     iii—MII

Zambaeh și Gavora
Fabrică de vestminte și recuisite bisericesc.

de rîtu latinu si
strada Vațului,în Budapesta, 

Falonă seu Odăjdii, 
Albe, Stihare, Dal- 
matice, Baldachinu, 
prapuri. T6te felu
rile de stdguri, 
pentru societăți i 
dustriale (și pentru 
pompieri) Covoru pe

Comande se efectuescă promptă. — Obiectele, care 
schimbă cu altele.

i grecii
Vâczi utcza Nr. 17.

altariu, potirurl, Pie- 
tohlebnica, cădelnițe, 
Pacificală, candele 
de altarii, policandre 
pentru biserici, Ra
pide, Chivotu, cărți 
de Evangeliă etc.

nu voră conveni, se voră
(Nr 1.43).

' IO-O

PredealA-Rudapesta
Trenu 

accelerat
Trenu 

de 
persone

Trenu 
omnibus

Trenu 
de 

persâne

Anunțăm u ac.cloru onorați cetitori, cari vor îi binevoi a se abona la 
f6ia ndstră de aici încolo, că avemă încă în reservă numeri dela începutulă 
anului 1885 prin urmare potti să aibă colecțiunea completă.

Admiîiistratiuiiea »Gaz. Trans.<

La „DeBfinulu negru" —
mai „Înainte Nr. 5!“

’Mi permită a face atentîî onoratulă publică la vinurile 
mele de masă, Vino di Ghianti (de Toscana) originalii, Dal- 
matină, Castell Andreîs, Meneș-Bakator, Vilâny, Ofner și de 
Bogacs cu prețuri moderate.

Diferite specii de bucate cum se prepară în Viena și 
pentru dejunil, prândă și supeu le recomandă în 

Abonamente pentru prându se primescfl ori și 
arenă de popice (Kegelbahn) bine acoperită și 

este pusă la disposițiunea onor, publică.
Cu stimă

E&udolfu Ludwig.

pe aici, 
deosebi, 
când. O 
întocmită

sSk,w

ffg?___________________________________ _________________ _______ w

? *

Bss»e ue ieru
. i j'

sistema Wertheim 
ce resistă pe deplinii în contra focului și nici nu se 

potă sparge, din renumita fabrică de casse

oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 
conditium si în fote mărimile.

lustinianu M. (haina,
depositarulu fabricei în Brașovă.

Mersul^ tremirâloră
pe linia Predealti-Bndapesta a calei ferate orientale de stată reff-

Mudapesta—Pbredealiă
S J

Trenu
accelerat

Trenu 
de 

peraone

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

I
BucurescI

Predealu
Tiniișă

Brașovă

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu
Sighiștira
Eiisabetopole
Mediașă 
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă
Teiușfi
Aiudă
VințulQ de
Uidra
Cucerdea
Gbirisă
Apahida

Clușin

Nedeșdu
Ghirhău
Aghirișă 
Stana
Huiedină
Ciuda
Bucla
Bratca
R6v
Mezâ-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok ’u
Buda-peata

Viena

( 
(

susti

(
(

( 
l

7.15
1.09
1.33
2.06
2.16
2.44
3.03
3.18
3.51
4.51
5.11
5.39
6.00
6.29

7.02

7.38
7.55

8.24
8.48

10.08
10.18

11.33
12.06

12.25
1.11

1.49
1.54
3.14
5.10

6.30
7.09
7.41
8.09
8.53

10.18
10.55
11.36
12.11
12.35
12.54

1.29
1.45
2.26
2.48
3.12
3.19
3.36
4.10
5.39
5-59
6.26

6.54
7.10
7.25
7.49
8.11
8.52
9.11
9.29
9.52

10.27
10.46
10.56
11.04
11.14

1.47
4:40

3.06
3.22
4.15
4.44
5.10
5.19
5.47
6.38

8.51
9.18
8.00
8.34
8.59
9.35

10.16
11.04
12,17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06
7.30

11.05
2.37

7.44
6.20

6.40
2.00

0.50
10.15
10.50

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

Oradea maro
(
\ / 
l 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia 
Ciucia
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirhău 
Nedeșdu

Olușiu

Apahida 
flhiriș 
Cucerdea
Uidra 
Vințulă de 
A iudd
Teiușă 
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașă 
Eiisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Honiorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

(
1

susă

Brașovtt

Timiștl
Predealu

BucurescI

(
(

8.12
8.24
8.38
8.57
9.23
9.50

11.15
12.04
12.12
12.19
12.45

1.15
1.44'
2.00
2.34
2.52
3.27
4.01
4.50
5.08
6.47
7.36
8.09
8.41
9.20

Nota: Orele de nopte sunttt cele dintre liniile grose.

Tipografia ALEXI, Brașov.

3.30
9.45

12.18
1.59
3.20
3.25

8.00
2.47
6.36

10.09

3.56
4.31

5.28
6.01

7.08
7.18

8.29
8.53

9.17
9.40

10.12

10.45
11.07
11.29
12.15
12.30
1.32
2.04
2.24
2.44
3.15
3.25
4.03
4.28

10.25

i'

Teiușft-AradiTii-ISiidupesta BBadmpesaa-Aradft-TeiîBșii.

Trenu do Trenu Trenă Trenă do Trenă
persâne omnibus oînnlbui persâne omnibus

9.50 Viena 8.25 8.35Țetașifo 2.39 8.20
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șihotă 4.35 11.43 Arad ii 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.OU 6.20
Siberia (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.06 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
Araulfi (

Szolnok

12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46
12.00 8.45 6.10 Șibot.ă 11.14 4.20
4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06

ISmdapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21
12.53

6.16
7.00Viena 6.20 — — TelnșA

&âmerîa (Piski) Petrașesxî

Trenă Trenă de Trenă
omnibus persâne omnibus

Aradâ 6.00 12.30 Sisueria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
N6meth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.0&
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișdra 8.58 3.15 1® etroseui 7.00

TiaMiș^s’a-As’adtft. Petroșeiii—Slmerăa (Piski)

Trenă do Trenă Trenă
■ ■ ■ ■ li peradne omnibus omnibus

Timișdra 12.25 5.00 Petroșeui 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.37

10.09Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia
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
4 jrsMta 3.W 8.00 HSuaeHt» 12.37


