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Brașovâ, 27 Maiu (8 Iunie) 1885.
Departe au mai ajunsă lucrurile în ț£ra 

acesta.
Nici nume românescl nu mai sufere admi

nistrația ca să purtămfi, nici îmbrăcăminte ro
mânească să îmbrăcăm ă.

In statulu vecinii românii, în capitală chiar, 
societățile maghiare pdrtă nejenate de nimeni 
tricolorulă maghiară la tdte ocasiunile, ună tri
coloră care aparține unui altă stată străină, er 
aici la noi ni se ia în nume de răă, atribuin- 
du-in-se de mare crimă, că purtămă tricolorulă 
roșiu, galbenă, vânătă ală Ardeiului, care suntă 
colorile ndstre tradiționale naționale, numai 
pentru că sâmână cu tricolorulă statului română.

Dar ce <Ș.icemîl!
Dacă ar fi așa, atunci ar trebui să se su

prime și tricolorulă orașului Pesta, care asemenea 
este compusă totă din colorile roșu, galbenă, 
vânătă.

Trebue să credemă prin urmare, și avemă 
dovedi destule pentru acâsta, că colorile ndstre 
naționale tradiționale, ce le ’ntrebuințămă la oca- 
siuni festive, numai și numai de aceea nu se mai 
tolerâză astăzi, pentru că suntă naționale, precum 
nu mai este nicăiri tolerată limba ndstră, pentru 
că este românâscă.

Aici e buba. Dacă amă schimba mâne co
lorile nbstre naționale, tot așa de persecutate ară fi.

Din Halmagiu, comitatulă Aradului, primimă 
o corespondență caracteristică pentru relațiunile 
ndstre de față cu Maghiarii. Ca să vadă și ce
titorii noștri pănă la ce gradă suntemă persecu
tați pentru sentimentele ndstre românesc!, publi- 
cămu aci acâstă corespondență in întregulă ei, 
dorindă ca să căpătămă deslușiri mai amărunțite 
despre sentințele ce au fostă pronunțate în con
tra persdneloră, despre car e vorba. Etă ce ni 
se scrie:

Domnule Redactorii !
La serbătorile Rosaliiloră întorcându-mă prin 

orășelulă Halmagiu (o parte anectată din fostulă 
me comitată ală Zarandului la comitatulă Aradului) 
convinseiă în persdnă despre brutalitatea diregă- 
toriloră maghiari de acolo în potriva poporului 
română. Etă faptulă :

Ună cetățână cu numele Irhașiu din orășe
lulă Hălmagiu îmbrăcândă ună costumă națio
nală, ca vestmântă de sărbătdre în Dumineca 
Rosaliiloră și ducându-se la biserică solgabirăulă 
Ortutay Gyula l’a scosă afară din biserică și 
l’au dusă cu escortă de gendarmi la judecătoriă, 
unde a fostă desbrăcată de vestminte, cari i s’au 
confiscată sub cuvântă că a demonstrată cu co- 
ldrea loră contra statului ungară.

Bietulă omă a fost dată pe mâna judecă
toriei regescl de cercă de l-a instanță din Hal- 
măgină și judecătorulă în urma cercetărei a 
aflată, că călțunii și brâulă (încingătdre) eraă 
în colori demonstrative contra statului. Aceste 
două obiecte i s’au și reținută, âr celelalte vest
minte i s’au redată.

Pentru fapta aceea numitulă cetățână a fost 
judecată, nu sciu după care codice, ca agitatoră 
și turburătoră în contra integrității statului ma
ghiară cu cea mai aspră pedâpsă ce s’a putută 
născoci.

Comedia însă nu s’a terminată cu acâsta.
In (fiua următdre băieții și fetele dela scdla 

română din sătulă vecină Hălmăgelă au eșită a- 
fară în câmpulă verde la ună maială, ca să-și 
petrâcă după vechia datină.

Aici s’a arangiată și ună dansă nevinovată 
purtândă tinerii și totă asemenea fetițele mici co
carde cu tricolorulă roșu-galbenă-vânătă pe peptă, 
ca semne'că fâcău parte din arangiatorl.

După maială s’au risipită cu toții încă îna
inte de 9 6re sâra pc la locuințele loră și os
teniți cum erau s’au culcată.

Dâr ce să vedi?
Târdiu ndptea au călcată gendarmii locuin

țele părintesc! și pe nisce băieți de sc61ă nu s’au 
sfiită ai smânci din pată și ai escorta la ofi- 
ciulă solgăbirăescă, unde solgăbirăulă înfuriată 
care este cunoscută ca omă ce se pdrtă în modă 
brutală, i-a insultată și a băgată frică în sărmanii 
băieți amenințându-i.

După o maltratare de trei dile, băieții au 
fostă predați judecătoriei regesc!, care li-a dictată 
sentințe asemenea cu ceea ce s’a pronunțată asu
pra omului cu costumulă dela Rosalii.

Cum se voră resolvâ căușele acestea la foru
rile respective ?

Nu sciu. Dăr ceea ce am arătată pân’aicl 
este faptă întâmplată.

Cașurile acestea nu le-am descrisă nici pen
tru Maghiari, nici pentru guvernă nici pentru 
așa numita „societate maghiară de cultură41 din 
Clușiu, cu atâtă mai puțină pentru d. Franciscă 
Pulszky, ci simplu numai pentru ca opiniunea 
publică nepreocupată să se pdtă convinge despre 
valdrea „libertății constituționale14, de care se bu
cură aeji Românulă în patria sa străvechiă.

Dâcă âr fi să descriu suferințele poporului 
și ale cărturariloră români, presiunile, maltrată
rile și chiar brutalitățile deregătoriloră maghiari 
din ținuturile locuite de Români, nu a-și pută-o 
face acâsta într’o singură corespondență, ci ași 
fi silită să scriu broșuri întregi pe fiecare septe- 
mână și încă în patru limbi, celă puțină, pentru 
ca totă omulă să se convingă despre fărădelegile 
comise și tolerate.

Me voiu încercă de altă dată să înșiră da
tele, ce le posedă despre astfeliu de uneltiri, ce 
se sevârșescă în paguba Românului maltratată. 

C.

SCIRILE DILEL
înaltă P. Sa mitropolitulă Miron Românulă a con

vocată sinodulă archidiecesei transilvane gr. or. în se
siune estraordinară pe (fiua de Marți 4 Iuniu v. la 9 6re 
a. m. în biserica catedrală din Sibiu. Motivulă convocărei 
e resoluțiunea M Sale în cestiunea ajutorului de stată, 
precum se esprimă cercularulă Es. Sale păr. mitropolită: 
«Ponderositatea acestei resoluțiunî prea înalte și situa- 
țiunea de tot gravă, în carea se află pusă biserica nâs- 
tră și în specială clerulă archidiecesană față cu ajutorulă 
de stată, reclamă cu urgență întrunirea sinodului nostru 
archidiecesană, pentru ca acela, ca uniculă competentă, 
să pronunțe cuvântulă finală din partea bisericii în sta- 
diulă mai nou ală acestei afaceri.*

—0—
După cum comunică foile ardelene, se face cea mai 

mare presiune asupra funcționariloră, fără deosebire de 
naționalitate, ca să se facă membri ai reuniunei de ma- 
ghiarisare din Clușiu. După convingerea nâstră, nimenea 
nu p6te fi silită a se face membru ală unei reuniuni, a 
cărei țintă este turburarea păcii dintre naționalități.

Motivulă, pentru care s’a interzisă importarea por- 
ciloră din România în Ungaria, ar fi după »Sieb. Deutsch. 
Tgbl.* din Sibiiu următorulă: «Ună comerciantă română 
de vite importă pela Turnu-roșu ună însemnată numără 
de porci în țâră, cu destinațiunea la Peșta său la Stein- 
bruch. La contumațiă, precum și în Sibiiu s’au visitată 
porcii și s’au declarată de amândouă orile ca deplină să
nătoși. Comerciantulă îi încărcă în șepte vagâne por- 
nindu-i spre Steinbruch. Aci s’au visitată din nou și 
s’au declarată bolnavi, întorcându-i îndărătă la Sibiiu. 
Porcii, cari cum se cjice suferă de bâla de gură și de

unghii și n’au mâncată de Duminecă a fostă săptămână, 
au ajunsă aci într’o stare, încâtă e temere că mulți din 
ei voră crăpă. Astfelă comerciantulă are nu numai pa
guba ducerei și întârcerei porciloră, ci și a porciloră pră
pădiți. Comerciantulă a încredințată afacerea unui ad
vocată de aci, spre a obține despăgubire.*

—0—
«Ellenzek* vorbindă despre societatea »Carpații« 

din Rucurescl, tfice că numărulă membriloră ei este con
siderabilă și fondurile ei însemnate. De aceea cere, ca 
representantulă austro-ungară din BucurescI să facă ceva.

—0—
In Nr. 109 ală fâiei nâstre amă publicată între 

«Scirile dilei < o comunicare din Hațegă, că la maialulă 
întocmită de tinerimea maghiară de acolo în folosulă 
fondului reuniunei de maghiarisare din Clușiu a luată parte 
și o familiă română. D. Nicolau Todosiu, căci de d-sa era 
vorba în aceea notiță, răspunde numindă pe raportorulă ei 
»calomniatoră,« fără a găsi cu cale însă să declare, dacă 
a luată său nu parte la acelă maială. Așteptămă ună 
răspunsă în acestă înțelesă.

—0—
,Timișiana,« noulă institută de credită și de eco

nomii din Timișâra, a dată peste pedeci. Odată s’au 
fostă respinsă statutele institutului din partea tribunalului 
din locă, îndrumându-se direcțiunea a face în ele unele 
modificări. Statutele modificate, în înțelesulă decisului 
adusă din partea tribunalului, fură în scurtă timpă de 
nou înaintate acestuia, și tribunalulă le mai retrimise odată 
direcțiunei, cu îndrumarea să facă încă o mică modifi
care în ele, adecă: pe lângă fâia română desemnată de 
fâiă oficiâsă a institutului, să mai desemneze și o fâiă 
străină de foiă oficiâsă. Direcțiunea, spune «Timișâra,* 
a decisă a se primi de fâiă oficiâsă neromâna a insti
tutului fâia maghiară din locă și în casă de lipsă și alta 
din Peșta.

—0—
țliarele din BucurescI spună, că se lucrâză pentru 

unirea liberaliloră independenți cu liberalii-conservatori, 
spre a se pută luptă cu energiă în contra actualei stări 
de lucruri în România.

—0—
„Egyetârtâs* scrie următârele: .Aflămă că (filele 

acestea ună bărbată maghiară, care se bucură d’o mare 
influință, a venită la BucurescI pentru a îndupleca pe 
guvernulă română să se învoâscă a legă liniile ferate pe 
care le-a deschisă acum la otarele Transilvaniei cu liniile 
ferate ungare. A văcjută pe ună financiară de aci, care 
i-a dată o întâlnire. Când s’au întâlnită mai era ș’o altă 
persână străină, și când a venită vorba despre discutarea 
Gestiunii, persâna străină s’a amestecată în discuțiune și 
a dechiarată categorică că Ungaria și bărbații Unguri nu 
mai potă căpătă nici ună felă de concesiune dela Ro
mânia. Șicanele pe care le-au îndurată Românii la vă
mile ungare au revoltată spiritele. Persâna străină, pe 
urmă, presentându-se a (fisă că este ministrulă-președinte 
Brătianu. E tristă, termină diarulă citată, că Ungaria 
perde necurmată piețele din România. Chiar și mărfurile 
din Transilvania, care de secule dominau piețele române, 
au începută să dea înapoi și să fie din ce în ce mai 
strîmtorate.*

—0—
«România* spune, că d-na Ar. M. Manolescu, în

soțită de d. și d-na C. Nottara, d. M. Dimitriadi ș. a., 
toți artiști dela teatrulă națională din Bucureșcl, voră 
face în vera acâsta o escursiune artistică în Transilvania 
și Bucovina.

—0—
«Răsboiulă* din Bucureșcl spune că dilele acestea 

s’au protestată polițele d-nei Paul și comp, (trei) d-loră 
Tache Georgescă, 1. Sandrovitz, Helena Miiker, Frații Cre- 
țoiă, I. Mihăilescu, P. G. Mihăescu, I. Demetrescu, C. 
Belciugățeanu din BucurescI, S. Schmetau și Julica & lo- 
nescu din Ploescl, Niță I. Țenescu din Caracală și I. Pa- 
naitescu din Buzău.

—Cl
in (filele trecute a fostă în Focșani ună grâznică 

focă, care a pricinuită o pagubă de vr’o 260,000 franci. 
Vineri a isbucnită ună nou focă, care a mai consumată 
câteva case.



Nr. 117. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Maghiarisarea în pașalîcultt Ini Banffy.
Din joșii de Mureșă, 6 Iuniu 1885 n.

Domnule Redactorii! Intr’adevâră și au e glumă, 
cine vrea să audă schimositurî de nume și connume ro
mâne și germane prefăcute în maghiare, să facă o călă- 
toriă ca și mine prin comitatulă Solnocă-Dobeca și prin 
o parte a comitatului Bistrița-Năsăudă și apoi vrendă ne- 
vrendă, după ce va audi espresiunile cele frumâse române 
schimosite în maghiare, va trebui să rîdă.

In comitatele acestea două se luptă limba vacii cu 
limba boului; — cu alte cuvinte stăpânitorii dilii cu forța 
vrău să facă din Români Unguri, dacă nu cu simțulă 
celă puțină cu numele. Și ătă pănă una alta le succede, 
încâtă una și-o facă după placă și pre voiă, — și anu
mită traficarea numeloră, dară deu nu sciu cum le va 
succede când voră vrea să probeze cu a doua, a trecută 
vremea lui «Muszâj,» suntă în vremea și timpulă lui «fă 
bine/ A schimosf numele și conumele âmeniloră cum 
am vădută: din Ioană Florica în Virâg Jânos și din Pă- 
curaru în Juhâsz, ără din Weinstock în Szolăsi însem- 
năză atâtă câtă și nimica, prin apucături de acestea 
omenii se află vătămați și batjocuriți și nici nu pună 
preță pe noulă boteză ungurescă, ba îlă desprețuescă șî 
ei între ei unulă pre altulă se numescă totă Ioană și 
Iulius ca și mai înainte.

Mi s’a spusă și aceea prin unii cărturari de ai 
noștri, cumcă pre viitoră tâte conspectele, precum și ta
belele de dare le voră schimosi din românesce în ungu- 
resce cu nume cu totă, atuncea să vedi mestecături de 
limbi, când din Iulius Păcuraru voră schimosi și scrie 
Juhâsz Gyula, eră din Irimie—Imre și din Grigore— 
Gergely etc. va veni vremea încâtă acolo omenii unulă 
pre altulă după nume nu se voră- pute cunosce. Acestea 
suntă isprăvile lui Banffy-pașa, pe care falsulă profetă 
din Peșta le aprăbă și le aplaudă. —u—

Alegerea (le notaru în Borgo-Pruiidiî.
Valea Borgoului, 4 Iuniu n. 1885.

Prin abținerea d-lui Ușieri la postulă de notară
— carele, după cum fiecare Română borgcvană scie, 
era ună omă cu inimă cătră poporulă năcăjită și bună 
Română — stațiunea de notară cercuală în Borgo-Prundă 
a devenită vacantă și s’a pusă la concursă pe 4'ua de 
30 Maiu c.

Câțiva Români buni din Borgo-Prundă au găsită 
cu cale să publice concursulă și într’o fâiă română, ca 
astfelă câtă mai mulțl Români să pâtă concura la acestă 
postă, ca nu cumva la ună capătă de vreme represen- 
tanța comuneloră să vină în neplăcuta posițiune, ca în 
lipsă de alți concurențl să alâgă ună străină într’ună 
cercă curată românescă, cum e și ală Borgo-Prundului.

Din t<5te părțile au și concurată o mulțime de Ro
mâni, unulă mai cualificată decâtă altulă. — Dar ce să 
vedi! 1 intre concurențl a fostă și ună Ungură — nem- 
nișă modernă — și ce a făcută, ce n’a făcută patrioti- 
culă nostru solgăbirău Coales — pâte ca să-și facă me
rite, ca prin densele să-și întărâscă slaba temeliă pre 
carea sta, seu dâră cine mai scie din ce considerațiu.nl,
— destulă că din o mulțime de concurențl români nu
mai pre doi i-a aflată demni — de cumva se va alege 
unulă din ei — de a servi sub domnia lui, și adecă, 
ună Ungură, pentru că era împintenată, și ună Română, 

fiind că nu concurase și altă Ungură, seu pâte că o fi 
avută bune recomandațiuni. Destulă că clica străiniloră 
câți se află în Borgo-Prundă, în conțelegere cu puter
nicii sprijinitori ai .ideii de stată maghiară» era câtă pe 
aici să ne încarce pe Ungurașulă nostru în spinare, ba 
și acuma încă totă ne tememă, că într’o bună diminâță 
ne vomă trecji cu elă; pentrucă deu, in qhua de astădl 
la ce nu te poți aștepta, și mai alesă decând treimea 
fericitâre compusă din ună Banffy, Pânczel și Coales ne 
dirigă destinele.

ț)iua de alegere era 30 Maiu. Clica străiniloră în 
semnă de recunoștință «proștiloră valachi» — după cum 
îi întitulâză — pentru că cu brațele deschise i-au primită 
atunci, când nu aveu ce mânca și din sudorea loră i-au 
îmbrăcată atunci, când erau numai în sdrențe, acuma 
după-ce s’au căpătată la pene bune, după cjisa Româ
nului, dupăce rîma și-a căpătată ochi ajungendă în re- 
presnteanța comunală ca viriliștl, deodată ei vrău să mă- 
sâre «olâhului nepricepută» cu ocaua. Consultatu-s’au, 
făcut-au planuri preste planuri, că cum ară pută aduce 
pe nemnișulă Ungură ca notară, că vedi.... Dâmne, nu
mai acela le-ar fi putută trage focă la ăla loră, așa după 
cum loră le-ar fi venită mai bine. Vădendă însă că 
pre lângă tâte recomandările din inimă ale d-lui solgă
birău Coales, proștii de olahi totă nu vreu să se înțe- 
lepțăscă, ci vrău să-și alegă ună notară din a loră viță 
cu carele să pâtă vorbi, «amicii» noștri făcăndu-șl coda 
colacă se abținură dela votă, amenințândă totuși că voră 
protesta, pentru ca să se anuleze alegerea. Alegerea s’a 
întâmplată în cea mai bună ordine, alegendu-se de no
tară, numai din partea Româniloră, ună Română anume : 
Ardeleanu din comitatulă Sătmarelui.

Că s’au rătăcită ori ba în alegere Românii, viito- 
rulă ne va spune! Destulă că Românii și de astădată 
au mai căpătată o lecțiă, că ce însâmnă a ocroti stră
inii, — atâta câtă a cresce vipera la sînă! —d—

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

CORESPONDENȚA NOSTRA DIN COMITATE.
Alba-Iulia, 8 Iuniu 1885.

Domnule Redactoră! Cu privire la corespondința 
d-lui advocată Mihaiu Cirlea, publicată în Nr. 114 
a. c., mă rogă a primi urmăldrea a mea

Dechiarațiune.
Domnulă M. Cirlea, advocată în Alba-Iulia năgă, 

cumcă ar fi eliminată limba română din usulă oficiosă 
ală magistratului urbană și afirmă cumcă acâsta deja 
mai înainte ar fi fostă estiiisă din usulă acelui magistrată 
prin subprefectulă comitatului, deci nici predecesorulă lui 
în aceea funcțiune nu ar fi putută refera și esmite deci- 
siunl în limba română.

Eu, ca predecesoră ală d-lui Cirlea în postulă de 
asesoră orfanală și senatoră magistratuală din Alba-Iulia, 
în interesulă adevărului istorică trebue să dechiară, cumcă 
espunerea de susă contradice adevărului, căci limba ro
mână s’a folosită în referada mea dela anulă 1872 pănă 
la anulă 1878 ultima Maiu, precând s’a întemplală res- 
taurațiunea magistratului și s’a alesă în loculă meu d. 
M. Cirlea ca asesoră orfanală. De atunci nu mai suntă 
de văzută resoluțiunl său referade românesc! dela ma
gistratul nostru.

îmi aducă bine aminte, cumcă înainte de restau
rarea magistratului din anulă 1878 la o ședință a scau
nului orfanală, pre când tocmai referamă nisce cause ro
mâne în limba română, m’a apostrofată fostulă primară 
subst. I., cumcă elă mulțămesce lui D-deu că de aci în
ainte nu va mai fi silită a asculta referade române, căci 

următorulă meu in spe a dată reversă, că nu va scrie 
românesce.

Acâstă dechiarațiune, făcută la ună locă așa însem
nată, a produsă sansațiune între representanții comunali 
români, cari aflândă adevărulă celoră spuse de d. subst. 
primară în clubulă loră au decretată protocolarminte ună 
veto contra candidărei d-lui C. la postulă de asesoră 
orfanală și toți Românii au decisă a nu-i dâ votulă loră. 
Cu tâte că representanții români i-au fostă oprită con
curarea la acestă postă, lăsându-i la celelalte posturi 
locă deschisă, d-sa numai la postulă de asesoră orfanală 
a concurată și cu ajutorulă Neromâniloră fu alesă.

Singură recunâsce, cumcă nu a folosită limba ro
mână, deci eu nu am a mai adauge nimica la cele din 
corespondința din Nr. 107 a «Gazetei Transilvaniei.»

Este adevărată, că a fostă ordinată cercetare dis
ciplinară contra mea pentru folosirea limbei române, nu 
de cătră subprefectulă, ci de cornițele supremă Zeyk, de- 
ârese la anulă 1874 urbea Alba-Iulia nu substa comita
tului, ci era urbe liberă regâscă. Onâre comunătăței ur
bane de atunci, care a respinsă dela sine o atare vătă
mare a legei sancționate, aprobândă unanimă folosirea 
liberă a celoră trei limbi usitate în țâră.

Cu tâte că aveamă diploma de advocată și-ini su- 
rîdea ună venită mai bună decâtă cele 700 fl. v. a. sa- 
lară, totuși am perseverată 4 ani încă în luptă pentru 
apărarea limbei române la acelă magistrată, și întregă 
aparatulă de presiune pusă la cale de a mă abate dela 
folosirea limbei române în oficiu a rămasă fără resultată. 
Nu speramă nici odată ca lupta purtată să aibă o sârle 
așa tragică, precum în faptă s’a întâmplată. Nu a fostă 
lipsă ca d. reclamantă C. să-și părăsâscă postulă pentru 
folosirea limbei române, căci usulă era reeunoscută de 
lege și de facto, și nime nu putea pretinde ca elă se 
jertfescă ceva pentru lupta de a apără usulă câștigată. 
De altmintrelea d-sa ca omă din o familiă avută nu a 
fostă necesitată a recurge cu ună preță de acestă natură 
la atare postă și procedere. Am (jisă.

Rubinii Patița, 
advooată și fostă senatoră în 

Alba-Iulia.

STAREA RECOLTELORtJ în ROMÂNIA.
Sub acestă titlu cetimă în „Curierulă Financiară': 

După știrile ce ne vină din țâră, recolta anului curentă 
promite pănă acum — generalminte vorbindă — a fi 
fârte abundentă. Atâtă grânele de tâmnă câtă și cele de 
primăvâră se presintă în condițiunl, cari dau cele mai 
frumâse speranțe agriciiltoriloră. Iată datele oficiale ce 
posedămă în acestă privință pentru cele mai multe ju
dețe: In județulă Ilfovă, situația recolteloră este mai 
pretutindeni bună, rapița e fârte frumâsă, grânele de 
primăvâră și porumburile suntă in plină vigâre și vege
tația e fârte înaintată. Ploile ce au căzută în filele din 
urmă mai în înlregulă județă au făcută multă bine re
coltei. Din Botoșani se anunță, că ploile au fostă îndes
tulă de abundente în acelă județă. In județulă Brăila, 
la 16 și 17 Maiu, a ploată bine în optă comune, în 
celelalte se simte mare nevoiă de ploiă, cu tote astea 
sâmânăturile n’au suferită încă pănă acum nimica. La 
Muscelă, Iași și Doljă au căzută ploi abundente, din care 
causă recolta e cu totulă satisfăcâtâre. In Dorohoiu au 
căzută ploi îndestulătbre dela 13 —17 Maiu. Recoltele 
suntă mulțumitâre. In Putna seceta a făcută mari strică
ciuni. In Covurluiu recolta în genere merge bine. In 
Vlașca va începe dilele astea seceratulă rapiței, care e 
fârte abundentă. In Huși starea recolteloră, afară de 
mici escepțiuni, e mai pnțină de câtă mediocră. In Tele- 
ormană a începută mai pretutindeni seceratulă rapiței 
care, ca și în Vlașca, e fârte frumâsă, starea celorlalte 
sămânături e mulțămitâre. In Dâmbovița a căzută grin
dină, care a causată mari stricăciuni; pe acolo pe unde 
a trecută curentulă, grânele au fostă nimicite cu totulă. 
Viele au suferită și ele multă. In Neamțu grânele suferă 
de rugină și pe alocurea de ună felă de verml, în ge-

FOILETONU.
Monumente pentru istoria Țărei Făgărașului

D. Niculau Densușianua publicată de curândă 
în București «Monumente pentru istoria Țârei Făgărașu
lui'. culese — și adnotate — din publicațiunile istorico- 
filologice ale archiveloră statului. Spre a arăta însemnă
tatea acestei publicațiunî, reproducemă aci Introducerea, 
de care e însoțită noua publicațiune a d-lui Niculau Den- 
sușianu:

Istoriografulă ungurescă Antoniu Veranțiu, în prima 
jumătate a secuiului ală XVI-lea (1538—1540), scria des
pre Românii Transilvaniei următârele:

,Nulla illis (Valachis) libertas, nulla nobilitas, nul- 
lum proprium jus, exceptis paucis districtum Haczeg in- 
colentibus, in quo regia Decebali creditur extitisse, qui 
tempore Ioannis Hunyadi, inde oriundi, nobilitatem, quod 
semper contra Turcas pugnanti strenue affuerunt adept1 
sunt. Ceteri plebei omnes, Hungarorum coloni, nec in 
propriis sedibus, sed sparsi hinc et inde per totum reg- 
num... vitam ducunt*.

Adecă:
«Românii (Transilvaniei) nu se bucură de nici o 

libertate, nu au nici o nobilime, nu posedă nici ună dreptă 
ală loră propriu, cu escepțiune de puținii Români, ce lo- 
cuescă în districtulă Hațegului, unde se crede că a esis- 
tată capitala Iui Decebală. Românii aceștia din (distric
tulă Hațegului) au câștigată nobilitatea pe timpulă lui 
Ioan Huniadi, care era născută acolo, fiind că-lă ajutase 

cu vitejiă în luptele lui continue cu Turtii. Ceilalți suntă 
toți plebei, iobagi ai Unguriloră, nici nu au districtele 
loră proprie, ci trăiescă reslățițl pe ici și colea în tâtă 
țâra'.

Și acâsta relatare, falsă cu desăvârșire, avu euriâsa 
fericire să trăcă de veritate istorică pănă în cjilele nâstre : 
Veranțiu era considerată ca fântână contimporană în ce 
privesce epoca sa.

Astădl însă știința istorică a făcută progrese însem
nate. Posedămă ună materială destulă de vastă și des
tulă de frumosă, ca să esaminămă cu ochii proprii rela- 
țiunile etnografice și politice ale secuiului XV-lea și XVI- 
lea, putemă în deplină cunoștință să citămă înaintea 
tribunalului istorică pe scriitorii de anecdote din acea 
epocă.

Anume stimă astăzi cu o perfectă certitudine, că 
ținutulă Hațegului, ală Hunedârei și Devei, formau în ve
chime ună complecsă de districte românești, cari se nu- 
miau în diplome: districtus olachales. Stimă că întrăgă 
nobilimea de acolo era o nobilime românăscă, înțelegemă 
românescă în sensulă etnică și politică. Stimă că nobi
limea acâsta era o clasă socială diferită de nobilimea un- 
gurâscă, distinsă de ea prin originea, prin istoria și na
tura privilegieloră sale. Stimă că acâstă nobilime nu a 
fostă creată de Ioan Huniadi (Corvinul), nici de regii Un
gariei; că din contră, era o nobilime vechiă, ală cărei 
trecută se perde în întunereculă evului mediu. Acâsta 
nobilime era numită în diplomele regiloră ugurescl: No- 
biles ut dicitur Valachorum sâu Nobiles Olachi (Valachi), 

spre distincțiune de: Nobiles Hungari seu: veri nobi
les regni noștri. Și pe lângă districtele românești (dis
trictus olachales), pe lângă nobilimea națională, mai 
esistâ în țâra Hațegului ună dreptă particulară românescă. 
Românulă nu putea fi lipsită de proprietatea sa, nici în 
casă de înaltă trădare, decâtă numai dâeă era judecată 
de âmenii sâi: de nobilii, chinezii și bătrânii români. Do- 
națiunile de moșii se făcâu acolo cu totulă sub alte con- 
dițiuni, decum vedemă că se conferiau în ținuturile un
gurești. Aflămă (aci în țâra Hațegului) instituțiunea 
chinesiateloră românescl, instituțiunea jurați- 
loră români, ună sistemă românescă de imposite (quin- 
quagesima), totă atâtea particularități străine de spiritulă 
legislațiunii ungurești.

Atâtă de odată cu privire la Țâra Hațegului.
In timpulă din urmă ună erudită bărbată ală Un

gariei, d. Fr. Pesty, a publicată o frumâsă seriă de do
cumente cu raportă la Banatulă Severinului, înțelegemă 
aici partea Olteniei dincolo de Vârciorova. Prețiosulă 
materială scosă la lumină de d. Pesty ne descopere încă 
un adevără de mare importanță. Se constată adecă, că 
Banatulă Severinului forma în sînulă regatului ungurescă 
o proviciă politică română; că era împărțită în 8 dis
tricte românești; numite districtus olachales; că tâte dis
trictele formau o unitate politică cu drepturi și libertăți 
particulare, cum erau de esemplu cele 7 județe ale Sa- 
șiloră și 7 districte ale Sâcuiloră din Transilvania; se 
constată că esistâ în Bănată numai o singură nobilime, 
și acea era românâscă; că ea se bucura de immunitățl 
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nere recolta e bună. In Râmnicu-Sărată se simte mare 
trebuință de plâiă. In Râmnicu-Vâlcei ploi favorabile. 
La Mehedinți agricultorii așteptă cu impaciență pl6iă. In 
Tecuciu grânele. suferă de secetă, în generală, starea re- 
colteloră e rea. La Tulcea recoltele bune. La Văslui ploi 
suficiente. Sămenăturile promită multă. In Bacău se semte 
mare lipsă de plâiă.

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

ULTIME SOIRI.
„Oficiulu Reuter“ e informată din Atena, 

că în insula Creta au isbucnită turburări.

In sătulă Museros lângă Valencia (Spania) 
s’au bolnăvită 13 persâne de coleră. Se vor- 
besce că ar fi coleră asiatică.

Din Afghanistanti a sosită o scire sensațio- 
nală, anume că Emirulă Abdurrhaman a murită. 
O scire particulară din Caucasă, spune că 
Emirulă ar fi fostă omorît chiară de suita sa. 
Soirea încă nu e confirmată.

La 6 Iuniu a. m. a arsă una din cele mai 
mari fabrici ale Americei, marea fabrică de des- 
tilare din Des-Moines, în statulă Iowa. Aprdpe o 
sută de persâne ’și-au aflată mârtea în flăcări.

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

DIVERSE.
Monedele romane din Avramescl. — Cetimă în 

»Românulă:« Cele 88 monede romane descoperite în pă
durea dela Avramescl de d. S. Giușcă cuprindă perioda 
istoriei antice, dela Nero pănă la Commodus. Și anume, 
aceste monede se împartă pe Imperatorii și Imperatricele 
acestei peiiode, după cum urmăză: 1 piesă din timpulă 
lui Nero (54—68 după Chr.) 2 piese Vitellius (69.) 11 
piese Vespesianus (69—79). 8 piese Traianus (98—117.) 
14 piese Hadrianus (117—138.) 2 piese L. Aelius (fiu 
adopt, a lui Hadrianus.) 20 piese Antonius Pius (138— 
161.) 13 piese Faustina (nevasta acestuia.) 12 piese 
Marcus Aurelius (161—180.) 1 piesă Faustina II a (ne
vasta acestuia.) 1 piesă L. Verus (161—169.) 1 piesă 
Lucillia (nevasta acestuia.) 1 piesă Commodus (180— 
192.) După cum se vede, cea mai mare parte din aceste 
monede și-au originea din perioda lui Vespasianu până 
la Marcu Aureliu; âr succesorii loră suntă represen- 
tațl numai cu câte o piesă. Pe acelă timpă, așa dăr, 
când a fostă îngropată comâra dela Avramescl, este bine 
constatată că monedele dela Vespasianu pănă la Marcu 
Aureliu erau cele mai desă întrebuințate în circulațiune, 
fiindă că perioda acestora imperatorl nu putea să fie așa 
de îndepărtată dela timpulă îngropării acestoră monede- 
Și fiindă că noi nu putemă considera îngroparea (as
cunderea) acestoră monede înainte de Commodus, apoi 
negreșită că nu ne vomă înșela de locă, decă vomă 
ficsa timpulă îngropării acestei comori: îndată după Co
mmodus. E ună faptă istorică constatată, că la anulă 200 
după Cristă, starea de lucruri în aceste ținuturi (ale 
României, Moldoviei, Basarabiei etc.) erau așa de cri
tice și de nesicure, prin năvălirile barbariloră din țările 
învecinate, cari amenințau aceste ținuturi prin prădări și 
devastări, încâtă locuitorii Romani (Români) din Mol

dova, de pe atunci, au avută Jmot.ive puternice de a-șî 
ascunde în pămentă, îngropându-șî averea loră, ce con
sta în nisce asemenea monede de argintă. Valorea ade
vărată a presentei descoperiri nu constă numai în sin- 
guraticile bucăți de monede, cari în adevără se vădă 
așa de bine conservate, fiindă fiorte frumâse, ci mai cu 
sămă în aceea: că ele circulă și se găsescă, pe acele 
timpuri, și într’alte părți ale imperiului romană. însem
nătatea loră sciințifică zace mai cu semă și în faptulă 
nediscutată, că aceste prețiâse monede s’au găsită în 
centrulă Moldovei și încă grămadă la ună locă. Acestă 
faptă ne dă o lumină destulă de clară despre adevărata 
monedă ce circulă cătră finele secolului ală II-lea în Ță
rile Dunărene. Pănă acum nu se putea sci cu siguranță, 
dăcă pe acelă timpă întrăga Moldovă fusese încorporată 
imperiului Romană, ori numai partea ei sudică. Cu 
acăstă prețiâsă descoperire însă, a acestoră monede în 
comuna Avramescl, mai cu semă că ele suntă tâte, pănă 
la una romane, lucru rămâne deplină clarificată pentru 
sciința istoriei, că: pe la finele secolului ală II-lea, afară 
de specia acestoră monede dela Avramessi, altele nu 
puteau avea cursă de a circula în țările acestea și că 
în consecință, întrăga Moldovă în aceea .epocă stetea 
suptă deplină stăpânire a Cesariloră romani. Este forte 
interesantă că tote aceste 88 de bucăți de monedă au 
ună formată mică aprâpe egală și mai de aceeași greu
tate. O cercetare la fața locului la Avramescl, credă că 
ar fi neapărată necesară, din mai multe punte de ve
dere, în respectulă sciinței istorice. —

JDr. C. Scliuclihardt.
* * *

Disciplină casnică. — Frederic Ray locuia cu fa
milia sa la Siracusa, Statulă New-York. D-na Ray era 
o femeiă iute și ’șl purta bărbatulă cum s’ar dice pe de
gete. Intr’o di nefiindă ceva în casă după placulă ei, făcu 
despre acăsta responsabilă pă bietulă bărbată și ’i ținu 
o mustrare lungă terminândă cu observațiunea, că nu era 
bună chiar de nimică și că ar face mai bine să ia o 
fringhiă și să se spendure. Sentința a părută pâte cam 
aspră lui Frideric, însă elă fiindă făcută pentru disciplina 
conjugală, stete de se mai gândi câteva ore (nevasta nu’i 
fixase momentulă), apoi, conformă deprinderei, sfârși prin 
a i se supune fără murmură. Venindă nâptea și copii 
adormindă, luă fringhiă de întinsă cămășile, se duse în 
grajdă și se spendură d’o grindă. D-na Ray fu coprinsă 
de mare durere descoperindă corpulă neînsuflețită ală a- 
cestui modelă de bărbată și atjl ea declară, că ună ase
menea bărbată nu va mai găsi.

* **
0 ploiă de brosce țestose. — Citimă în (fiarulă 

»News« din Raleigh (Carolina de Nordă), că într’una din 
seri a fostă o furtună forte mare cu plâiă spre nordă- 
vestă de acestă orașă. A trăsnită de trei ori într’ună modă 
îngrozitoră; tâte casele din orașă s’au cutremurată pănă 
în temeliile loră. Aceste trăsnete au fostă urmate de 
ună adevărată potopă. După acăstă plâiă mare, s’a ob 
servată cu mare surprindere că stradele erau pline de 
brâsce țestâse. Toți dică că aceste brâsce au cădută 
în timpulă plâei. Aci nu este rară a se vedea în timpă 
de furtună ploândă pescl și brâsce, și se crede că brâs- 
tele țestâse de cari este vorba au fostă ridicate de ună 
vertejă ală mării și aruncate asupra orașului.

* **
0 țeră ospitalieră. — In regatulă Dahomei, ca să 

pâtă pătrunde cineva, trebue mai ânteiul să i să dea de 

cătră ună. șefă însărcinată cu paza granițeloră o formi
dabilă venă de bou dreptă autorizare. Cu acestă pașa- 
portă, călătorulă pot, să pătrundă pănă în capitală, a- 
tuncl regele uu Cmarnă la paiață, unde îlă obligă a locui 
în totă timpulă șederei. Atunci âspetele, este sărbătorită, 
amusată în totă chipulă, și ia parte la venătorile și la 
tâte ceremoniile regale. Insă adesea ori, elă este păzită 
să nu fugă, în care casă ar fi pedepsită cu mârtea. S’au 
văzută călători cari, venindă pentru 48 de âre, au fostă 
siliți să stea câte duoi și mai mulțl ani, în care timpă 
ei deveniau așa de familiari cu regele, încâtă acesta le 
impunea a tăia capetele sclaviloră spre a se amusa. 
Dăr atențiunea regelui nu se opresce aci: călătorulă în 
fiecare diminăță primește ca să’lă servăscă o nouă vir
gină năgră, lucru care se repetă pe totă timpulă șederei 
lui la curtea regăscă. * * *

Câtă mănâncă ună păianjenii. —Ună Englesă escen- 
trioă, ca mulțl EnglesI de altminteri, a avută curiositateal 
se vădă câtă mănâncă ună paianjenă. Pentru acăsta, elă 
a prinsă unulă, l’a cântărită pe nemâncate și l’a închisă 
într’o cutiă. După dejună l’a cântărită din nou și a vă
zută cu mare mirare, că păianjenulă mâncase de 4 or 
câtă greutatea lui; după prândă însă, elă cântări de 9 
ori, și după cină de 13 ori mai multă; la 8 ceasuri 
când i-a dală drumulă, paianjinulă alerga din nou după 
mâncare! In proporția acăsta ună omă, căntărindă 50 
de oca, ar avea lipsă de ună bou grasă la dejună, de 
altă bou și șese oi grase la prândă, și de doi tauri, 
șese oi și patru porci la cină! In realitate însă, 
omulă nu ia, ca porțiune de mâncare dilnică, de 
câtă a 20-a parte din greutatea corpului său. Pentru 
ună omă de 70 kgr. d. e. e destulă 3 kgr. și ceva de 
hrană.

-------o-------
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și drepturi ce nu derivau dela regii Ungariei; că în fine 
în totă Bănatulă era în vigâre ună dreptă specială ro- 
mânescă, numită jus volachie, antiqua lex districtuum 
volachicalium. Și despre tâte aceste momentâse împre- 
giurărl Veranțiu nu amintesce nimică.

Afară de Țâra Hațegului și de Bănatulă Severinului 
mai erau în partea meridională a Transilvaniei încă două 
provincie românescl: Ducatulă Făgărașului și ală Omla- 
șului. Dar pănă acum relațiunile vechi ale acestoră 
provincie zacă în sînulă întunerecului. Nu cunâscemă 
nici seria completă a Duciloră, nici instituțiunile ce le-a 
întemeiată domnia românăscă în acele părți ale Transil
vaniei.

Astăzi însă ne aflămă în plăcuta posițiune de a 
publica aici o colecțiune de documente cu privire la 
Țâra Făgărașului, estrase din interesanta archivă a d-lui 
Ar. Densușianu, pentru cari îi adreseză sincerile mele 
mulțumiri.

Documentele acestea revarsă o interesantă lumină 
asupra organisării sociale, politice, judiciare și militare, 
în scurtă asupra vechei constituțiunl a poporului română 
din Țâra Făgărașului. Anume vedemă că în Făgărașă 
esistă numai o nobilime istorică, care-șl păstrase vechia 
sa numire de boerl și avea sigilulă său propriu (sigillum 
Boeronum), că boeria din Țăra Făgărașului nu erâ nu
mai o simplă prerogativă nobilitară, dăr erâ totodată și 
ună oficiu, în ce privesce afacerile publice ale ținutului, 
că unica condițiune așa (jicendă inerentă a boeriei era 
să presteze servicii militare equestre, că boerimea de a

colo și în timpă de pace era organisată milităresce, a- 
vendă căpitanulă, locotenenții și decurionii săi. Aflămă 
mai departe, că se boerisau chiar și moșiile, adecă se 
învestiau cu caracterulă juridică ală acestei insti- 
tnțiunl.

Și care era natura moșiiloră boerescl din Țera Fă
gărașului? In prima liniă, ele ne apară ca averi eredi
tare și inalienabile ale familiei (haereditates boeronales), 
dăr cu caracterulă deplinei proprietăți pentru posesorulă 
boeră. La moșiile boerescl de aici nu aflămă restricțiu- 
nile feudalității, seu raportulă acelă precară dintre va
sală și senioră, astfelă că proprietatea boerăscă din Țâra 
Făgărașului se distinge și de feudalitatea ungurăscă și de 
feuda militaria (castrensia) ale Germaniloră. Celă multă 
proprietatea boerăscă din Făgărașă are o asemănare nu
mai cu feuda haereditaria ale LongobarcȚloră din 
Italia.

In fine, aflămă în Făgărașă, întocmai ca în Hațegă 
și Bănătulă Severinului, instituțiunea națională a celoră 
12 jurați și o mulțime de particularități ale dreptului 
consvetudinară românescă, numită în Bănată și în alte 
locuri »jus volachie,* »antiqua lex,« 6r în Făgărașă: 
„legile vechi ale ținutului.'1

Nu putemă încheia acăstă espunere, fără a relevă 
aici o momentâsă împrejurare, Aceea ce formăză carac
terulă generală ală nobilimei române din Făgărașă, Ha
țegă și Bănată, este misiunea ei de a fi pururea în ar
me. Așa aflămă pe nobilii din Hațegă formândă o ar
mată stabilă pe la castelele de acolo, pe nobilii din Bă

nată apărândă în continuu fortărețele și vadurile Dunării, 
ăr pe boerii din Făgărașă în datina vechiă de a presta 
servicii militare equestre (more aliorum verorum nato- 
rum indubitatorum... Boeronum nostvorum equis a fra- 
meis ad id aptis et convenientibus inservire). Pe când 
din contră nobilulă ungurescă era chiemată la arme nu
mai în timpă de răsboiu.

Este curiosă că acăstă instituțiune militară o aflăm 
ca o vechiă consvetudine și la Românii din peninsula 
balcanică. Lucius, cronicarulă dalmatină, ne comunică 
despre Românii din Bosnia și Dalmația următârea inte
resantă notiță: „Numele Româniloră — tjice densulă — 
nu-lă aflămă în monumentele Dalmației înainte de anulă 
1300, și sub numele acesta se înțelegeau păstorii, ce lo
cuiau în munții Bosniei, cari prestau servicii militare lui 
Mladin Banulă Croației, Dalmației și ală Bosniei." Totă 
asemenea găsimă pe Romanii din Croația și pe Românii 
din jurulă Prizrentului.

Astfelă nobilimea română ’șl are originea sa în in
stituțiunea militară. Românulă a devenită boeră și a 
fostu donată cu moșii, fiindcă era militară, der nu i s’a 
conferită nobilitatea pentru ca să-lă facă vasală și pen
tru ca prin donaținne și titlu să fiă obligată la servicii, 
cum este natura feudalității germane și unguresc!.

De aici se esplică și numirea nobilimei române de 
boerl (militaires, hommes de guerre), precum și caracte
rulă nefeudală (alodial) ală moșiiloră boerescl.

-------o-------
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Cursulfi la bursa de Viena Bursa de Biicnresci
din 6 Iuniu st. n. 1885. Cota oficială dela 25 Maiu st. v. 1885.

Rentă de aură 4Q/0 . . . 98.85
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92.90 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare.......................... 146.75
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.—

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 122 50

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 108.50

Bonuri rurale ungare . . 102.75 
Bonuri 
Bonuri

miști
Bonuri
Bonuri rurale transilvane 101.25

cu cl. de sortare 1C2.75 
rurale Banat-Ti-
.............................102.- 

cu cl. de sortarelOl,—

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

vină ung.........................—.—
Imprumutulă cu premiu 

ung...................................116.60
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.80 
Renta de hărtiă austriacă 82.45 
Renta de arg. austr. . . 82.05
Renta de aură austr. . . 107 90 
Losurile din 1860 . ... 139 20
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  858.—
Act. băncel de credită ung. 287.75 
Act. băncel de credită austr. 288.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.87
Napoleon-d’ori................ 9.86 -
Mărci 100 împ. germ. . . 60.95 
Londra 10 Livres sterlinge 124.30

Cump.

Renta română (5%). .
Renta rom. amort. (5°/0)

» convert. (6°/0)
împr. oraș. Buc. (20 fr.)
Credit

>

>

»

>

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom.

< » » Națională
Aură....................................
Bancnote austriace contra aură

fonc. rural
j, 

urban
n
»

»

> (5%) •
națională a României

vend.

1200
282
230
10.20(°/0)

90
93
88
31
103>/4
871/*
10JV4
93
85V4

Cursulu pieței Brașovu
din 8 Iuniu st. v. 1885.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8 94 Vend . 8.96
Argint românesc .... . . » 8 80 1 8.85
Napoleon-d’ori................. . . » 9.84 * 9.87
Lire turcesc!..................... . . . 11.10 * 11.15
Imperiali......................... . . » 10.10 > 10.15
Galbeni............................. . . • 5.80 » 5.84
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 > 101.-
Ruble Rusesc!................. . . » 124.— > 125.—
Discontulă » . . 7—10 % pe ană

WK* Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se potti cumpăra în tutunge
ria lui I. Gross.

Anunțămu acelora onorați cetitori, cari voru binevoi a se abona la foia nostră de aici încolo, 
că avemu încă în reservă numeri dela începutulu anului 1885 prin urmare potu se aibă colecțiunea completă 

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/

>3 

o 
r—1 
•r-H

•rH 
-A-

<D

<

10 <m co lO 1O 1Q Ol 10 •v—l CY? o o co 03 03
iQ t-4 (M 00 10 CM U0 I> o 1 OO CD T—< CD co

CC co •»—( ni oi CO —t o >6 CO I> od 03 cu
<M CM 01 co CC CD CC CM 03 ▼—i o o T—< io co T—i

OO CM o 10 03 CD CD CM m <1? CD CD co l0

00 s co o" o GO co iri* T—< CO t—< TH CM OO no CD co g iSo CD CM CM CM O o 03 [> co 1O 03 ce
V< (M T—< CD T—t CM ▼—< <D 03<z>

—• cx
s

05 A A A A A A A A A —i o o
J^-< •
s

1
□

□ 
k
CL .
E

O)
03
g

C/> —<

<0
03

03 0)
cn xl)
«L> CL c
CL 
c/î a o u.

D 0
O O

03 c0
• rH 

£-> D
ce Q C3
cO O O

cn 2 o

Casse de ferii 
sistem» Wertheim 

ce resistă pe deplinu în contra focului și nici nu se 
potti sparge, din renumita fabrică de casse 

L F LEI SC FIER 
oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 
condițiunl și în tote mărimile.

Tustinianu M. Gr ama,
depositarulu fabricei în Brașovu.

Mersulu trenuriloru
pe linia Bredealii-Budapesta și pe linia Teiușîî-Aradii-Budapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Bredealu-Budapesta

Trenă 
de 

persâne
Trenă 

accelerat
Trenă 

omnibus
Trenă 

omnibus

BucurescI — 5-00 7.45 —

Predealu 9 45
9.47

12.50
1.09

Timișă — 10.11 1.40 —
Brașovft

__ 10.44 2.27
6.22 10.51 2.55 _

Feldiora 7.01 11.18 3.38 —
Apatia 7.33 11.36 4.17 —
Agostonfalva 8.01 11.51 4.47 —
Homorodă 8.45 12.23 5.42 —
Hașfaleu 10.10 1.19 7.37 —

Sighiș6ra

Elisabetopole

10.29 1.30 8.0! —
10.39 1.37 8.21 —
11.19 2.05 9 05 —

Mediașă 
Copsa miei 
Micăsasa

11.54
12.12

2.25
2.36

9.43
10.02 _

12.56 — 6.20 —
Blașiu
Crăciunelă

1.30
1.45

3.13 6.59
7.15 z

Teiușft
Aiudă

2.11
2.55

3.40
4.01

7.43
8.29 __

Vințulă de susă
Ui6ra

3.17
3.24

8.55
9.04

Cucerdea 3.31 4.24 9 12 —
Gliirisă 4.09 4.49 10.23 —
Apahida

Clușiu

Nedeșdu

5.36
5.56 5.58

12.32
12.59 —

6.08 6.08 — 8.00
6.29 — — 8.31

GhirbBu 6.45 — — 8.59
Aghirișă 7.00 — — 9.34
Stana 7.26 — — 10.16
Huiedină 7.48 7.14 — 11.04
Ciucia 8.28 7.43 — 12 17
Buci» 8.47 — — 12.47
Bratca 9.06 — X- 1.21
R6v 9.26 8.22 — 2.05
Mezd-Telegd 10 01 8.48 — 3.08
Fugyi-Văsărhely 10.20 — — 3.39

3.55Vărad-Velințe 10.30 — —

Oradia-mare

P. Ladăny

10.37 9.13 — 4.06
10.51 9.18 10.37 —
12.37 10.31 12.59 —

Szolnok 2.58 12.07 4.45 8.22
Buda-peata 6 00 2.10 10.05 10.30

Viena ( 6.35 2.45 10.50 —
3.00 8 00 6.05 —

Budapesta—Predealtt

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenă 
accelerat

Viena __ 7.15
Budapesta 6.47 1.45
Szolnok 10.37 3.4'
P. Ladâny 1.44 5.21
Oradea mare 5.33 6.41

3.15
7.29
8.27

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

Clușiu (
(

Trenă 
de 

persine

Trenă 
omnibus

7.14
7.42

8.31
9.01

Apaliida
Gliiriș

Cucerdea

Uiora
Vințulă de ; 
Aiudă
Tsiușfi 
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Brașovfi

Timișă

(
(

susă

12.05
12.31
2.16
3.12
3 32
3.41
3.50
4.25
4.50
5.41
(To?

6.40
7.00

1001
10.16

9.45
9.59

10.28
11.36
12.10
12.43

1.31
2.56
3.29
4.0?
4.18
4.36
5.05

Predealtt

Bucuresc!

(
(

(
(

Nota: Orele de ndpte suntă cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI, Brașovu.

11.24
11.43
1145

12.08
12.22

12.57

1.27
1.45
2.06
2.31
2.50
3.4'
4.19
4.34
4.53
5.2C-
5.3'
6.07
6.32
7.30

11.35

6.20
9.11

11.26
1.28
2.00
2.11
2.31
3.18
3.41
4.01
4.26
5.08
5.27
5.50
6.02

6.24
6.43
7 03
7.26
8.51
9.31
9.43
9.51
9.58

10.24
10.44
11.28
11.44
12.18
12.36

1.22
1.56
2.34
3.02
4.41
5.30

6.03
6.35
7.14

8.01
11.49
2.31

6.01
6.4C
7.20
8.01

10.05
11.0?
11.37
12.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.40

Teiușft-Aradik-Biidapesta Budapesta-Aradd-Teiuștt.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
»■ omnibus omnibua persâne peradne accelerată omnibuf

TeiusU» 11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 —
Alba-Iulia 11.46 — 4 2? Budapesta 8.0.3 1.45 8 00
Vințulă de josă 12 20 — 4.53 11.02 3.44 11.401
Șibotă 12 52 5.19 oZOlUOK 11.12 4.02 12 00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradik 3.37 7 53 5.25
Simeria (Piski) 1.48 6.08 Glogovață 4.13 6 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Branicica 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 350 X- 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
BSrzova 5 56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6 14 10 23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Branicica 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovațft 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10 10 — 12.24
Sznlnnk ( 2.39 12.00 4 53 Șibotii 10.43 — 12.53

3.16 12.14 5.10 j Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 7.10 2.10 8.16 | Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena 8.00 6.05 | Teiiiișâ 12 05 — 2.24

Aradd-Timișds’a Simeria (Piski) Petroșeul

Trenă Trenă de Trenă de Trenîî de Trenă Trenă
omnibua persâne peradne persdno omnibua omnibus

Aradd 6.00 12.55 8.25 Simeria 6 30 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7 05 12.27 3.00
Nâmeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegă 7 53 1.19 3 49
Vinga 7.19 2 18 9.13 Pui 8 46 2.10 4.4f'
Orczifalva 7.38 2.36 9.25 Grivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9 36 Banița 10.11 3.35 6.07
Vlmișdra 8.42 3.40 10.C6 P etroșeni 10.43 4.04 6.39

Timlșdra-Aradd Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Tremă de Trenă Trenă Tronă Trenă
persdne persone omnibua omnibnfl omnibua de pers.

Timișdra 6.07 12.25 5.00 Petroșeni 6 49 9.33 5.28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.06
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10 54 6.45
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8150 11 37 7."5
N6meth-Sâgh 7.23 2.25 6 53 Hațegă 9;31 12.17i 8.02

- Aradulfl nou 740 2 54 7.24 Streiu 10.16 1258 8.44
Aradft 7 50 3 10 7.40 ^meria 10.53 1 35 9.15


