
REBACȚIUJTEA SI AIJMINISTKAȚIUNEA: 
BRAȘOVtJ,’piața mare Nr. 22.

,GAZETA" IESE ÎN FIECARE DI.

Pe unii ană 12 fior., pe ș6se luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. 
România și străinătate:

Pe anii 40 fr., pe ș6se luni 20 fr., pe trei luni 10 franci.

ANULU XLVIII.

SE PRENUMERĂ:
la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

ANUHCIURILE:
O seriă garmondii 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare

Scrisori nefrnnoate nu sb prlmesoii. — Ganusorlpto nu se ratrămltu.

Sâmbătă, 15 (27) Iunie

Nou abonamentu
Ia

„ Gazeta Transilvaniei"
Cu I luliu st. v. 1885 se începe unii nou 

abonament», la care invităm pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Prețuit! abonamentului:

Pentru Awstro-Ungaria:
pe trei luni 3 fl.
,, ș6se „ 6 >f
„ unu. anu 12 „ /

Pentru România și străinătate;
pe trei luni 10 franci 
„ șese „ 20 „
„ unu anu 40 „

NJB. Prețurile acestea le-amil ficsatu spre a 
ușicrâ abonanțiloră noștri din România plata abo- 
namentului, fără a mai socoti agiulu.

Ragămă pe domnii abonențl, ca s& binevoiască 
a-șl reînoi de cu vreme abonamentulă, ca s6 nu se 
întrerupă espedițiunea diarului.

Domnii ce se voră abonâ din nou se bine- 
voâscă a arăta și posta ultimă.

Administraținea „Gazetei Transilvaniei.1'

Hrașovu, 14 (26) Iunie 1885.
Nu e de glumă. Afacerea ajutorului de stată 

devine din di în <ji naai amenințătdre. Se pare 
că ministrulă Trefort a aflată în acesta fatală 
afacere punctulu de sprijină arcliimedică, de care 
voiesce e se servi spre a scdte din țîțini consti- 
tuțiunea bisericei române greco-orientale.

In mânia tuturoru declarațiuniloră și hotă- 
rîriloru consistoriului și a sinodului archidiecesană 
ministrulă de culte și de instrucțiune provdcă co
munele bisericesc! și pe preoții noștii greco-orien- 
tali, prin organele administrative, de a se adresă 
directă la densulu pentru ajutoru.

Ni se împărtășesce copia unei circulare mi
nisteriale, care a fostă publicată de cătră notarii 
de cercă în cele șepte sate vecine, la ordinulă 
solgăbirăului Henter.

In acâstă cnracteristică circulară ministrulu 
arată cum rogarea consistorului din Sibiiu a ră
masă fără de nici unu resultatu și cum a fostă 
împuternicită densulă de a împărți ajutorulă de 
stată chiar și cu ignorarea autorității bisericesci, 
conformă statutului dela 15 Decernvre 1883; arată 
în fine că 4000 florini se pună la disposițiunea 
Metropolitului pentru ca să-și susțină vâda cu ele, 
și în prinvința celorlalte 20,000 fl. se avisăză 
comunele bisericesc! și preoții de a adresă cere
rile loră directă la ministrulă de culte, pană la 
finea lui luliu a. c.

Circulara ministerială pdrtă data de 4 Maiu 
a. c. se vede însă din data de 20 Iuniu a me
moratului ordină solgăbirăescă, că numai după 
ținerea sinodului estraordinară au fostă provo
cate organele administrative de a-o publica prin 
comune, ca preoții români gr. or. și comunele 
bisericesci să alerge cu rugăminte!e loră la mi
nistrulă.

Cundscemă votulă sinodului estraordinară 
din Sibiiu. Elă : nu primimă ajutorulă cu 
condițiunea ca guvernulă să ’lă împartă, ci nu
mai dăcă se va da bisericei. Ministrulă igno- 
rândă acestă votă vine acum și dice: Am 
20,000 florini de împărțită, comunele și preoții 
români gr. or., cari au lipsă de ajutoră, să se

adreseze directă la mine pănă la finea lui Iu
lie a. c. t

D-lă Trefort scie prea bine, că nimeni nu 
pdte sili pe preoții români de a cere și de a 
primi ăjutoră directă dela guvernă. Dăr Esce- 
lența Sa scie încă și mai multă, scie că preoții 
trebue să asculte de autoritatea supremă biseri- 
căscă și decă acăsta dice : nu primimă, atunci 
și preoții trebue să dică: nu -primimă, ori câtă 
de grea le-ară cădea celoră lacomi acăstă renun
țare.

Ce ar dice d. Trefort de acei funcționari 
ai statului, cari n’ar vrea să țînă contă de hotă- 
rîrile guvernului și ale dietei? Negreșită că i-ar 
timbra de rebeli și ar cere pedepsirea loră!

Și 6re numai funcționarii bisericei, cari tre
buie să premârgă în tdte cu esemplulu, să nu 
fie datori a respectă hotărîrile autorității su
preme bisericesci, a consistorului și a si
nodului ?

Bine scie ministrulă de culte, ce purtare 
este prescrisă preotului în biserică, scie că prin 
neascultarea lui s’ar ciea în sînulă numai o 
stare de anarcliiă. De ce învită elă dăr pe 
prăoții români gr. or. de a cere ajutoră directă 
dela guvernă cu încungiurarea și călcarea voinței 
autorității bisericeșci ?

S’ar părea, că d-lă Trefort, care ca minis
tru de culte este obligată a luă în scutulă său 
vâda bisericei și disciplina ei, nu voiesce prin 
măsură amintită decâtă să pună la probă pe pre
oții noștri și să se convingă, dăcă ei suntă pe 
deplină conscii de sânta loră cbiămare și dăcă 
sciu să prețuăscă im.tituțiunile liberale ale bi
sericei .

Dăr e mai probabilă — și de acăsta fărte 
ne tememă — că ministrulă de culte întiude o 
cursă periculăsă clerului gr.-or. avândă tendința 
ascunsă d’a face o spărtură în organisarea ac
tuală a bisericei și d’a subminâ basele constitu- 
țiunei bisericesci.

Foile guvernului ni-o spună acum pe față, 
că constituțiunea bisericei române gr.-or. este 
ună ghimpe în ochii celoră dela putere și uuele 
au începută a cere chiară reformarea acestei 
constituțiuni.

Preoțimea năstră gr. or. țrebue să fie dăr 
cu ochii în patru, căci aici se tractăză nu de 50 
său de 100 fl. ce-i va primi Stană său Brană ci 
de ceva mai multă: de viitorulă bisericei, de pa
cea și liniștea și de binele credincioșiloră ei.

Care preotă va încărca cu sciință asupra 
sufletului său păcatulă d’a fi contribuită prin 
nesupunerea lui la dărăpânarea bisericei și a in- 
stituțiuniloră ei? Preotulă să-și împlinăscă da- 
toriele sale de cetățănă leală, dăr nu așa ca să- 
și uite de a sa sântă misiune, să-și uite ce da- 
toresce văcței, onărei, ordinei și disciplinei bise
ricesci !

Circulara memorată ministerială s’a publicată 
fără îndoălă în tăte comunele române greco-ori
entale. Ar fi fărte tristă dăcă s’ar afla între 
preoții acestoră comune de aceia, cari, după tăte 
cele petrecute, să mai stea la îndoălă că ce să 
facă.

Dumnezeu să le dea puterea sufletăscă ca 
să pătă resista pănă la sfârșită ispitei! Căci 
trebue să se scie dela celă dintâiu pău’ la celă 

din urmă, că numai prin statorniciă își voră 
pută mântui sufletele de ună greu păcată și 
biserica de peire!

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

Circulara ministrului în afacerea 
ajutorului de stătu.

Etă circulara și ordinulă de care vorbimă 
mai susă:

Nr. 16013—1885.
Dela ministeriulă de culte și instrucținne publică.
Consistoriulă archidiecesei române gr. or. s’a adre

sată în urma însărcinărei sinodului, cu aceea rugare că
tră Maiestatea Sa cesară și apostolică regescă, ca să 
binevoiescă a încuviință preagrațiosă ca ajutorulă de 
stată de 24,000 fl. pe ană să se împartă pe sema co- 
muneloră bisericei și a preoțiloră numitei archidiecese, 
nu după statutulă aprobată prin decisiunea prea înaltă cu 
data 15 Decemvre 1883, ci pe basa hotărîrei prea înalte 
dela 19 Maiu 1861.

Maiestatea Sa cesară și apostolică regescă a bine
voită prin decisiunea dela 20 Aprilie a. c. a nu luă 
în considerațiă acăsta rugare și a mă împuternici pe 
mine prăgățiosă, ca să împartă ajutorulă în înțelesulă 
statutului aprobată prin înalta hotărîre dela 15 Decemvre 
1883 chiar cu ignorarea (ocolirea, mellozes) autorității 
bisericesci, la cas dăcă acăsta ar persista pe lângă aceea pă
rere greșită, că biserica nu păte primi ajutorută din ces- 
tiune de 24,000 fl. în condițiunile cuprinse în stătută.

Prin decisiunea prea înaltă amintită Maiestatea Sa 
cc-sară și apostolică regăscă a binevottă a mă împuter
nici totodată pră grațiosă, ca pentru ca să se ridice văda 
Metropolitului și să se asigureze influința Iui patriotică 
asupra preoțimei subalterne, din ajutorulă de stată de 
24,000 fl. spre ajutorarea esclusivă a preoțimei să se pună 
suma de 4000 fl. la disposițiunea Metropolitului, care 
va avă să dea socotălă despre întrebuințarea ei.

Despre acăsta se încunosciințăză în legătură cu or- 
dinațiunea mea dela 18 lanuariu 1884 nr. preș. 77 cu 
acelă adausă, ca aeeste hotărîri să le aduceți la cunoș
tința celoră interesați spuindu-le, că petițiunile comune- 
loră bisericesci române gr. or. și ale preoțiloră loră, spre 
a li se da ajutoră din suma de 20,000 fl. ce a fostă 
lăsată la disposițiunea mea, voră fi a se așterne și de 
aici încolo directă la ministeriulă de culte și instruc
țiune publică, ce se află sub a mea conducere, în mo
dulă și în timpulă indicată în statutulă dela 1883, res
pective în punctulă din urmă ală ordonanței mele susă 
memorate.

Budapesta 4 Maiu 1885. Trefort m. p.

Nr. 3326—1885.
Stimab. d. notară

în i.............
Iți împărtășescă acestă ordină îu copiă cu însăr

cinarea, ca să-lă comunici obștei bisericesci gr. or. află- 
tăre în comuna d-tale cu acea observare, că petițiunile 
suntă a se așterne Escelenței Sale d-lui ministru de 
culte și de instrucțiune publică pănă la finea lunei lui 
luliu a. c.

Satulungă 20 Iuniu 1885. Henter m. p.
solgăbirău.

____ o____

Miiristerulti Salisbury și Rusia.
Telegrame sosite din Londra și Parisă dau scirea 

— care în totă casulă are nevoiă de confirmare — 
că ambasadorulă rusă la curtea din St. James a primită 
dela guvernulă din Petersburgă instrucțiuni ,,de a cere 
esplicări dela Salisbury.« Referi-se-voră aceste esplicărl 
la cestiunea afgană ori la atitudinea noului cabinetă față 
cu Rusia, său anume la atacurile cele aspre îndreptate 
deunăcjile în contra politicei ruse de cătră Salisbury și 
Churchill, nu se scie și nu o spune nici „World1' din 
Londra, care dă scirea telegrafică de mai susă. E pro
babilă însă că esplicărl se ceră în cestiunea din urmă. 
In casulă acesta nu’i rămâne lui Salisbury decâtă două 
căi: său își cere scuse dela Rusia, precum ’șî-a cerută 
Gladstone dela Austro-Ungaria când a luată guvernulă
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în mână, seu va refusa a da esplicări și atunci încor- 
dându-se din nou relațiunile între Anglia și Rusia, să 
cuprindă din nou pe Europa temerea de vr’o încurcătură.

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

Programulu radicalilor!! francesi.
In Francia se pregătescă partidele pentru noua 

campaniă electorală. Țină întruniri și se sfătuecă, caută 
aliați, desemneză pe bărbații, cari li se pară apțl pentru 
conducerea alegeriloră. Cu deosebire radicalii suntă în 
mare activitate. Sâmbătă au ținută o adunare sub pre- 
ședința lui Glemenceau și au primită unanimă apelulă 
electorală, care s’a și publicată in jiarele radicale.

Ceea ce nu le place radicaliloră, este împrejurarea 
că programulă, cu tată moderațiunea în care e scrisă — 
cum dice și Rochefort — nu s’a subscrisă și de aderenții 
lui Ferry. Ei sciu bine, că numai câștigândă aderenți 
și din celelalte fracțiuni republicane potă avea maiori- 
tate în parlamentă și astfelă să ajungă la putere. Pro
gramulă, pe care ,.Râpublique franțaise» îlă forfecă rău, 
cuprinde șâse puncte principale, și anume:

Radicalii ceră înainte de tote să se reviduiască 
constituțiunea, pentru ca votulă universală să devină în 
adevără suverană; ei vrâu adecă, ca aceiași alegători 
să alâgă și pe deputați și pe senatori, ca în Belgia. 
Ală doilea punctă cere, ca biserica să se despartă de 
stată. Ală treilea punctă cere să se introducă servi- 
ciulă militară activă de 3 ani pentru toți cetățenii fără 
deosebire de posițiune, âr voluntariatulă să se desființeze. 
In ală patrulea punctă se cere reformarea basei dărilor. 
Punctulă ală cincilea condamnă orice espedițiuni depăr
tate. In ală șăselea punctă se cere: protegiarea muncei.

Dacă luămă acum fiecare punctă separată, amă 
putea face următarele observațiuni:

Reviduirea constituției s’a făcută în periodulă tre
cută ală parlamentului, și e întrebarea dacă e consultă 
ca imediată să să facă o a doua reviduire, înainte de a 
se fi pusă în praxă cea dintâiu și a i se sci greșalele 
și lipsurile. Ce privesce punctulă ală doilea, despărțirea 
bisericii de stată o ceră toți rapublicanii și în 
Francia s’a făcută multă pentru acesta, dar cum dice o 
fâiă francesă, nu se păte realisa într’o di și o nopte. Ală I 
treilea punctă nu e nicidecumă la locu, dacă ne gân-; 
dimă că voluntariatulă este instituită pentru tinerii cu 
carte, cărora ună ană de serviciu le este destulă, pe! 
când țăranuiă, care vine dela cornele plugului, își fa< e 
edqcațiunea în casarmă, unde cei mai mulți învață a 
ceti și scrie. Cu privire la reformarea basei dăriloră, 
«Râpublique franpaise* întrebă: »Cum își închipueșce j 
d. Clemenceau dările venituriloră, și cum își închipuesce 
elă micșorarea cheltueliloră și revizuirea tarifuriloră ? 
Care cheltuell să se micșoreze ? Cele pentru școle ? Său 
cele pentru șoselele țării? Cum să se încâpă scăderea 
tarifuriloră căiloră ferate, când societățile își dau mare 
ostenâlă să întâmpine chelt.uelile, și statulă s’a îndatorată 
să acopere deficitele? Lumină, mai multă lumină !< Totă 
așa de neclară e punctulă ală cincelea; nu se lămuresce, 
că bre radicalii nu mai vrâu nici o politică colonială, sâu 
că suntă nemulțămiți cu pățaniile din Tonchingă, sâu 
voiescă să retragă trupele francese din tote coloniele, pănă 
și din Tunis, sâu protestâză în contra viitoreloră între
prinderi. Mai neclară decâtă tote este punctulă din urmă. 
Ei nu spună cum se se protegeze munca: prin urcarea 
vămiloră, ori prin legislațiune, ori prin recunâscerea drep
tului la muncă de cătră stată ?

Neclaritatea în care suntă învăluite aceste puncte ' 
nu pote decâtă să deștepte neîncredere în celelalte frac-T l
țiunl republicane, și prin urmare nu e speranță, că rân
durile radicaliloră se voră înțesa prin noul aderenți. Dar 
ună rău resultă de aci pentru partida republicană, căci 1 
slăbesce încâtva prin bariera ce o pună republicanii ra- 1 
dicali între ei și între republicanii moderați.

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

tui din bani. Relațiuni cu o tânără fată l’au adusă în 
nenorocita situațiune.

—0—
Ploi torențiale cadă și în Sibiiu ca și în Brașovă. 

Mercur! stradele Sibiiului erau dela ună trotoară la ce- 
lălaltă acoperite de apă. Cibinulă în unele părți a eșită 
din albiă. In mare întindere a inundată sămânăturile și 
livezile.

ELEMENTE DE DISORDINE

Rod na vechia, 18 Iuniu 1885.
Domnule Redactară! Intr’ună numără din Aprilie 

diareloră maghiare ce apară în Clușiu cetii o scrisâre 
tri-

ală
de insinuare ca membri fundatori la »Kulturegylet< 
misă împreună cu taxa de 100 fl. din partea d-loră 
Szelemi Geza, Vizner Otto, Kadar Antal, Mihalovics Ellek, 
și Supner Ferencz, toți «nâoși maghiari «• și cei 3 dintâiu 
aruncați de vântulă care a dusă pe cești 2 din urmă în 
comuna grănițărâscă Rodna vechiă, comitatulă Bistnța- 
Năsăud. Totă în acea scrisore ei rogă în urmă pre cei 
competenți a trimite în acâstă comună, respective în 
acestă ținută numai «maghiari și patrioți buni', precum 
și a li se trimite statutele pentru de a înființa în locă o 
filială. Am așteptată să vedem ce va fi din asta și să 
mă convingă de adevăratele intențiuni ale loră și ale 
companioniloră loră din acâstă comună, deși planulă și 
procedura maghiară patriotică modernă a loră mi-era 
încâtva cunoscută din disputele cu ei și chiară scopulă 
pentru care vântulă i-a adusă aci. Ei cari n’au ună 
petecă de pământă proprietate în acestă ținută curată 
românescă, ci suntă nisce venetici, cari trăiescă și se 
nutrescă din sudârea poporului română, de care suntă 
încunjurați în depărtare de sute de kilometri în tote di
recțiunile, voiescă a juca rolulă de conducători în tbte 
afacerile, a maghiarisa și terorisa. Să aducă deocamdată 
ună singură esemplu pentru documentarea celoră jise: 

In anulă trecută s’a înființată aci în locă o reuniune 
' ( de lectură, cu statute aprobate de miuisteră și constă- 

i tătare din membrii inteliginței locale fără deosebire de națio
nalitate. Acâstă reuniune își alegea biroulu din sînulă 

I membriloră, își avea localitatea în birlulă grănițărescă, 
și avea jiare în tote trei limbile patriei, în proporțiune 
cu numărulă membriloră, în scurtă membri trăiau în 
armoniă, departe de frecările naționale îndatin te pe 
aiurea. Se întâmplă însă, că cătră finele anului trecută 
ună orcană din Pesta ne aduce în mijloculă nostru pe 
d Szelemi Geza (slavonă) și pe d. Otto Vizner (evreu) 
amândoi jnaghiari* înfocațî, ambii ca substituți în con- 

j ducerea mineloră de plumbă si cosiloră ce se află în 
(locă, și trimiși anume spre a face propagandă ungn- 
i răscă, după cum însuși d. Szelemi s’a esprimată. Inteli- 
i gința ungurâscă locală, constătătore din 3 învățători la 
șcâla de stată, din ună medică la mine, Dr. Kadar 
(Română de pre la Abrudă, der de presentă celă mai 
înfocată maghiară) și mi se pare că și din ună apotecară 
ori neguțătoră nu știu ce e, că de origine e sasă, are 

1 nume săsescă și mai nainte a fostă germană, apoi română 
și cine mai scie ce, âr astăji se dice că și-a schimbată 

____ ; r_____ ______ i naționalitatea din sasă seu ce a fostă 
Conservatoriulă de musică din Clușiu alaltăeri și-a caracterulă din apotecară in jidană

—0—
Se vorbesce, că ministrulă de finanțe ungurescă a 

promisă o sumă de 5000 fl. pe ană, în timpă de 4—5 
an1', cu scopă d’a se regulă și adapta băile dela Ocna- 
Sibiiului. Pe Z^a de 2 Iuliu s’a convocată o comisiune, 
în care se află și ospeți dela băile acelea, ca să chib- 
zuiască cum să se întrebuințeze banii spre ajungerea 
scopului.

—0—
Din Vameșă-Odriheiu ni se trimită urmatorele rân

duri: .Subscrisulă prin aceste rânduri își ține de dato- 
rință sântă a aduce mulțămită on. d. notară cercuală 
Kovâcs Domokos, și d-loră proprietari Szâsz Mihai și 
Kertâsz Mihâi, toți din V. Odriheiu, cari din bună voința 
denșiloră mi-au cumpărată ună patrahiră nou cu 4 fi. v. 
a., pentru care faptă creștinâscă le dorescă din adânculă 
inimei ca D-deu să ’i țină la mulți ani.« Nicolau Ma
iorii, parochă gr. cat

—0—
ce a cauzată ploile pe linia călei 
s’a sistată cu totulă atâtă circu-

In urma stricărei, 
ferate Predeală-Pioești, 
larea trenunloră de persone, câtă și a celoră de mărfuri.! 
Intre Sinaia și Gâmpina este stăvilarulă la 3 locuri stri-I 
cată, între Gâmpina și Băicoiu este dala podulă Cuciului 
ună sfâlpă stricată. După informațiunile primite va re-; 
începe Duminecă 16/28 1. c. circulația trenului de per- 
sâne cu transbordare la podulă stricată; circulația tre- 
nnriloră de mărfuri însă nu va începe decâtă după 10— 
12 dile.

—0—
Eri diminăță la 6 ore a fostă esecutată în Semlin 

ucigașulă Zvejtc de cătră călăulă Kozarek, Alallaeii 
după amedi delieventulă a pusă de l’a rasă, și-a împletită 
apoi o cunună și a probată cu ea să vatjă cum îi 
ședea funia.

o <

SOIRILE BILEI.
Reuniunea de maghiarisare din Clușiu are pănă 

acum 100,000 de subscripțiuni, și alții alârgă a se sub
scrie. Se vede că mare e numărulă 
vremea cu utopii.

celoră ce... perdă

—0—
Suntemă informați, că cu (|iua 

protopopului Petru Vlassa din Indolă 
tărîrea Tribunalului din Turda, pentru a fi pusă în stare
de acusațiune. S’a insinuată recursă în scrisă la Tabla 
regâscă.

de 22 Iuniu vice- 
i-s’a publicata ho-

—0—
Ministrulă ungurescă de comerță a trimisă in să- 

cuime ună inspectară economică, ca să organiseze acolo 
cășerii cu scopă d’a se promova cultura viteloră în a- 
cele ținuturi muntase. In multe părți a reușită acâsta.

—0—
Funcționarulă de poște Alexandru Apostol din 

Pesta a sustrasă, dintr’o scrisore de bani cu 44,000 fl., 
suma de 27,000 fl. S’a arestată încă înainte d’a chel-

Conservatorulu de musicâ în Clușiu
Clușiu, 24 Iuniu.

Fiindă vorba de artă și fiindă de interesă comună 
referada ,Ellenz6k»-ului din Clușiu, Nr. 142 din 23/6 a. 

Ic. despre conservatorulă de musică, o reproducemă în 
traducere fidelă, precum urmâză: i naționalitatea din sasă seu ce a fostă în »ungură<, 6r

«Conservatoriulă de musică din Clușiu alaltăeri și-a caracterulă din apotecară în jidană seu armână, 
ținută serbarea încheierei anului, în sala cea mare a aP°i ma* constă din 2 neguțători tați armeni, au 
redutei urbane în presența unui distinsă și numerosă pu- Pornită cu brațele deschise pe numiții, privindu i ca 
blică. Concertulă a conținută 8 piese clasice alese, tbte Pe nisce salvatori, trimiși chiară de provedință aci, 
esecutate numai de elevii institutului. i pentru a Ie înmulți numărulă și ceata. Și cum nu, căci

»Predarea pieseloră singuratice a documentată o pre-1 denșii de 6 ani au șcălă de stată cu limba de propu- 
gătire fundamentală, ba o înaintare surprindătâre, încâtă nere esclusivă ungurescă și cu învățători plătiți tetă din 
întru adevără numai a gratula putemă, atâtă eleveloră 
câtă și profesoriloră zeloși.

«Producțiunea de piano a d-ș6reloră KatinkaSzon- 
tâgh, Ida Solcz, Anna Mark și Anna Papp, esecutată cu 
precisiune, a documentată technică sigură, ce s’a ridicată 
mai pănă la nivelulă priceperei și îndeplinirei artistice; 
precum și piesele de cântă vocală ale d-ș6reloră Paula 
Hausenblass, Etelka Mârk, Gizella Vizi și d-na Ioann Mul- 
ler, predarea cărora a documentată organe tată așa de 
frumdse și demne spre desvoltare mai departe, precum 
și o cultură rară în arta de cântă, și tbte au bine me
ritată repețitele aplause frenetice din partea publicuiui 
pricepătoră de arte.

»Cea mai distinsă a fostă însă splendida producțiune 
de violină a d-șârei Sidonia Papp. Concertulă de 
violină a lui Mendelsohn l’a esecutată, pe lângă acom- 
paniamentulă orchestrului, cu așa mare bravură, câtă a 
surprinsă publiculă; fineța, eleganța, cugetile musicali, ca 
să dicemă așa: rotunjimea plastică, îi caracterisâză joculu 
ei, și la tote acestea contribue o technică așa înaltă des- 
vollată, pe care numai violoniștii de profesiune o posedă, 
ale cărora producțiuni au ajunsă la nivelulă artistică.

.Conservatoriulă păte fi fălosă cu d-ș6ra Sidonia 
Papp și cu astfelă de profesori și direcțiune, cu ună cu
vântă : cu ună așa înaltă institută musicală, — e do
vadă viă d-ș6ra — care institută își are chemarea a’i 
dona artei musicale patriotice distinse talente artistice.« 

La acestea numai aceea observă, cum că d-șorele 
Anna și Sidonia Papp, cari au escelată între elevele a- 
cestui escelentă institută musicală, suntă fiice de română 
adevărate, ale d-lui Alesiu Papp advocată în Clușiu. Și 
noi din parte-ne le gratulămă din inimă, pentru că facă 
onăre și renume bună națiunei nâstre, între connațio- 
nalii străini, precum arată aplausele și recunoșcmțele bine 
meritate din partea loră. înainte româncuțe tinerele pe 
calea apucată, vă poftimă prosperare și mai departe.— 
Să trăiâ&că! Unii diletanta.

I

' sudorea poporului română cu scopă de a ne maghiarisa. 
[ S’au înșelată însă rău, au făcută sporulă racului în 
’ tote. Cam cătră finea anului trecută, fostulă președinte 
ală reuniunei de lectură este transferată din locă, și 
astfelă loculă rămâne vacantă. Românii aveau de cu
getă și erau în dreptă a’șl alege președinte din sînulă 
loră și anume pe d. jude administrativă Ionă Issip, ma- 
ghiaronii însă mișcară totulă și însoriseră ca membrii 
câți trași și împinși de partida loră, numai pentru a 
putâ paralisa sâu împedeca alegerea susnumitului domnă 
și prin asta le și succese, cu majoritate de velă, a 
în fruntea reuniunii pre veneticulă Vizner, venită 
de două luni aci, și pre care nimenea încă nu’lă 
nâsce și nu scie ce plăfesce, și acâsta față de ună 
respectabilă, probată și servită aprâpe de 30 de ani pre 
terenulă administrațiunei și de 20 de ani în acâstă 
comună.

Se trece asta și în curâudă se înființâză «Kultur- 
egylet<-ulu, maghiaronii de pe aci se entusiasmâză și-și 
vădă visulă și scopulă, pentru cari în deosebi au fostă 
trămiși pre aci, aprope de realisare, se înscriu câțiva ca 
membri fundatori și la totă ocasiunea își arată dinții de 
lupă. Primulă pasă obraznică se vădesce ârăși cu oca
siunea constituirei reuniunei de lectură în modă defini
tivă pre 3 ani, întâmplată acum la 13 1. c. D. Szelemi 
voia a ajunge președinte și ca să-și câștige și voturi de 
ale membriloră români, ca ună omu deschisă ce e, des
copere Româniloră intențiunea rabiată, prin care d. Viz
ner cugeta a fi susținută în postă de armeni, jidani etc. 
și anume că elă are de cugetă în perioda următore să 
scotă limba română din usulă protocolară și de desba- 
tere. Românii însă au rămasă constanți pre lângă pro- 
pusulă loră de a alege pre d. Issip. Ținându-se adu
nare generală, maghiaronii ca să isbutâscă n’au mai ți
nută sâmă de statute, au făcută în adevără larmă țigă- 
nâscă nevoindă a verifică nisce Români insinuați ca 
membri. In urmă văZândă, că nu e chipă a se înțelege

pune 
abia 
cu- 

omă
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omenesce cu maghiaronii, Românii 9 la numără în 
frunte cu d. cavaler Floriană Porcius, membru ala 
academiei române din Bucurescî, îșî dau demisiunea de 
membri și părăsesch localulă; prin asta apoi maghiaronii 
și-au ajunsâ scopulă. Totă ca să facă mai îngreunătore 
posiția de membru pentru Români, au ridicata și taxa 
dela 40 la 80 cr.; apoi pentru foi românesc! n’au voita 
să dea mai multa de 25 fl. și numai după multă stăru
ință și provocare la lealitate, căci Românii le-au'votata 
lora fără observare 60 fl., au ridicata și ei suma la 
40 fl. Voindu a procură Românii «Gazeta* și «Tribuna*, 
dânșii le-au răspunsa, că acestea nu suntă bune, deârece 
sunta contra guvernului. Acum inse îșî pota petrece cum 
vora voi, pota să-și alegă pre ori și cine, căci Românii 
nu-i vora mai incomodă.

Așa stau lucrurile și în aste părți muntose, se vede 
că nici în munte nu te poți bucură de aera curata, căci 
și acela încă e infectata; altcum în inteligința și popo- 
rațiunea de pre aci, maghiaronii află resistință și opunere 
și pota fi siguri că în deșerta le va fi totă munca.

Munteanulă.
------ o-----

Bibliofilia și bibliomania. Bibliofilii apusu
lui. Espaniolii și Românii ca bibliofili.

Bibliofiiula e una felă de omă, a cărui intimă fe
ricire constă în căutarea și găsirea cărțiloră mai multa 
seu mai puțina rare. Bibliofiiula X. posede o carte a 
cărei dată e din 1513; bibliOgrafula Y și bibliografula Z 
poseda aceiași carte; bibliografula X e mâniata și urăsce 
cartea din 1513; dăr când ceilalți doi bibliografii! n’au 
cartea din 1513, bibliofiiula X... Îșî iubesce odorula din 
1513; c’und amora nemărginita. Am eu, tu n’ai, elă 
n’are, nimeni n’are, e adevărata plăcere, neîntrecuta fe
ricire a egoismului bibliofila.

0 pasiune ca tote pasiunile acâstă bibliofiliă!. . cu 
căldurile, cu luptele, cu victoriele și cu decepțiunile sele, cu 
atâta mai mari și mai întinse cu câta bibliofiiula îșî dă 
mai bine săma de însemnătatea cărței peste care dă său 
pe care o posede. Ba încă adesea ori acâstă pasiune 
devine atâta de puternică, încâta bibliofilia se schimbă 
în bibliomaniă; și atunci în cercetările sele, bibliomanuia e 
capabila de tote nostimadele, de o muțime de enormități. 
Florentinula Magliabecchi a rămasa nemuritora nu tocmai 
pentru colosala lui învățătură, ci mai multa din causa 
bibliomaniei sele.

Bine înțelesa fiă câ noi nu trebue să ne îngrijimă, 
întru câta ne privesce, de neajunsurile seu de enormită
țile cari nască din bibliomaniă în alte țări. Din fericire 
său din nefericire, in ceea ce privesce bibliomania ba chiar 
și bibliofilia, putema fi liniștiți și avema dreptula a dormi 
pe amândouă urechile de se pâte, căci în contra acestei 
molime a bibliofiliei suntema apărați de indiferentismulă, 
de neîntrerupta nâstră nepăsare. Fără Basteur și fără 
Espaniolula Ferran, ne-ama inoculată noi înșine acestă 
virus care ne preservă într’ună modă suverană. Trecema 
pe lângă orice carte cu disprețuia hidalgului andalusă, 
și dâcă condescindemă a ne pleca — onore mare! — 
privirea asupră-i, apoi astă privire nu are dreplă resul- 
tată decâtă cuvintele; «eh!.... moftă!....» său »eh! cine 
ce scie ce prostă, ce schilodă traducțiune.«

Și trecemă, afundându-ne și mai adâncă in lumi- 
natulu nostru indiferentismă!

*
Inâtă totuși în acâstă mare a indiferentismului nos

tru vr’o câțiva bibliofili, dăr cine-i vede, cine-i distinge 
în acestă gurgite vasto ală Bucuresciloră?! Suntemă 
în acestă privință frați de cruce, aidoma, întocmai cu Es
paniolii. In bibliofiliă mergema mână în mână cu nobilii 
supuși ai regelui Alfonso. Arcades ambo ar c|ice ună 
Francesă bibliofilă care cunoscendă așa numitele »cosas 
de Espanas bibllofilas, < ar cunosce și cestiunile bibliofiliei 
române. La Sevilla, unde se danță seguidilla, și la Bu- 
curesci, unde bibliofilia te umple de «filipesci,* aceeași 
desprețuitore nemișcare pentru cărțile cele vechi. Nu 
cunăscemă cele ce se întâmplă cu cărțile vechi române, 
său mai bine cu tesaurile bibliografice de orice natură 
cari rătăcescă prin România, trecânda când prin dure- 
râse, când prin nostime tribulațiuni. Nu le cunoscemă, 
căci cine la noi e la pândă pentru a afla și apoi a da 
în vilâgulă publicităței cum se 4>ce, cutare accidentă 
sân cutare jalnică nenorocire întâmplată unei psaltire, 
unui manuseriptă istorică română? Avemă altele de fă
cută și dâcă ună ori-cine ar avea curagiu’ă să învinovă- 
țâscă pe una alta 6re-cine de acâstă a lui nepăsare, celă 
d’ală doilea âre-cine, orna praciică și părtașă în mo- 
mentele-i de odihnă ală poețiloră naturaliștl ai Franciei, 
ar răsprnde celui d’ânlâiu cu versurile lui Richepain din 
«Ia Chauson des Gueux:«

Et antendant, il faut vivre, 
Et payer quand on est ivre.

Și pasă apoi de-i mai vorbesce de bibliofiliă și de 
îndatorirea ce ar avea în cutare circumstanță bibliofilă!

„Român.“ „Gion.“
-------o--------

Ordinea esameneloră publice dela gimnasiulă 
română gr. or. din Bradu cu finea anului scolasticii 
1884)5.

Luni în 24 Iuniu st. vechiu înainte de amâdi:
10— 1 oră după amâtjl clasa a IlI-a normală din tote 
obiectele; după amâdi: 3 — 6 ore clasa a IV-a normală 
din tote obiectele, învățătorii esaminatorl în ambele clase: 
Ioană Germană și Petru Rimbașă.

Marți în 25 Iuniu st. v. înainte de amâclî: 8—12 
6re clasa I gimnasială Latina prof. G. Părău; Geogra • 
fia prof. V. Bonea; Matematica prof. C. Costin și Ma
ghiara prof. G. Părău. După amâdi: 3—6 âre clasa a
11- a gimnasială Româna prof. S. Albu; Istoria universală 
(poporală, orientală și Grecii) prof. V. Bonea și Germana 
prof. V. Bonea; dela 6—7 ore eserciții gimnastice.

Miercuri în 26 Iuniu st. v. înainte de amâdi; 
8—12 ore clasa a IlI-a gimnasială. Religiunea catiche- 
tulă V. Damiană; Geografia V. Bonea; Fisica prof. St. 
Albu și Matematica prof. C. Costin. După amâdi: 3—6 
ore clasa IV gimn, Latina, Matematica prof. C. Costina; 
Maghiara prof. G. Părău; Româna prof. St. Albu; Ger
mana și Istoria patriei prof. V. Bonea; 6—7 ore. 
Cântula.

In 27 Iuniu după serviciulă divină cu rugăciune 
de mulțămită în biserica din loch se va încheia anulă 
scolastica 1884/5 cu cetirea clasificațiuniloră și împărțirea 
premielorh în sala gimnasiului.

La acestea esamene, precum și la festivitatea de 
încheierea anului scolastică are onâre Direcțiunea a in
vita pre toți binevoitorii acestui gimnasiu.

Bradă în 9 Iuniu, 1885.
Direcțiunea dela gimnasiula gr. or. română.

V. Damiană, 
directora.

A VISU
Adunarea generală a «Reuniunei învățătoriloră ro

mâni SelăgienI* se va ținâ âstă-timpă în 14 Iuliu în co
muna Ciseriu.

Se invită toți membrii reuniunei și toți părtinitorii 
învățământului poporală.

Zelău 23 Iuniu 1885.
Din încredințarea președintelui 

Gavrilă Trifiu.
v.-președinte.

INVITARE.
In comuna Sângeorgiulă de câmpiă, în folosulă bi- 

sericei gr. cath. ce se zidesce aici, se va ținâ în 2 Au
gustă n. curentă o petrecere de vâra cu danță, la carea 
tote stimatele familii, cari fură invitate în anulă trecută 
se învită din nou a participa, fără a li se trimite in
vitări.

Toți aceia, cari îșî țină dreptă și voiescă a parti 
cipâ, — cărora din greșâlă nu li s’au trimisă în anulă 
trecută invitări — să se adreseze la subscrișii sâu în 
sâra petrecerei la casară pentru bilete.

Inceputulă la 6 âre p. m.
Prețuia întrărei de personă 2 fl. v. a., de familiă 

4 fl. v. a. până la 3 persâne, de aici încolo 5 fl. v. a
Participanții voră primi o cină și ună dejună 

gratisă.
Petrecerea și în timpă nefavorită încă se va ținâ 

în localitățile unde s’a ținută și în anulă trecută.
NB. Ofertele mărinimose se voră primi cu mulță

mită și se voră cu ta pre cale diaristică. Celelalte diare 
suntă rugate a publică acâstă invitare.

Sângeorgiulă de câmpiă în 12 Iuniu 1885.
In numele comitetului arangiatoră

Dr. Ioană Uilăcană. Dionisiu Simonu,

ULTIME SOIRI.
Pelerinagiulft proiectată pe cjlua 28 și 

29 Iuniu n, la Velehrad s-a sistată, din consi
derați uni sanitare, fiindu bântuită ținutulă Vele- 
hradului de b61e infectante.

In dilele acestea, toți representanții puteri- 
loră streine, cari petrecă afară din Cetinje, s’au 
adunată în capitala Muntenegrului pentru câteva 
dile, cum se dice pentru afecerî urgente; îndată 
după aceea representantulă austriacă a plecată 
la Viena, âr celă giecescă la Atena.

In contra redactorului „Gazetei Narodo- 
va,“ în contra președintelui unei reuni unî 
de studenți și în contra ascultătoriloră dela po- 
litechniculă „Stwiertnia“ s’a începută cer

cetare penală de cătră tribunală, pentru că la 
mormentulă unui studentă rusă au ținută dis
cursuri politice.

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

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.«)

Oradea-mare, 26 Iuniu. — Ministrulu-pre- 
ședinte Tisza a sosită s6ra la 6 6re însoțită de 
consilierulă ministerială Tarkovich (?). La gară 
l’au primită fișpanulă Dory, viceșpanulă Boethy, 
mulți onorațiori. Visită cu fișpanulă casina na
țională și representațiunea teatrală. S6ra la 8 
6re a fostă banchetă festivă de 500 de persdne 
în birtulă Rozsabokor. S6ra la 11 6re a plecată 
la Peșta.

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

DIVERSE.
O furătură îndrăsneță. — Citimă în «Vocea Bo- 

toșaniloră*: »In mijloculă unei discuțiuni de afaceri ce 
se urma între mai mulți advocațl, în sala tribunalului, 
resulta că d-lă Ioană Arapu, advocată și senatoră, avea 
asupra-și suma de dece mii de lei. Incepându-se șe
dința publică și venindă la ordine procesulă la care d-lă 
Arapu se presintă ca advocată, în timpulh ce pleda, ună 
domnh se apropie de elă și adresându-i câteva vorbe ii 
șlerge portofoliulă, fără ca acesta să simță golulă ce-i 
rămăsese în buzunară. Magistratulă ce presida obser
vase cele întâmplate, dar cretju că e glumă; când însă 
se încredințâ că glumețulă a părăsită sala ședinței, ime
diată comunică observațiunea sa grefierului și acesta in
formă pe păgubașă de lipsa portofoliului său. Spă- 
riath d. Arapu cere suspendarea ședinței și se aruncă 
afară în căutarea îndrăsnețului glumețh, îlh găsesce in 
fine retrasă, ocupată cu deschiderea portofoliului fără a 
fi găsită încă secretulă încuetârei. — »Pentru ce mi-ai 
luată portofoliulă?* strigă d-lă Arapu cu o voce ce i-o 
dăduse răsuflarea bucuriei, că și-a găsită banii meniți a 
dispărea din proprietatea sa și a face fericirea acelui ce 
în urmă cu emfasă va fi 4>să: beati possidentis.
— «Ca să-mi facă o țigară,* răspunse naivulă îndrăsneță, 
cu tote că nu era una port-tabacă. — «Te poftescă ca 
altă dată, voinda a-ți face o țigară din banii măi, să-mi 
spui și mie,* dise păgubașulă.

* * *
Buclele de pe firunte. — Bietele cărliânțe îm- 

părtășescă acuma sârta reginei Maria Stuart. Pe câtă 
suntă iubite de unii, pe atâta suntă urîte de alții. Deja 
în secolula trecută Gothe, celă mai mare poetă ală tim
pului, spunea de soru-sa că ar fi prea frumosă, dacă ar 
purta părulă pe frunte; dânsu nu putea suferi când o 
femeiă purta fruntea gâlă și astădi în secolulă nostru, 
când moda bucleloră pe frunte este atâtă de împrăștiată, 
una din cele dinteiu femei din lume i-a declarata răs- 
boiu de morte. Se scie de multă, că Regina Angliei nu 
sufere acâstă modă, din care causă damele ei de onâre 
nu purtau niciodată bucle, sâu părulă tăiată »ă la bre
ton.* Acuma trei luni însă nora reginei, Principesa de 
Valles, îșî tăiă părulă »ă la breton,* și damele curții cre- 
(Jenda că voră putea acuma să profite de acâstă 
ocasiune, îșî tăiară tote părulă după acâstă modă. Dar 
ce se întâmplă? Regina vădendă acâsta, dete ună or
dină, totă așa de severă ca ună ucaz rusescă, ca tote 
damele să rămâe departe de curte, pănă ce le va cresce 
părulă, spre a-lă purta ca pănă acuma. Tristeța dame- 
Icră a fostă mare, căci ori ce s’ar dice totă suntă fru- 
mâse cărliânțele; ele dau figurei ceva sburdalnică și co
chetă. Dacă n’ar fi așa, le-ar fi cântată ore așa de 
multă celă mai mare poetă ală secolului trecută?

* * *
La ună esamenă. — Profesorulă adresându - se 

către ună școlară: — „Ce este România?" Școlarulă:
— „România este o țâră, care se mărginesce la mia<|ă- 
nâpte.... se mărginesce la miadă-nopte eu.... și care se 
mărginesce la miaijă-tji cu.... apoi se mărginesce la ră
sărită...— „Și d-ta ești mărginită în tote; du-te la locă“, 
(jise profesorulă,

* **
O bună socotelă. — Nu de multă ună băiețelă 

întrebă pe ună cofetară de prețuia unoră acadele. — ,Șâse 
la 5 bani,* i răspunse cofetarulă. — «Șese la 5 bani,* 
repetă băiatulă, «va să dică cinci acadele la 4 bani, 4 
la 3 bani, 3 la 2 bani și 2 la 1 bană; prin urmare o 
acadea pentru nimică; așa dar, te rogă domnule, dă’ml 
numai una.*

La tribunală. — Președintele: «Ai audită 
declarația martoriloră, acusarea procurorului și apărarea 
advocatului dumitale — mai ai, după tâte astea, ceva 
de observata?* — Inculpatulă: «Eu chemă pe Dum- 
nedeu de martoră ală nevinovăției mele!* — Președin
tele: «Ascultarea martoriloră încheiată fiindă, cererea 
dumitale pentru ascultarea ulterioră a martorului numită, 
e contra legei și nu se pote luâ în considerare.*

Editoră: Iacobft Mureșiauu.
Redactorh responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.
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Cursulu la buraa de Viena Bursa de BucurescI.
din 25 luniu st. n, 1885.

Rentă de aură 4°/0 . . . 9945.
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92 80 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare........................  148 25
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.20

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 123 50

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 108.75

Bonuri rurale ungare . .102.50
Bonuri cu cl. de sortare 1C2.25
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă...............................102.50
Bonuri cu cl. de sortarel01.50
Bonuri rurale transilvane 101.—

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

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

ung...................................117.20
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119.75 
Renta de hărtiă austriacă 82 gO 
Renta de arg. austr. . . 83.20
Renta de aură austr. . . 108 40 
Losurile din 1860 . . . 139 25
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 858.—
Act. băncel de credită ung. 287.75
Act. băncel de credită austr. 288.20 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.87
Napoleon-d’orI................ 9.85 —
Mărci 100 împ. germ. . . 61.
Londra 10 Livres sterlinge 124.25

Cota oficială dela 11 luniu st. v. 1885.
Cump. vend.

1885

Cursuiu pieței Brașovu
din 26 luniu st. v. 1885.

Renta
Renta

»

împr.
Credit.

>
»

»
>

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom.

< >

Aură
Bancnote austriace contra aură

română (5%). 
rom. amort. (5%) 
convert.. t(6°/o) 
oraș. Buc. (20 fr.) 
tone, rural

H
»
>

îî 
urban

(7%)
(5°/o) 
(7°/o) 
(6°/.) 
(5%)

»
. »

națională a României

» Națională

89»/«
931/a
89Va
32
1047a
88 V.
102V,
95
86^
1260
295
238
100/°
2.04

Bancnote românesc! . 
Argint românesc . . . 
Napoleon-d’ori .... 
Lire turcesc!.................
Imperiali.....................
Galbeni.........................
Scrisurile fonc. »Albina* 
Ruble RusescI 
Discontulă »

. . Cump.
" >

>

>

»

>

»

8.94 Vend.
8.80
9.85

11.10
10.10
5.80

100.50
123.—

>

»

»

>

>

>

7—10 °/o pe

. 8.95
8.85
9.87

11.15
10.15
5.84

101 —
125.—

anii.

Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se potft cumpăra în tutunge
ria Iui K. Crross.

Casse de iern
sistema Wertheim

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

oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 
condițiunî și în tbte mărimile.

Ixistinianu M. G-rama
depositarultî fabricei în Brașovu.

Abonați dalîculu.3 3

(Jiaru humoristică și satiricii cu bogate ilustrațiuni 
prețuia 3 fi. seu 7 fr. pe anu, 1 fi. 50 seu 3*50 fr. 

pe jumătate de ană.
Caliculă oferă o lectură durătore pentru decenii. Abo-

nanții Calicului nu mai numescu pămentnlă „valea plângeriloru,u 

ci „valea risetelorăd și părăsindu această lume, mai greu se des

partă de „CaliculăA

și

Abonați deci la „Caliculfl.“ înoiț.i-vâ iiboiiamentulu 

adresați prețulu la Sibiiu

1—5
ADMINISTRAȚIUNEA ,,CALICULUI.1 ‘

fr
&
& 
fr 
fr
fr 
fr
& 
fr 
fr 
fr

Mersul!! trenurilor!!
pe linia Predeald-Budapesta și pe linia Tei iașii-Aradil-Budapesta a călei ferate orientale de statîi reg. ung.

Predealii-ISudapesta
Trenu 

de 
ersâne

Trenă 
accelerat

Trenu 
omnibus

Trenă 
omnibus

BucurescI

Predealu (
(

TimișCi

Brașovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalv*a 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(

Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Aiudă 
Vir.țulă de 
Uidra 
Cueerdea 
Ghirisft 
Apahida

Clusiu

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
MezC-Tclcgd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

susă

(
(

i

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

(
i

(
(

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

3.13

3.40
4.01

4.24
4.49

5.58
Tos

7.14
7.43

8 22
8.48

9.13
9.18

10.31
12.07
2.10
2.45
8 0J

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

80'
8.21
9.05
9.43

10.02
6.20

6.59
7.15
7.43
829
8.55
9.04
912

10 23
12.32
12.59

8.00
8.31
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21i
2.05
3.08,
3.39
3.55
4.0 >

8.22
10.30

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile gr6se.

budapesta—Predealii
1

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenă 
omnibut

Trenă 
de 

persâne

Trenă 
omnibus

Viena — 7.r — r-; —
Budapesta 6.47 1 45 3.15 6.20 8.0)
Szolnok 10.37 3.4’ 7.2? 9.11 11.4f
P. Ladâny 1.44 5.21 8.27 11.26 2.31
Oradea mare 5.33 6.41 — 1.2h _

Vărad-Velencze — — 9.45 2.00 —
Fugyi-Văsărhely — — 9.59 211 —
Mezo-Telegd — 7.14 iiO.: 8 2.31 —
R6v — 7.42 11.36 3.18 —
Bratca — — 12.ll 3.41 —
Bucia — — 12.45 4.01 —
Ciucia — 8.31 1.31 4.26 —
Huiedin — 9.01 2.5P 5.08 —
Stana — — 3.29 5.27 —
Aghiriș — — 4.0 5.50
Ghirbău — — 4.18 6.02 —
Nedeșdu

(
— — 4.3 > 6.24

Clușin — 10 01 5.05 6.43 —
( 12 05 10.16 — 7.03 —

Apahida 1231 — — 7.26 —
Gliiris 2.16 11.24 — 8.51 —
Cueerdea (

(
3.12 11.43 — 9.31 —
3.32 11.45 — 9.43 —

Uiâra 3.41 — — 9.51 —
Vințulă de susă 3.50 — — 9X8 —
Aiudă 4.25 12.08 — 10.24 —
Teiușft 4.50 12.22 — 10.44 —
Crăciunelă 5.41 — — 11.28 —
Blașă 6.0-2 12 57 — 11.44 —
Micăsasa 6.40 — — 12.18 —
Cop șa mică 7.00 1.27 — 12.36 —
Mediașă — 1.45 — 1.22 6.01
Elisabetopole — 2.06 156 6.4C
8igiș6ra — 2.31 — 2.34 7.20
Hașfaleu — 2.50 — 3.02 8.01
Homorod — 3.4« — 4.41 10.05
Agostonfalva — 4.19 — 5 30 11.0
Apatia — 4.34 — 6.031 11.3
Feldiora

Brașovtt ( —
4.53
5.20

■ 6.35
7.14

12.14
1.09

(

(
(

— 5 3 » -— 1.50
Timișă — 6.07

6 32
— • — 2.48

3.23
Prodealu — 7.30 — — 4.56

BucurescI 11.35 9.4»

Teiușfi-Aradft-Budapesta Budapesta- Aradft-Teiușfi

Tipografia ALEXI, BrașovH.

I

1

Trenu 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenă de 
persdne

Trenu de 
persdne

Trenu 
accelerații

Trenă 
omuibur

Teiușft 
Alba-Iulia 
Vințulfi de 
Șibotii
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicîea
Ilia
Gurasada 
Zam
Soborșin 
Bărzova
Conopft 
Radna-Lipova 
Paulișă
Gyorok 
Glogovațâ
Arad fi
Szolnok

joșii

(
(

6.18
6.57
7.12
7.2 7
7.56
8.10
2.39
3.16

Budapesta
Viena

7.10

6 14
6.30
6.47
7.17
7.32

12.00
12.14
2.10
8.00

3.66
4 2'
4.53
5.19
5.41
6.08

6.39
7.04
7.29
7.41
«.12
8.49
9.29
9.49

10.23
1T37
10.52
11.18
11.32
45<
5.10
8.16
6.05

Viena
Budapesta
Szolnok
Arsfcdft
GlogovațC
Gyorok 
Paulișâ 
Radna-Lipova 
Conopfi 
Berzova 
Soborșin 
Zam
Gurasada
Ilia
Braniclca 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștiă
Șibotii
Vințulâ de joșii 
Alba-Iulia 
Teiușii

(
(

11.00
8.0a

11 02
11.12

3 37
4.13
4 38
4.51
5 10
5.38
5.57
6.42

7 14
7.43
8.01
8.21
8.47
9.05

10 10
10.43
11.04
11.19
12 05

7.15
1.45
3.44
4.02
7 53

Aradfi-'ă'isEdșfis’a Simeria (Piski) Petroșemi

Trenă 
omnibus

Trenă de 
persdne

Trenu de 
persâne

Trenu de
persone

Trenă 
om ni ban

Trenă 
omnibus

Aradfi. 6.00 12.55 8.25 SlmcrGa 63) 11.50 2.23
Aradulîi nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7 05 12.27 3.00
N6meth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegil 7 53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2 18 9.13 Pui 8 16 2.10 4.40
Orezifâl'va 7.38 2.36 9.25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9 36 Banița 10.11 3.35 6.07
’ffSsalșfira 8.42 3.40 10.06 S® etroșeul 10.43 4.04 6.^9

Timișdi’a-Aradfi Petroșeul—Simeria (Piski)

Trenu de 
persâne

Trenu do 
pereono

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenu 
omnibus

Trenă 
do pers.

Timiștira 6.07 12.25 5.00 Petroșemi 6 49 9 33 5/8
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 8.50 11 37 7.<5
Nemeth-Sâgh
Aradulâ nou

7.23
7 40

2.25
2 54

6 53
7.24

Hațegti 
Streiu

9.31
10.16

12.17
12.58

8 02
8.44

Amdfi 7 5^ 3 10 7.40 10.53 135 9.15


