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tre noi ară fi dispărută aprdpe cu desăvârșire nu 
putemă să admitemă nicidecum.

Confratele nostru se pare, că judecă mai 
multă după efecte și nu negă'iă, că în politică 
este îndreptățită acestă modă- de a judeca. Sun- 
temă însă siguri, că dâcă va ave în vedere situa- 
țiunea politică cu totulă anormală ce i-a fostă 
creată poporului română de 17 ani înedee și ne
ajunsurile cu cari a avută si are încă a se luptă 
acestă poporă împilată încă puțină espertă în 
ale politicei, îșl va modifică opiniunea și va ad
mite, că semânța dmeniloră de inimă dintre noi 
nu este în stingere, ci în crescere.

Recunăscemă de altă parte, că părerea nos- 
tră n’are decâtă o valăre academică, pe câtă 
timpă nu se va dovedi pe tărâmulă lupteloră 
politice, că n’a fostă greșită.

Pentru ca să putemă aduce acâstă dovadă 
este neapărată de lipsă ca toți Românii de inimă 
să se grupeze în jurulă stâgului egalei năstre 
îndreptățiri si să 'șl manifeste prin fapte cura- 
giulă opiniuniloră loră!

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

Conferința deputațiloril germani în Viena.
In 21 Iuniu s’au întrunit deputății nemți de tdte 

culorile în sala cea mare a reuniunei industriale 
sub președința lui Herbst și au decisă că voră 
luă mai târziu o hotărîre. Cu alte cuvinte n’au 
decisă nimică, ci au alesă numai ună comitetă 
de 25 mrmbri, cărora li s’a încredințată greaua 
misiune de a compune din programele diferite- 
loră fracțiuni ună proiectă de organisare a par
tidei pe basă unitară.

Admonițiunile diareloră centraliste făcute în 
ajunulă conferenței, au avută celă puțină resul- 
tatulă, că‘în discusiunile de Duminecă s’a păs
trată de cătră diferitele grupuri ună tonă mo
derată și aprăpe conciliantă, dâr pentru aceea 
totă s’au pronunțată destulă de bine nisuințele 
aceloră deputațl, cari voră sfe introducă în 
sînulă partidei ună regimă mai radicală națio
nală.

Cu totulă s’au presentată trei programe. 
Celă dintâiu, care l’a presentată Dr. Plener în 
numele partidei de odinidră a „stângei reunite,44 
desvdltă cunoscutele puncte centraliste-dualistice 
precum: Germanii să aibă rolă conducătoră în 
Austria, limba germană să fie declarată ca limbă 
a statului, să nu se schimbe organisarea statu
lui, legile aduse în era liberală, mai alesă cele 
cu privire la scdlă să fiă susținute, să fia protegiați 
lucrătorii și clasa mijlocia dela orașe, în fine 
întărirea relațiuniloră de amicițiă cu Ger
mania.

După Plener a desfășurată programa depu- 
tatulă Steinwender, programa Nemțiloră „mai 
pronunțați.44 Elă 4*se că ea este identică cu cea 
dintâiu, dâr cere a se adauge încă două puncte: 
combaterea influinței polone și a corupțiunei, a- 
dăugândă că la punctulă privitoră la corupțiune 
nicidecum nu va pută renunța.

Ală treilea a fostă Dr. Weitlof, care a des
fășurată programa „clubului germană.44 Naționa- 
tulă Strache cerb ca să fiă accentuat cu tdtă ener
gia punctulă de vedere germană, pentru că nu
mai prin acâsta se pdte documentă învederată 
pericululă în care șe află germanismulă în Aus
tria. Dr. Sturm propuse ca să se adopte numirea 
de „clubă ală Germaniloră reuniți,44 pentru ca 
și altoră corifei ca Lienbacher, Greuter ș. a. să 
le fiă posibilă a face parte din acâstă partidă. 
Dr. Kopp pune mai puțină greutate pe numire 
și mai mare pe o programă unitară. Dep. Knotz 
se miră că și astăzi încă se află așa de mulți, 
cari se sfiescă de a înființa ună clubă cu nume

Brașovii, 11 (23) Iunie 1885.
Unulil din confrații noștri vorbindu de re- 

lațiunile dintre Români și Unguri a t^isă între 
altele, că sfaturile de a ne împăca cu Ungurii 
ce ni s’au dată la 1848 și la 1867 și ce ni se 
dau și acum de cătră ,,6menii practici și mo
derați/1 cari ,,au dibăcia d’a trăi bine pe spina
rea altora/1 aceste staturi au sleită resistența Ro- 
mâniloru; . . . „dmenii de inimă dintre ei aprdpe 
au dispărută, și num&rulu dmeniloru „practici14 
și fără ilusium a sporită în modă înfricoșată; 
indolența și apatia au luată loculă energiei și 
Ungurii, v&dendă pe Români în acâstă stare de 
moleșire generală, au sărită asupra loră cum sară 
lupii în stână asupra oiloră blânde și fric6se....“

Nu se p6te negâ, că aserțiunile de mai susă 
coi tină multă adevără, dâr tocmai pentru că nu 
voin.ă să ne numerămă în șirulă aceloru indi
vid! „practici44, cari, după ce^’și au asigurată spa
tele ca să nu-i bată vântulă, găsescă, că este de 
prisosă de-a mai nutri ilusium, n’amă ajunsă încă 
așa departe, încâtă să ne pierdemă credința în 
puterea năstră de resistență.

Adevără este, că s’au aflată, la 1867 ca și 
după aceea, în sînulă nostru mulți, cari seduși 
fiindă de promisiunile contrariloră noștri și a- 
vândă dorința de a scăpă câtă mai curândă 
dintr’o situațiune, ce pută să devină încomodă 
pentru dânșii, ne-au dată „sfaturi moderate14 
și ne-au vorbită de împăcare în nisce momente, 
când aveamă să ne apărămă cele mai sânte drep
turi, când stăruiamă de a ne înălța la demni
tatea de dmeni asigurându-ne viața și desvol- 
tarea năstră națională.

De împăcare p6te fi vorba numai între doi, 
cari stau mai multă său mai puțină pe pici oră 
de egalitate. Când însă o parte ia totă și cea
laltă parte nu mai are nimică ce se dea, este 
6re cu putință o împăcare?

In casulă acesta ne aflămă și noi Românii. 
Regimulă ungurescă ni-a luată tăte drepturile 
națisnale, și nu ni-a dată nimicită în schimbă. 
A ne împăcâ cu acestă regimă ar însemnă prin 
urmare a recunăsce că bine a făcută că ni-a 
luată totă și că lucră înțelepțesce, dâcă nu se 
mai ffândesce a ne mai da ceva îndărătă din ce O 
ni-a luată.

Sfaturile de felulă celui amintită au trebuită 
să producă fără îndoiâlă mari confusiuni între 
luptătorii noștrii pentru limbă și naționalitate. A 
dice cătră cineva în momentulă când se pregă- 
tesce a -intra în luptă, că ar face mai bine să 
se împace cu inimiculă fiindcă și așa cu greu 
va pută isbuti, însâmnă, în casulă celă mai bună, 
a’lă descuragiâ. *

Cu durere trebue să mărturisimă, că s’au 
aflată între noi Românii prea mulți bărbați cu 
posițiurie și cu rangă, cari, fiindă ei înșiși slabi 
și fără curagiu, n’au avută semțulă nobilă de-a 
lăsă pe cei mai cu inimă să mărgă înainte, ci 
au căutată să’i descurageze, pioclamândă slăbi
ciunea loră de ună eflucsă ală politicei loră 
„moderate și practice.‘4

Adevărată este, că prin atitudinea servilă a 
multora dintre noi a slăbită resistența ndstră. Și 
aceea este adevărată, că acâstă atitudine a con
tribuită a spori numărulă dmeniloră „practici14 
și „fără ilusiunl.44 Dâr, că dmenii de inimă din

pronunțată germană, precum suntă și cluburile 
cehe și polone.

Scharschmidt din grupulă mariloră proprie
tari observă, că elă și soții săi de principii nu 
potă să ia .parte la ună clubă, care ar purtă 
numirea de „clubă germană;44 nu atâtă din causa 
principiiloră ce le urmăresce în adevără acestă 
clubă, ci din causa principiiloră ce i s’ar însi- 
nuâ dib partea contrariloră.

Incheiându-se discusiunea, se primisce cu 
unanimitate o moțiune prin care ue enunciă, 
că cea mai de căpeteniă datoriă a tuturoră de- 
putațiloră germani este a susținea unitatea par
tidei. Se alege apoi ună comitetă de 25 inși 
cu scopă de a face din cele trei programe ună 
singură programă. In comitetă s’au alesă re- 
presentanți din tdte fracțiunile.

Cuvântulă de încheiere l’a rostită președin
tele Dr. Herbst, esprimândă speranța că în con
ferința viitâre va fi posibilă de a aplanâ tdte 
diferențele și de a proclamă unitatea partidei.

Suntă mulți cari, cu t6te că resultatulă 
primei conferențe a fostă mai favorabilă decâtă 
s’a așteptată, dau din capă și predică o sci- 
siune în sînulă deputațiloră germani, ca o ur
mare neevitabilă. Vomă vedâ.

-J-L—o------

Pactula austro-ungarâ.
Pregătirile pentru reînoirea pactului dintre 

Austria și Ungaria se facă cu o iuțâla neobici
nuită. Să lăsămă să ne spună „Presse14 din 
Viena următorele amărunte ce le-a primită din 
Pesta în acâstă privință :

După disposițiunile de pănă acum, cea dintâiă con
ferință comună a ministriloră austriac! și unguresc! în 
afacerea reînoirii pactului este prevădută pe tfiua de 8 
Iuliu.» La conferințele ce se voră ține în Viena, dintre 
miniștri unguresc! voră lua parte ministru-președinte Tisza, 
ministru de finanțe Szapary, ministru de comerță Sze- 
chenvi și ministrulă de comunicațiă Kemeny. Dela de
curgerea tractăriloră atârnă și aceea, daca e său nu ne
cesară să se aducă la conferențe și referenții speciali. 
In aceste tractărl se voră desbate mai ântâiă punctele 
principiare și se va obține o înțelegere asupra acestora 
și anume nu numai cu privire la convențiunea vamală 
și comercială, ci cu privire la tâte cestiunile, ce suntă 
de regulată la reînoirea pactului. Tractările asupra sin- 
guraticeloră leg! ale pactului au să se încăpă apoi la 
tămnă și proiectele pentru acâsta se voră lucra în cur- 
sulă verii de conferința vamală și comercială ce se va 
convoca, eventuală de referenții special! din amândouă 
părțile. In cercurile guvernului ungurescă și în înțele- 
legere că acestea și în cercurile guvernului vieneză esistă 
intențiunea seridsă și chiar perspectiva întemeiată de a 
presenta în viitorea sesiune a amânduroră parlamenteloră 
întregulă complecsă ală nouăloră legi ale pactului și 
încă în acâstă sesiune a le resolva parlamentele, așa 
că, realisându-se acâstă intenține, noulă pactă ar fi 
perfectă încă înâinte de sosirea terminului de denunța
rea tractului vamală și comercială, adecă înainte de 31 
Decemvre 1886, și în casă când amândouă părțile s’ară 
înlelege asupra acestora, ar pute intra în vigăre încă 
înainte de espirarea hotărîriloră pactului actuală, adecă 
înainte de 31 Decemvre 1887. Este probabilă, că con
vențiunea vamală și comercială în esență abia se va 
modifica, legea cuoteloră va rămână neschimbată și că, 
abstrăgândă de cestiunea dării pe zahară în care Un
garia nu va pretinde dâră cuvântulă decicfătoră, numai 
cu privire la cestiunea băncii precum și la socotirea 
escendenteloră vamale, respective a restituiriloră, se voră 
pută cere din partea guvernului ungurescă concesiuni. 
Nouă înțelegeri voră trebui să se ia păte relativă la pro- 
tegiarea marceloră și modeleloră, precum și la prive- 
legii, în fine relativă la statistica mărfuriloră, de ase
menea se pare necesară o revizuire amărunțită a tari
fului vamală; din contră se păte considera apăpe sigură, 
că cu privire la căile ferate comune nu se va face nici o
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schimbare în relațiunile actuale. Cumcă trădările asupra 
pactului va da ansă și la stabilirea directivei pentru 
viitorele tractărl în cestiunea convențiunii cu România, 
Germania și Italia, nu mai trebue să amintimă.

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

Noulu ministeră englesu.
„Pali Mall Gazette" vorbindu despre noulu 

ministeru englesfl, <Ș.ice Rusia îlfi privesce cu 
atâta neîncredere, încâtu lesne s’ar pută ivi o 
causă, care să rupă tăte tractările, ba pdte chiarti 
să suspendeze relațiunile amicale". Ministerulu 
englesu stă în contactu cu Rusia prin departa
mentului esterneloru și alb Indiei și împrejurarea 
că acestea le iau asupră-le tocmai Salisbury și 
Churchill face pe numita f6iă englesă să’și es- 
prime temerea sa în termenii de mai sush. Se 
scie, că acești doi miniștri suntă. cunoscuțl în 
Petersburgă ca mari dușmani ai Rusiei și cine’și 
aduce aminte încă de înfocatele discursuri anti- 
rusescl, ținute de ei când relațiunile erau tdrte 
încordate din causa cestiunei afgane, atunci lesne 
îșl va pută da sămă de motivulu neîncrederei 
Rusiei în noulă ministeru englesu. Salisbury 
mersese în vorbirile sale pănă a numi pe politicii 
ruși „șarlatani'1 și „bancruțl", ăr Churchill îi 
apostrofă cu cuvintele ,,falși , mincinoși și 
înșelători" 1. „Pali Mall Gazette" dă sfatulu, 
ca celu puținu într’atâta să fie cruțată simți bili- 
tatea Rusiei, că nu se va numi Churchill mi
nistru pentru India. Se pare însă, că acestă 
sfată nu se va băga în sămă, deărece guvernulă 
rusescă e dispusă a continua tractările, în cesti
unea afgană, cu Salisbury precum le-a conti
nuată și cu Gladstone, și păte că îmbunătățin- 
du-se relațiunile Angliei cu statele europene prin 
noulu ministeru, Rusia încă se va grăbi a re- 
solva odată cestiunea afgană.

SOIRILE DILEL
»Nemzet», fâiă oficiâsă, spune că »cei 4000 fl. ce 

se dau ca subvențiune nu se pună la disposițiunea con- 
sistoriului, ci se dau mitropolitului Mironă Romană pen
tru «ridicarea vatjei și influinței' sale; prin urmare Con- 
sistorulă nu e chemată nicidecum a ingera la împărți
rea baniloră.» Ce să-i faci dacă consistorulă nu e ,bună 
patriotă,» ci numai Ex. Sa!

—0—
Ministrulă de comunicațiune a concesă firmei Lind- 

heim & Comp., ca să facă lucrările pregătitâre pentru 
construirea unei căi ferate locale ce va porni din stația 
Brașovă spre orașulă Brașovă, apoi pe de-oparte peste 
Nou, Reșnovă, Tohanulă vechiu la ZărnescI, cu o liniă 
laterală dela Nou la Vulcană și pe de altă parte dela 
Brașovă pănă la Satulungă.

—0—
Aucjimh, că comitetulă protopresbiterală ală pro

topopiatului I ală Brașovului a delegată ca co
misari la esamenele din anulă acesta pentru scă- 
lele poporale din Brașovă pe d-nii lână Dorea și Anas
tasie Bârseanu, învățători în Săcele, ără pentru comunele 
afară de Brașovă pe d-nii I. Popea, G. Belissimus, I. Do- 
brănu și I. Panțu, membri ai corpului didactică dela sc6- 
lele centrale din Brașovă. Oficiulă protopopescă a fostă 
însărcinată cu-invitarea acestoră domni.

—0—
La 19 luniu n. Maiestatea Sa monarchulă a inspec

tată de diminăță regimentulă românescă de infanteriă 
marele duce Friedrich Wilhelm de Meklenburg-Strelitz 
Nr. 31 și-lă lăudă, cum n’a lăudată nici ună regimentă. 
M. Sa a disă : «Regimentulă s’a distinsă remarcabilă și 
este în tâtă privința escelentă.*

—0—
Ni se scrie din Rodna cu data 20 luniu n.: »De- 

fraudațiunile, cari suntă la ordinea dilei în întrega Un- 
gariă, nu au putută să lase neatinsă nici acestă ținută, 
laudă bunei administrațiuni și inspecțiunl a organeloră 
guvernului. Astădi directorulă poștei de stată din Bis
trița, avisată dela direcțiunea principală din Sibiiu, a 
scontrată casa poștală din opidulă Rodna vechiă, cu care 
ocasiune a aliată o defraudațiune de aprope 2000 fl. 
Defraudantulă este actualulă magistru poștală Palfy 
Gyula, maghiară venită în acestă comună la îatrepu- 
nerea prefectului Banfy Dezso și alloră âmenl cu in- 
fluință, cam de P/a ană, și âcă astădi se vădesce acti
vitatea unui mamelucă ală pașei Banfy în decursă de 
ună timpă așa scurtă. Fiă-Ie spre onâre. Dăcă defrau
dantulă era română, de sigură era deținută, precând 
fiindcă e maghiară autoritățile competinte nu l’au de
ținută.»

Gendarmeria a descoperită și arestată în Sân-Miha- 
iulă românescă, comit. Timișârei, o bandă de falsificatori 
de note de stată și monede. Aceștia suntă Constantină 
Brada și tată său Atanasiu Brada. Deja circulâză nu
merose note false de 5 fl. dela aceștia.

—0—
Peste ținutulă Sepsi-Sân-Georgiului a cădută la 18 

luniu n. grindină pănă în mărimea oului de găină; ar
borii au fostă desfrundiț’, ramurile rupte și semănăturile 
nimicite. Paguba e nespusă de mare. Pe orisontă spre 
vestă s’a vădută o roșâță intensivă, după ce grindina a 
încetată a cădea.

—0—
In Căpușulă mare au arsă la 18 luniu n. mai multe 

șuri. De asemenea în Hamleșă lângă Miercurea au arsă 
în nâptea de 16 spre 17 luniu șurile și grajdurile la 16 
economi. Dinire aceștia 8 erau asigurați.

—0-
In cincl-biserici, zidindu-se o casă, s’a dată de res

turile unei vechi băi turcesc!. La vr’o sută de pași de 
acolo se afla o moschee, ale cărei ruine se vădă și afi.

—0—
In pădurile dela Janova ale contelui Ștefan Karolyi 

au arsă 40 de jugăre. Paguba este mare.
—0—

Ministrulă instrucțiunei publice din România pnntr’o 
circulară cătră institutorii și institutărele scăleloră primare 
le atrage atențiunea asupra modului cum trebue să apere 
pe copii în contra miopiei, și acestă mijlocă e ca să po- 
vățuăscă pe copii să-și ție cărțile și hârtia, când citescă, 
la o distanță normală dela ochi celă puțină de 25 cen
timetri.

—0—
«Societatea Intim-Club» din BucurescI a decisă, ca 

în fiecare ană să deschidă câte o esposișiă de pictură și 
sculptură. La 18 curentă se voră schimba tablourile și 
obiectele espuse, înlocuindu se cu altele.

—0—
Greva măcelariloră din BucurescI a încetată în ur

ma recunăscerii din partea stăpânirii, că noua taxă de 
2 la sută, ce era să Ii-se împue, era ilegală.

—0—
Citimă următărele în «Gazeta Buzăului»: «Regi- 

mentulă ală 12-lea de călărași, compusă din 2 escadrâne 
din Buzău și 2 din Râmnicu-Sărată, a făcută în <|iua de 
29 Maiu ună marșă-manevră din cele mai interesante. 
Ambele divisidne, concentrându-se fie-care la reședința 
districtului loră, s’au pusă în marșă la o oră fixă, mer- 
gendă unulă contra altuia, conformă ordinului ce li-s’a 
remisă la plecare. întâlnirea a festă la jumătate calea, 
unde s’a esecutată ună atacă splendidă pe izlasulă de 
lângă gara Zoița, pusă în stare de apărare. După acâsta 
comandantulă regimentului d. l.-colonelă Mânu, întru- 
nindă tâte escadrânele, trecu în revistă trupa, făcu cri
tica esecutărei temei emise, și primi defilarea în trapă. 
După o jumătate de oră de repaosă, divisiânele s’au re- 
întorsă la reședința loră, desconcentrându-se âmenil ime
diată. Statulă-majoră ală regimentului și o mare parte 
din oficerl au urmată drumulă pănă la Râmnicu-Sărată, 
însoțiți fiindă de d. Dimitriadi, deputată și amatoră pa
sionată de cai, unde li s’a făcută o recepțiune din cele 
mai frumâse de cătră d. prefectă, comandantulă garni- 
sdnei și cetățeni. 0 masă mare s’a dată în onârea cor
pului oficerescă, la d. prodrietară Kircu, ăr săra se dete 
o serată dănțuitâre în castelulă d-lui Bagdat, așetjată în 
mijloculă unui parcă măreță. Este de notată că acestă 
marșă-manevră s’a esecutată în trapă și astfelă distanța 
de 35 chilometri, care desparte ambele orașe s’a percursă 
numai în 5 âre, în care s’a cuprinsă și defilarea și re- 
paosulă/

—0—-
Se vestesce din Teheran, că principele Naib-es-Sul- 

taneh, unnlă din fii șahului, a fundată ună colegiu pen
tru desăvârșirea în arta militară a oficeriloră din armata 
persană. Direcția acestui colegiu a fostă încredințată ge
neralului Mirza-Kerim-Khan, care a fostă odată atașată 
la legația Persiei din Paris. Corpulă de profesori se 
compune din oficerl europeni; printre ei figurâză trei 
Francezi, trei Englezi, șâpte Germani și ună Italiană.

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

Stațiunile balneare dela St.-Georgiu și 
Valea-vinului.

Esistă multe morburi sâu consecințe de o bălă 
deja avută, cari se opună cu stăruință ori și cărui tra- 
tamentă medicală timpă îndelungată. îndată ce mediculă 
află de bine a schimba acestă tratamentă cu altulă bal
neară, atunci cu mare suprindere se observă favorabilele 
efecte de cură. înainte de a se trimite vreună morbosă 
ia vre-o stațiune balneară, avândă ea efectă asupra di- 
teriteloră băle, mediculă îșl pune |întrebarea: care baiă 
ar putâ ave efectulă dorită contra acestui sâu celuilaltă 
morbă? Aci mediculă trebue să cunâscă, nu (jică t6te 
stațiunile balneare europene, dar totuși cele mai princi

pale, căci numai pe basa acesta se potă obțină cele ma 
favorabile resultate în consultațiunile medicale. Stațiu
nile balneare îșl schimbă în totă anulă și cu onasiunea 
fiecărui sesonă aspectulă și colârea loră, prin urmare 
se pretinde ună studiu continuu pentru cunOscerea ino- 
vațiuniloră și schimbării chemice a respectiveloră isvâre.

Țăra năstră e una din cele mai abundante în 
isvore de ape minerale. Unele din aceste isvoare 
au chiară o reputațiă mare precum: Borseculă, Vâlce
lele etc.; altele din contră, deși după composiția loră 
chemică suntă de o eficacitate superiâră, totuși suntă 
cunoscute numai locuitoriloră învecinați. Studii se- 
riâse balneologice în țăra nâstră începură a se face 
abia în timpulă din urmă, și acesta din diverse puncte 
de vedere, și ca stimulă la acesta amă pută privi și or- 
dinațiunea guvernială din timpulă mai recentă, prin 
care se hotărî ca tote isvorele din țără să se studieze 
din punctă de vedere medicală etc. și astfelă să se facă 
raportă la locurile competente.

Partea cea mai avută în isvâre minerale a 
țării noastre e partea nordă - ostică și ostică a 
Transilvaniei. Aci descopere ochiulă călătorului isvăre 
minerale de o astfelă de natură, incâtă ele după ună 
studiu seriosă făcută asupră-le, s’ară pută compara cu cele 
mai renumite isvăre minerale europene.

Băile, de care voiescă să mă ocupă, suntă cunos
cute sub numirea de «scaldele dela St.-Georgiu și Valea- 
vinului.» Cu tote că aceste băi ară merita o descriere 
specială, totuși deocamdată mă vădă silită, a lăsă o ast- 
felă de descriere ce ar exhauria totulă și facă de pre- 
sentă numai o comunicare prealabilă scurtă. Causa la 
acâsta e absența mea de mai multă timpă din acele lo- 
aurl idilice și plăcute. Impulsulă la acâsta scurtă dare 
de sâmă îlă formâză împrejurarea, prin care însărcinată 
din partea onorabilei societăți «Hebe‘ am avută onârea 
a arangea analisa chemică a aceioră ape. Cu acestă 
ocasiune societatea mi-a pusă la disposițiă franco în modă 
munificientă atâtea flacone.cu apă minerală de St.-Geor
giu și Valea-vinului, de câte am avută trebuință. Ana- 
isa chemică s’a făcută prin și sub inspecția celebrului 

profesoră de chemiă medicală la facultatea de medicină 
din Viena, d. Dr. E. Ludwig. Originalulă pârtă datulă 
de 6 Maiu 1885. Resultatulă analisei chemice făcute de 
d. prof. Ludwig e următorulă j

Isvorul'ti Nr. 1.
10,000 părți de apă conțină:

Caliu clorată—C CI..................... . 3,3528
Natriu clorată=Na CI ... . . 24,8780
Bicarbonat de natriu=Na H C O, . 34,5699

» , calce..................... . 18,2187
> » Magnesiă .... . 5,2186
> » oxidulat de feră . . 0,1535

Accid 
Litiu
Brom

silicic Si (OH),....
> în cantități exprese.
» dto dto.

. 0,5356

Isvorulîi, dela St. Ceorgiu Nr. 3.
10,000 părți de apă minerală conțină:

Caliu clorată •..................................... 2,8361
Natriu clorată..................................... 26.2469
Bicarbonat de natriu....................... 32,3925

> > Calce . • . ... 18,4889
* , Magnesiă................ 5,3053
» „ oxidulat de fer . . . 0,1423

Accid silicic.......................................... 0.5115
Litiu » urme.
Brom » există.

Isvorulu dela valea-vinului.
10,000 părți de apă .conțină:

Caliu sulfuric..................................... 0,448
Natriu sulfuric..................................... 1,005
Natriu clorat......................................... 3,3541
Bicarbonat de Natriu......................... 3,6068

» » calce.......................... 7,9708
> » Magnesiă...................... 3,6358
* » oxid de fer................... 0,2309

Accid silicic......................................... 0,4557
Litiu » urme.
Brom » nu există.
Apa întrebuințată la analisa chemică de mai susă 

s’a umplută în flacâne din cele trei isvâre deja amintite 
sub asistență oficiâsă și s’a provă^ută cu sigilulă ofici- 
osă ală preturii Rodna cu actulă sub Nr. 1512 ex 7 
Martiu 1885.

Viena, în 6 Maiu 1885.

(L. S.) Prof. Dr. E. Ludîvig.

Acâstă analisă nouă diferă în multe privințe de 
cea veche făcută la anulă 1857 prin dl farmacist Fol
berth, în urma însărcinării locotenenței transilvane de 
atunci. In urma acestei analise chemice stațiunile bal- 
neăre dela St. Georgiu sunt a se clasifica în cadrulă băi- 
loră alcaline-muriatice, baia din Valea-Vinului e a se nu
măra intre băile alcalino-sulfatice.
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Astfelti avemă înaintea ochitorii ună tesaură ne- 
prețuitorîi ală naturii, care în astă composițiă chemică’ 
pâte rivalisa cu băile dela Vichy, Gleichenberg 
Karlsbad, Selters, Faschingen, Giesshubl, Bi- 
lin etc. etc.

Băile dela Sângeorgiu și Valea-vinului nu au fostă 
cunoscute pănă acum în lumea mare, ele au fostă mai 
multă loculă convenirii clasei mai bogate în timpulă ve
rii. Puținele cașuri ce s’au tractată aci arată impor
tanța acestoră băi în diverse stări patologice. Evoluția 
loră în timpulă mai recentă urma ca de sine. Celă mai 
mare merită în acâstă privință ilă putemă atribui socie
tății »Hebe<, carea prin bărbații ei devotați causei dela 
luarea băiloră în arendă, dela a. 1879, se nisuesce a 
adjusta aceste scalde cu tolă confortulă gustului mo
dernă.

Sângeorgiulă e o comună mare în partea nord-os- 
tică a Transilvaniei în județulă Bistrița-Năsăudă, situată 
pe valea Someșului. Aci în depărtare de 5—10 minute 
spre nordă sunt așezate stațiunile balneare, sub o lățime 
geografică de 47-5°, și o lungime de 421/2°, pe o înăl
țime de 450 metri asupra nivelului. Depărtarea dela Bis
trița e de 4 âre, și 3 âre dela Năsăudă. Șoselele suntă 
întreținute relativă bine. Stațiune telegrafică există în 
Bistrița și în Năsăudă; stațiune poștală în opidulă Sân
georgiu. Din susă de Sângeorgiu se află în depărtare de 
l1/* <5ră vechiulă opidă Rodna, renumită din răsbâiele 
cu Tătarii. Dela Rodna pe valea așa numită »isvoră« 
ajungi la Valea-vinului cu sorgintea ei alcalino-sulfu- 
râsă. In imediată apropiere de aci suntă minele era- 
riale.

Baia dela Sângeorgiu consistă din 5 isvâre, cari 
diferă multă-puțină în composiția loră chemică unele de 
altele, precum amă văzută mai susă la nr. 1 și nr. 3.

In scrierile de balneologiă, atâtă moderne câtă și 
mai vechi, aflămă torte puține date privitâre la aceste 
băi. Prof. Sigmund face descrierea acestoră băi, dând 
chiar indicațiunile pentru folosirea loră. Folberth în bro
șura sa încă descrie aceste băi din punctă de vedere 
chemică.

Scimă și e în genere cunoscută, că pentru cu- 
nâscerea radicală a unei stațiuni balneare suntă indis- 
pensanile cunoscințele geologice relative.

împrejurimea băiloră din cestiune o formâză șirulă 
de munți, ce despartă Transilvania de Marmația. Sân
georgiulă e încunjurată de t6te părțile de dâlurl, prin 
cari stațiunea balneară e scutită de vânturile dinspre 
Nordă, lăsândă âreșl-cum cursă liberă spre sudă-vestă. 
Clima e în genere moderată, dulce, sub-alină; aerulă 
sănătosă și de o composițiă chemică favorabilă celoră 
ce sufără de maladii ale organeloră respirătore; tem
peratura moderată și mai cu sâmă în decursulă seso- 
nului. Cantitatea anuală a ploii 94 cm. Apele, la isvoră 
măsurate, arată media în temperatură de 12° R. Debitulă 
cuotidiană ală apei minerale e de 400 hectolitre. Pe 
ană se esporteză 120,000 flacâne. Apa se usâză mai 
multă internă și anume sistematică după prescrierea 
medicală. Pentru băi suntă întocmite 22 cabinete și 
anume pentru băi calde și dușuri; afară de acâsta esislă 
ună basenă pentru scalde reci cu 4 încăperi. Sesonulă 
începe de regulă în Iuniu și se finesce cu 15 Septemvre. 
Pentru fiecare sesonă onor, direcțiă angajâză câte ună 
medică, care împlinesce agendele medico-balneologice. 
Spițerii esistă în Năsăudă, apoi în Bistrița și Rodna. Se 
înțelege de sine, că acâstă stare nu corespunde cu ce
rințele medicale, și bine ar fi, dacă onorabila direcțiune 
s’ar nisui ca în decursulă sesonului să instaleze o spi 
țeriă în imediata apropiere de scalde, deore-ce între 
astfelă de împrejurări aprovisionarea bolnaviloră cu me
dicamente dela spițeria cea mai de aprâpe — care re
lativă e destulă de departe — se face cu mare greutate 
și astfelă în casulă celă mai favorabilă, bolnavulă tre
buie să aștepte chiară o (fi întrâgă după medicamentele 
prescrise, — abstragă dela cașurile unde morbosulă se 
vede silită a aștepta și mai multă, când e împedecată 
comunicațiunea din causa ploii etc. etc. Așa dar e de o 
necesitate impertosă, ca farmacia să fie cu ocasiunea se
sonului în stațiunea balneară, său celă mai rău în 
opidulă Sângeorgiu.

Incuartirarea âspețiloră la scaldele din Sângeorgiu 
corăspunde cerințeloră moderne, esistă: hotelă, cafenea, 
salonă de lectură, de jocă etc. Din căla de interoga- 
țiune, acludată flacâneloră presentate esposiției din Pesta, 
aflu, că prețurile suntă forte moderate și accesibile 
pentru toți visitatorii, astfelă încâtă traiulă în decursulă 
sesonului e torte ettină în comparațiune cu alte băi

Pentru escursiune suntă regiunile din vecinătate de 
o frumseță rară și cari la fiecare pasă arată evenimen
tele istorice ale trecutului.

(Va urma.)

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

Societatea „Petru Maiorii
țlilele aceste amu primită raportulă. gene

rală ală societății de lectură „Petru Maioră44 a 
junimei române din Budapeșta pe anulă scolas
tică 1884/5.

Din darea de s6mă ce se face în acestă ra
portă vedemă, că societatea „Petru Maioră44 esistă 
deja de două-dăci și cinci de ani. Ea susține 
ună cabinetă de lectură și o bibliotecă; în de
cursulă anului espirată a dată cuartiră gratisă 
la trei studințl dela universitate lipsiți de mij- 
16ce. Biblioteca societății s’a înavuțită prin di
verse donațiuni și colectiuni de diare. Averea 
societății consistă într’ună fondă disponibilă de 
168 fi. 98 cr. și dintr’ună fondă permanentă de 
3549 fi. 31 cr. D. br. Ursu de Marginea a con
tribuită la fondulă societății 20 fl. v. a. și insti- 
tutulă. Albina 30 fl. — Biblioteca numără 976 
opuri în 1075 tomuri.

Câtă pentru activitatea literară, citirea și 
critica de opere literare, raportulă esprimă spe
ranța, că ea în viitoru va fi mai intensivă.

In fine se adresăză rugarea cătră toți bine
făcătorii și binevoitorii acestei societăți, ca să-i 
ofere și pe viitoră sprijinulă loră, ăr în specială 
se atrage atențiunea publicului română, asupra 
„Istoriei pentru începutulă Româniloră în Dacia44 
de Petru Maioră, din care societatea mai are încă 
de vânzare preste o miiă de esemplare.

Urămă societății „Petru Maioiă44 succesă și 
prosperare, ăr membriloră ei tineri o activitate 
frumdsă, viuă, zîmbitdre....

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

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

Ems, 23 Iuniu. — Impăratulă Wilbelm a 
sosită în cea mai bună stare, a fostă salutată de 
o mulțime de 6menl nespusă de mare.

Paris, 23 Iuniu. — Fraycinet a presentatu 
camerei tractatulă de comerță franco-chineză.

Turcoing, 23 Iuniu. — La spălătorulă de 
lână Prosper a esplodată căldarea, 14 lucrători 
între cari și proprietarulă suntă morțl, 18 greu 
răniți. ,

Londra, 23 Iuniu. — In urma conferinții 
de eri ținută de conducătorii liberali și conserva
tori, greutățile s’au înlăturată. Salisbury primesce 
guvernulă.

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

DIVERSE.
Ora Parisului și ora Pekingului. — Săptămâna tre

cută, d. de Freycinet a anunțată în camera francesă la
3 âre 30 minute, și în Senată la 3 6re 45 minute că 
tratatulă de pace a fostă semnată de China la Tien- 
Tsin, chiar în aceea di la ârele 4 după amădi. Cum 
s’a putută fare ca ună evenimentă întâmplată la 4 âre 
după ametfi în partea septentrională a Chinei, la o dis
tanță de aprăpe 20 mii chilometrii departe de Paris, să 
potă fi cunoscută în aceeași (fi, la ârele 3 și jumătate, 
adică o jumătate de oră după ce s’a întâmplată? Ast
felă pusă cestiunea, lucrulă este cu neputință; âcă însă 
cum se pâte esplica: Astronomii francezi (fică, că suntă 
ârele 12 din (fi când sârele se află tocmai d’asupra Pa
risului. Prin urmare, țările cari suntă la stânga Pari
sului, adică la Orientă, au eșită din umbră mai nainte 
decâtă Parisulă și au trecută mai nainte supt sore, 
astfelă că dâcă la Paris suntă ârele 12, la Roma suntă 
ârele 12 și 47 minute, la Viena este ora 1, la Suez 
auntă Orele 2, la Teheran Orele 3, la Bukhara Orele 4, 
la Delhi orele 5, la Peking Orele 7 și 37 minute etc. 
De aci urmâză că dâcă la Peking sunt Orele 7 și 37 mi
nute diminâța, la Paris orolOgele sună mie^ulă nopții, 
și când suntă orele 9 și 37 minute la Paris, orolOgele 
din Peking sună 4 Ore. Deci, scirea despre semnarea 
tratatului de pace cu China a fostă telegrafată d-lui Frey
cinet între Orele 9 și 10 diminâța, după ora Prrisului 
și pentru că acestă soire a sosită la ministeriulă aface- 
riloră străine după câteva ore, d. de Freycinet a avută 
timpulă pentru a o face cunoscută camereloră la orele
4 după amâdl.

* *

Cutremurele de pămentă în Indii. — Soirile sosite 
din Indii constată, că cutremurile de pământă continuă 
în provincia Cașmiră; 440 persOne au perită în orașele 
Baramulla și Soporă, cari au fostă cu desăvârșire dis
truse, și în satele vecine au făcută mulțime de victime.

* **
0 povață. — Cetimă în „România44: Cartofulă 

rasă crudă se întrebuințâză ca cataplasmă refrigerau tă

pe arsături și pe rănile inflamate. Fierți și reduși în 
pulbere suntă emoliențl și calmanțl. In băile de piciOre, 
catofulă rasă crudă lucrâză întocmai ca și su-carbonatulă 
de potasă. Calmâză durerile de capă mai repede ca 
muștarulă și fără a irita pielea.

* * *
Erupțiunea unni Vulcanii. — Soiri din Sourabaya 

în Java dau amărunte despre o erupțiune vulcanică în
tâmplată de curândă acolo, care a causată mare neno
rocire. Smero, vulcanulă principală din Java ostică, dă
duse semne de o activitate neobicinuită și pela începu
tulă lui Maiu a vărsată dîn crateră torente de lavă, în
soțită de o dâsă plOiă de cenușe, nimicindă totă dimpre- 
jură în depărtare de milurl întregi. Văgăuni adânci de 
200 pănă la 300 de urme au fostă umplute totală de 
lavă și suprafața muntelui, care pănă aci era brăsdată 
și avea multe adâncăturl, acum este aprăpe plană. Plan- 
tațiunea de cafea dela Calieda Bening au fostă distruse. 
Se crede, că afară de administratorulă plantațiunei și de 
cei doi ajutori ai săi, și-au perdută viâță vr’o 500 de 
indigeni cu acâstă ocasiune.

* * *
Omorti și jefuire. — »Democratulă« spune urmă- 

târele: »LunI 3 Iuniu sera a plecată din Ploescl la 
Târgoviște neguțătorulă pescară de acolo Răducanu 
Floriu, cu ună cară cu pesce ce luase. Dincolo de can- 
tonulă căii ferate, ’i-a eșită înainte trei individ! cu cio
mege, ’i-au lovită cumplită atâtă de dâusulă câtă și pe 
cărăușă, au luată dela celă dintâiu lei 60 ce avea asupra 
sa, âr dela celă d’ală doilea doi fr.. La strigătele și 
vaetele loră în timpulă luptei, veni ună omă călare. 
Tâlharii fugiră lăsândă victimele ca și mârte. Călătorulă 
i-a urcată în carulă cu pesce, și trăgătorii au mersă în 
voia loră, așa ca abia ajunseră pănă la diua în catu- 
nulă Țigănia. Aci nenorocitulă comerciante a fostă pusă 
într o căruță espresă și dusă la Târgovisce, unde ajun- 
gândă a încetată din viâță, lăsândă o familiă cu cinci 
fete.

* * *
Generositatea unui călătorii. Ună călătoră se 

află în momentulă d’a pleca dela otelulă în care locu- 
iesce, și cere a i se da socotâla.

Chelnerulă se grăbesce să ’i-o aducă.
— Ai pusă și serviciulă? întrebă căiătorulă.
— Nu, d-le, acesta este lăsată la generositatea 

d-vâstră.
— Dâr dâcă nu suntă generosă?
— Atunci, veți plăti câte doi franci pe di, adică 

pentru trei dile șâse franci.
— Ei bine! ’Mi place mai bine să fiu generosă 

âcă 50 de bani.
* **

Necrologii. — Aureliu Popescu, când, de 
notară și voluntară activă, fiulă parochului din Nadas, 
după ună morbă greu de trei săptămâni, în 17 Iuniu n. 
în etate de 23 ani și-a dată sufletulă în mânile Domnu
lui, lăsândă în durere pe părinți, rude și amici. Imor- 
mântarea s’a făcută în 20 Iuniu n. în Nadas.

Fie’i țărîna ușâră!

Birou orășeneștii pentru bilete de drumă de ferit. 
— Conformă hotărîrei Direcțiunei căiloră ferate reg. 
ung., înființâză ^acâsta în orașulă nostru ună birou 
orășenescă petru vândarea bileteloră de 
drumă de feră, asemenea aceluia din Budapesta, unde 
se va primi și bagagiu de călătoriă. Cnnducerea acestui 
birou s’a încredințată firmei H. Aronsohn & Comp., cu
noscută de capabilă prin conducerea de pănă acum a; 
spedițiuniloră și agenturei vamale a căiloră ferate reg. 
ung. Cu privire la depărterea cea mare a gărei dela 
orașulă nostru oferă acâstă orgarisare multe avantage 
considerabile, astfelă de esemplu călătorii potă să-și cum
pere cu comoditate în ori ce vreme a dilei biletă de 
drumă în biroulă orășenescă, fără de a mai fi supusă 
la așteptarea și îmbulzâla dinaintea cassei dela gară, 
totă asemenea se pâte preda aci și bagagiulă de că
lătoriă, despre primirea căruia se dau călătoriloră reci- 
pise de primire oficiale. — Salutămă cu bucuriă acâstă 
disposițiune favorabilă incereseloră publicului călătoră. 
Vomă mai reveni.

Atlasti negru și albii de mătase (de totă din 
mătase) 75 cr. : metrulă pănă la 9 fl. 90 cr. (în câte 
18 dif. calități) trămite pentru câte o roche, sâu cu bu
cata fără taxa vamală la casele muște iiloră depositulă 
fabricei de mătase a țui G. Henneberg (liferantă ală 
curții regale) în Zurich. Mostre se trămită imediată 
Scrisorile pentru Elveția costă 10 cr.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



Nr. 130. GAZETA TRANSILVANIEI

Cursuîu la bursa de Viena Bursa de BucurescI.
din 22 Iuniu st. n. 1885.'

Rentă de aură 4% . . . 98.20
Rentă de hârtiă 5% . . 92.90 
Imprumutuia căiloru ferate 

ungare.......................... 148.20
Amortisarea datoriei căi- 

lorti ferate de ost fi ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.20

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 123 50

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

Bonuri rurale ungare . . 102.50
Bonuri cu cl. de sortare 102.25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfi...............................101.75
Bonuri cu cl. de sortarel01.50 
Bonuri rurale transilvane 101.50

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

vină ung..........................—.—
împrumutului cu premiu

ung...................................117.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119 60 
Renta de hărtiă austriacă 82.55 
Renta de arg. austr. . . 83.05
Renta de aură austr. . . 108 50 
Losurile din 1860 . . . 139 50
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................  858 —
Act. băncel de credită ung. 288 25 
Act. băncel de creditG austr. 288.90 
Argintultt —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.86
Napoleon-d’orI................ 9.85‘/2
Mărci 100 împ. germ. . . 61.— 
Londra 10 Livres sterlinge 124.25

Cota oficială dela 7 Iuniu st. v. 1885.
Cump.

1885.

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

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

>

»

>

’ » » (5°/o) •
Banca națională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom.

c >

Aură
Bancnote austriace contra aură

fonc. rural
»> 

urban
»
>
> >

(7°/o)
(5°/o)
(7°/.) 
(6°/o)

> Națională

vând.

891/* 89’/*
93*/* 927a
88*/* 8972
32 33
104*/a 105
87’/* 887*
101 Vs 1027*
93*7* 94*î*
85’/* 867a

1275 1280
289 —
229 —
lO.2O(»/o) 10.650/
2.04 2.06

o

Cursulu pieței Brașovu
din 22 Iuniu st. v. 1885.

Bancnote românesc! . . . . Gump. 8.94 Vând. 8.95
Argint românesc . . . , . . > 8.80 » 8.85
Napoleon-d’ori................. . . > 9.85 > 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!................. . . > 123.— > 125.—
Discontulă » . . 7—10 °/0 pe ană.

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

ISVORULU

dela M 0 H A

4lz

Diplomă de argintă dela esposițiunea economică din 1884 a comitatului 
Torontală.

Medalia de argintă dela esposițiunea intern, pharmac. Viena 1883.
Medalia de brouză dela esposițiunea din Triestă 1882.
Diploma de recunoscere dela esposițiunea din Graz 1880.

Casse de! eră
sistemu Wertheim

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

Conține cea mai însemnată cantitate de acidă carbolicu dintre tote 

Apele minerale ale Ungariei 
face escelente servicii la bole catarrhalice ale organeloră de mistuire și 
ale udului. In genere acâstă apă merită a se lua cu deosebire în consi- 
derațiune la t<5te acele bole, la care trebue a ajuta organele și a promovâ 

funcționarea sistemului nervosfl.
Cu vină beută se bucură acesta de o popularitate mare.
Depositulu principală Ț ^'terantfi ală Curții

singură numai la: --«L W 1 X reg. ung.în Budapesta.
Asemenea se află la tăte farmaciile, băcănii, hoteluri și restaurațiunî.

L_. FEEISCHER 
oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 
conditium si în tote mărimile.

Instinianu AL. Gr ama,
depositarulâ fabricei în Brașovu.

S’au espediat* în amilii 1884 rasusau «
u 
z,500000 butelii

Anunțămti acelorfi onorați cetitori, eari voru binevoi a se abonâ la 
f6ia nbstră de aici încolo, că avemă încă în reservă numeri dela începutul!! 
anului 1885 prin urmare potil să aibă colecțiunea completă.

ADMINISTRAȚIUNEA „GAZ. TRANS.“

MersulU trenunlorU
pe linia Pyedeaiîi-Bndapesta și pe linia Teiușă-Aradă-Bwdapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

fi* r e <1 ea i u-fi? udapesta ISudapesta—Predeal*

BucurescI

Predealu (
(

Trenu 
de 

persone
Trenă 

accelerat
Trenu 

omnibus
Trenu

omnibus

Timișfi

Brașovă

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
HomorodQ
Hașfaleu

(
(

( 
(Sighișora 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Aiudtî 
Vințulă de susă 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida 

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Aghirișă 
Stana 
Huiedin ti 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Râv 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsârhely 
Vărad-Velințe

( 
(

Oradia-mare

P. Latlâny
Szolnok
Buda-pesta

(
(

Viena (

Nota:

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56

6.08
6.29
6.45
7.00
7.26
7.48
8.28
8.47
9.06
9.26

10 01
10.20
10.30
10.37
10.51
12.37
2.58

6 00
6.35
3.00

5'00
9 45

9.47
10.11
10.44
10.51
11.18
11.36
11.51
12.23

1.19
1.30
1.37
2.05
2.25
2.36

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42

3.13

3.40
4.01

4.24
4.49

5 58
6.08

7.14
7.43

8 22
8.48

9.13
9.18

10.31
12.07
2.10
2.45
8 00

7.37
8.01
8.21
9.05
9.43

10.02
6.20

6.59
7.’5
7.43
8.29
8.55
9.04
9 12

10.23
12.32
12.59

10.37 
12 59
4.45
10.05

10.50
6.05

8.00
8.31
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47
1.21
2.05r
3.08
3.33
3.55:
4.0î|

8.22
10.30

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare 

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

Clușiu

Apahida
Ghiris»
Cucerdea

Uidra
Vințulă de i 
Aiudfl
Teinștt 
CrăciunelC
Blașă 
Micăsasa
Copșa mică 
Mediașâ 
Slisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovă

Timișiî

Predeală

(
(

(
(

susd

(
(

BucurescI

(
(

Orele de nopte suntă cele dintre liniile grose.

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnibu

Trenu 
a de

poradne

Tren* 
omnibus

6.47
7.15 — 1 - —
1.45 3.15 6.2C 8.0J

10.37 3.4 7.2S 9.11 11.4!'
1.44 5.21 8.27 11.26 2.31
5.33 6.41 — 1.2b —
— — 9.45 2.00
— — 9.59 2.11 —
— 7.14 10. i 8 2.31
— 7.42 11.36 3.18 —
— — 12.11 3.41 —
— — 12.43 4.01 —

8.31 1.31 4.26 —
— 9.01 2.56 5.08 —
— — 3.29 5.27 —
— — 4.0k 5.50 —
— — 4.18 6.02 —
— — 4.33 6.24 —
— 100! 5.05 6.43 —

12 05 10.16 — 7.03 —
12.31 — — 7.26 —
2.16 11.24 — 8.51 —
3.12 11.43 — 9.31 —
332 11 45 — 9.43 — .
3.41 — — 9.51 —
3.50 — — 9.58
4.25 12.08 — 10.24 — ”
4.50 12.22 — 10.44 —
5.41 — — 11,28 —
6.0J 12 57 — 11.44 —

6.40 — — 12.18 • —
7.00 1.27 — 12.36 —
_ 1.45 — 1.22 6.01
— 2.06 — 1.56 6.4f
— 2.31 — 2.34 7.20
— 2.50 — 3.02 8.01
— 3.48 — 4.41 10.05
— 4.19 — 5.30 11.02
— 4.34 — 6.03 11.37
— 4.53 — 6.35 12.14
— 5.2G • 7.14 1.09
— 5.3 -— 1.50
— 6.07 — — 2.48
— 6.32 — — 3.23
— 7.30 — — 4.56

11.35 9.4(

Tipografia ALEXI, Brașovu.

Teiușft-Aradu-Biidapesta Budapesta- AradA-T eiușA.

Trenu Trenu Trenu de Trenă de Trenă Trenă
omnibus omnibua persâne persone accelerată omnibua

Teiușfi
Alba-Inlia
Vințulă de josă
Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski)

(
Viena11.09 4 3.66 11.00 7.15 —

11.46
12 20
12.52

1.19

, — 4 27
4.53
5.19
5.41

Budapesta 8.0o 1.45 8('O

— Szolnok 11.02
11 12

3.44
4.02

11.40
12 00

— AradA 3.37 7 53 5.25
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 3 50 — 7.41 Gonopă 5.38 — 7.51
Zam
Soborșin

4.25 — 8.12 Berzova, 5.57 — 8.10
5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58

Bârzova
Conopă

5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
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
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 11.23
Arad* 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10 10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 12.00 4 53 Șibotă 10.43 12.53

3.16 12.14 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 7.10 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — 8.03 6.05 TeiușA 12 05 — 2.24

AradA-TimișAra Simeria (Piski) PetroșenI

Trenă Trenă de Trenu de Trenu de Trenă Tronil
omnibus persane persane persdne omnibus omnibus

Arad* 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
Vmga 7.19 2 18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.46
Orczifalva
Merczifalva

7.38 2.36 9.25
9 36

Grivadia 9.33 2.57 5.28
7.56 2.53 Banița 10.11 3.35 6.07

TimișAra 8.42 3.40 10.06 P etroșeul 10.43 4.C4 6.89

TimișAra-AradA PetroșenI—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu de Trenu Trenă Trenă Troliu
persdne pcrsdne omnibua omnibus omnibus de pers.

TimișAra
Merczifalva

6.07 12.25 5.00 Petroșeui 6.49 9.33 5.28
6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.06

Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Grivadia 8.06 10 54 6.45
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.25
Nâmeth-Sâgh 7.23 2.25 6 53 Hațegă 9.31 12.17 8 02
Aradulă nou 7 40 2 54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8.44
Arad* 7 50 3 10 7.40 Simeria 10.53 1.35 9.15


