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Nou. abonamentu
Ia

„Gazeta Transilvaniei"
Cu I luliu st. v. 1885 se începe ună mou 

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

Prețuia abonamentului:

Pentrn Austro-Ungaria:
pe trei luni 3 fl. 
,, ș6se „ 6 ,,
„ unu anu 12 „

Pentrn România și străinătate:
pe trei luni 10 franci 
„ șăse „ 20 „
„ unu anu 40 „

NJB. Prețurile acestea le-amu ficsatu spre a 
ușura dbonanțiloră noștri din Bomănia plata abo
namentului, fără a mai socoti agiulu.

Bagămii pe domnii dbonenți, ca s& binevoiască 
a-și reînoi de cu vreme abonamentul^, ca s& nu se 
întrerupă espedițiunea diarului.

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

Administraținea „Gazetei Transilvaniei/'

Brașovâ, 18 (30) Iunie 1885.
De unu lungu timpii încăce colbnele făiei 

năstre suntii pline de văerări și de plângeri din 
t6te părțile. Prigonirile, asupririle și maltrată
rile bietului Românu se înmulțescu și se înăs- 
prescii pe (ți ce merge.

In comuna ceea suntii prigoniți jucjii și no
tarii români, pentru că nu scriu unguresce și 
nu făcu rapdrte ungurescl; în altă comună das- 
călulu și preotulii românii, fiindcă simtă cu po
poralii și’și iubescii nația lorii, suntii trași în 
judecată pentru nimicii; colo se încalcă drep
turile biseric-ei și ale scălei ndstre, dincăce suntii 
maltratați școlarii români, cari visităză scălele 
maghiare, dincolo suntii urmăriți cei ce se îm
bracă în costumulii și cu însemnele naționale, 
precum și cei ce ’și serbăză sărbătorile naționale; 
ici se deposedăză proprietarulu românu de cămă- 
tarulii jidovii și de aliatulii său, esecutorulu de 
dare; colo i se impunu bietului țăranii sarcinele 
și dările cele mai grele pentru nisce scopuri 
străine lui; c’ună cuvântă nenumărate și nesfâr
șite suntă loviturile biciului, cu care o s6rte vi
tregă mai pedepsesce și adi pe Românu pentru 
păcatele strămoșescl.

Se dice că omulu însuși este faurulu sorții 
sale și nu se păte negă, că e multă adevără în 
acâstă (țicală.

Ore Românulă, cu tdte nenorocirile ce au 
năvălită peste capulă său, fire-ar elă adi așa de 
multă maltratată, avere-ar elă să sufere atâta ur- 
gisire și desconsiderare, dâcă ar fi mai prevădă- 
toră, mai curagiosă și mai energică în lupta sa 
cu elementele dușmane?

Este de lipsă se-- afle Românimea întrâgă, să 
afle lumea din afară câtă de asupriți și nedrep
tățiți suntemă noi adi în acestă stată.

Ce va (țice însă dela o vreme și celă mai 
bună amică ală nostru, dâcă va ceti neîntre
ruptă despre atentate și fărădelegi, ce se comită 
în paguba elementului românescă și numai din 
când în când, fărte rară, și despre silințele, ce 
și le dau acești Români prigoniți de a se apăra 
în contra lovituriloră dușmane ?

Cum o se ne căștigămă noi amici, cum o 
să fimă susținuți de cei ce ară avă interesă și 
înclinare de-a ne susțină, dâcă le vomă dâ oca- 
siune numai de-a ne plânge și de-a ne compătimi, 
âr nu și de-a ne admiră și de-a ne iubi pentru 
curagiulă, energia și perseveranța nbstră?

Să ne reamintimă numai, câte sacrificii n’au 
trebuită să aducă pe altarulă patriei și ală na
ționalității și câte probe de energia și de con
stanță n’au trebuită să dea alte popăre, pănă ce 
au fostă în stare a-și cuceri simpatiile lumei ci- 
vilisate!

Le place multora din sînulă dmeniloră 
noștri cu carte, preoți și mireni, a accentuâ la 
anumite ocasiunl greutățile cu cari au a se 
lupta, și jertfele, ce le aducă pentru binele nostru 
comună națională.

Fie în veci lăudațl și stimați cei cu inimă 
mare românâscă, cari suntă gata a aduce sacri
ficii pentru binele obștescă națională!

Der dâcă unora dintre noi le place a face 
paradă cu jertfele, adevărate său numai închipuite, 
ce le-ar fi depusă pe altarulă națională, să ne 
ierte și noă a le spune în tătă sinceritatea :

N’avețI cu ce vă laudă, n’ațf jertfită încă 
nimică, de ărece lumea nu scie încă nimică 
de voi și de stăruințele văstre și popo
rală, pentru care dicețl că luptați și vc sacrifi
cați, e urgisită, prigonită și maltratată de duș
manii săi, e ignorată de alte nații străine și de 
cei mai deaprăpe ai săi abia numai com
pătimită.

Nimică n’ațl făcută așadâr, dâcă nu de 
aci încolo veți dă lumei prilegiu să admire pa- 
triotismulă și românismul ă vostru!

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

In ora a unii-spre-decea.*)

*) Publicămti acestu articula, ce-lfi primima dela una dis= 
tinsa fiu ala bisericei române greco-orientale, fiinda convinși, că 
ideile ce le conține isvorSsca din cele mai bune inteuțiunl pentru 
binele generala ala bisericei și că povețele, ce le dă, iesa din inima 
curată a unui buna Româna și a unui adevărata și căldurosa lup- 
tătora pentru apărarea vătjei și autonomiei bisericescl. Red.

0 voce asupra situațiunei bisericei române greco-orientale. 

Sibiiu, 15 Iuniu 1885.
I..

Cea mai adencă și cea mai durerăsă impresiune a 
făcută asupra inimii mele românescl și ortodocse circu
lara ministrului ungurescă de culte și de instrucțiune pu
blică Augustină Trefort din 4 Maiu a. c., prin care de
clară în fața lumei civilisate și în fața tuturoră confesiu- 
niloră din regatulă Ungariei, cu ună cinismă și cu unii 
fariseismă ne mai pomenită în analele Ungariei, »că Ma
iestatea Sa cesară și apostolică regescă a binevoită a-lu 
împuternici pregrațiosă, ca pentru ca si se ridice vida 
Mitropolitului și se se asigureze in/luința lui 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 Mitropolitului, care va 
avea să dea socotălă despre întrebuințarea ei.«

Tristă și forte durerOsă trebue der să fie posițiunea 
părintelui Mitropolită Mironă Românulă, sdruncinată din 
temeliă trebue că este vătja capului bisericei greco-orien
tale, pentru ca să vină ministru ungurescă și să-lă scătă 
din noroiu cu 4000 florini. Mărturisescă, că-mi stă min
tea în locă, cum de părintele Mitropolită n’a înțelesă cursa 
danaică, ce i-a întins’o șiretulă mnistru ungurescă. Toc
mai prin declarațiunea sa categorică, ministrulă o spune 
verde în fața lumei, că veda mitropolitului este totală 
sguduită, și numai prin bani se mai pote ridica nimbulă 
și prestigiulă întunecată ală lui. Dăcă părintele Mitropo
lită, ar fi înțelesă cursa, care i se întinde într’ună modă 
forte fină, n’ar fi primită darulă acesta compromițătoră, 

cu atâta mai vertosă, că densulă n’a avută nici o lipsă 
de sprijinulă ministrului ungurescă ca să-și ridice vecja 
archierăscă, pentru că sinodulă archidiecesană a declarată 
sărbătoresce în sesiunea ordinară din anulă acesta, că este cu 
trupă și sufletă pentru capulă său bisericescă, întru câtă 
acesta e hotărîtă a susține neatinse autonomia și instit.u- 
țiunile bisericei, trăgăndă ună vălă peste păcatele trecute 
ale Escelenței Sale. Cu acea ocasiune Mitropolitulă a 
declarată sărbătoresce în fața representanții bisericii, că 
densulă va observă și va păzi cu cea mai mare sfin
țenia constituțiunea și instituțiunile bisericii greco-orientale.

In ce legătură stă darulă ministrului ungurescă cu 
declarațiunea Metropolitului în sinodă?

Să vedemă mai ânteiu ce dice ministrulă ungurescă 
în circulara sa : Elă declară că esle atâta de bună și 
atâta de milostivă, de a pune 4000 fl. la disposițiunea 
Metropolitului, ca cu acestă preță să se rehabiliteze în 
ochii preoțimei subalterne nepatriotice. — Ce urmeză dăr 
din primirea acestoră 4000 fl. ?

Capulă bisericei greco-orientale recunosce singură, 
că biserica sa este nepatriotică, neleală și că în sînulă 
său nutresce și cresce șerpi, cari prin nepatriotismulă 
loră subminăză basele ideii de stată maghiară.

Scumpi și periculoși suntă acești bani atâtă pentru 
interesele personale ale Mitropolitului, câtă și pentru con
stituțiunea și interesele vitale ale bisericii năstre greco- 
oriemale române ardelene, pentru că printr’înșii s’a a- 
runcată ună cărbune, care mai ântăiu va arde pe Archie- 
piscopulă, apoi biserica. Acești bani suntă calulă tro- 
iană, ce l’a introdusă dușmanulă în fortărăța autonomiei 
năstre.

Ei bine! Ministrulă (jice, că pune la disposițiunea 
Archiepiscopului 4000 fl., ca să facă din popii săi nepa- 
trioți popi patriotici. Ce va face ministrulă, după ce va 
vedă, că Archiepiscopulă cu tăte patru miile de florini 
nu păte patriotisâ pe nepatriotisabilii săi popi? Ceea ce 
a făcută omulă din evangeliă, care a împărțită talanții. 
Va veni și va dice: Ce ai făcută cu banii, ce ți-am dată? 
Eră atunci Archiepiscopulă, ca slugă smerită și supusă 
va cjică: Domne, ărtă-mă, că eu am sciută că ești straș
nică și ți-am îngropată banii în pămfentă.

Ingropați în pămentă voră fi acești bani, pentru că 
nu putemă crede, că se voră găsi preoți românescl, cari 
ca luda Iscariotănulă pe Cristosă, pentru câțl-va florini 
de argintă ce li-i va da loră capulă bisericescă, să văncjă 
interesele și pe fii loră sufletesc!.

Atunci va (jice ministrulă slugiloră sale: LuațI pe 
sluga acăsta netrebnică și o aruncați întru întunereculă 
celă mai de afară, unde va fi plângere și scrâșnirea din- 
țiloră.

Acolo vei ajunge Prăsfinte părinte în urma urme- 
loră, pentru că te-ar încredută în boerl și în fii ămeni- 
loră, în cari nu este mântuire; acolo voră ajunge toț 
câți voră lucră ca Prăsfinția Ta. Ai făcută ună păcată 
neertată, când ai primită cele 4000 fl., atâtă în potriva 
interesului bine pricepută ală persănei Escelenței Tale, 
câtă și în detrimentulă constituțiunii și ală instituțiuniloră 
bisericescl. Escelenția Ta, îndată ce ți-a venită la cu- 
noscință acăstă disposițiune, prin care ună ministru con
stituțională în fata lumei timbreză preoțimea nostră de 
nepatriotă, trebuiai să mergi ca consiliară secretă ală 
Maiestății Sale împăratului și să arăți capului statului, că 
circulara ministrului ungurescă cuprinde cea mai mare 
insultă asupra preoțimei greco-orientale, declarându-o de 
nepatriotică, și să fi respinsă cu cea mai mare indigna- 
țiune, energiă și resoluțiune bărbătescă acestea acusa- 
țiunl atâta de grave. Să fi mersă der la capulă statului 
cu atâtă mai vertosă, cu câtă suntemă convinși că Es- 
celența Ta scii, că circulara a emanată nnmai și numai 
dela ministru, și că împuternicirea pră înaltă, de care 
vorbesce ministrulă, nu este decâtă o formalitate gălă și 
neînlăturabilă, ce o cere pracsa constituțională.

Nu numai că Prăsfinția Ta nu ți-ai împlinită da
toria ce-ți impune posițiunea înaltă în biserică, ci din 
contră pe față seu în secretă ai înfluințată și sinodulă 
eparchială, de ți-au votată cele 4000 fl. Prin acăsta și 
sinodulă a dată dovada cea mai clară, că n’a înțelesă 
gravitatea situațiunii. — Prăsfinția Sa părintele Archiepis- 
copă, când a obținută conclusulă în privința celoră 
4000 fl., va fi crezută păte, că a repurtată o victoriă din
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tre cele mai strălucite, pe când acesta victoriă este în 
realitate celă mai mare desastru pentru dânsulă. Dâcă 
Prâsfinția Sa își întrebuința prudența și înțelepciunea pen
tru binele obștescă ală bisericii, ală căreia capă este, 
s’ar fi pusă la adăpostii după zidurile constituțiunii bi
sericesc!, unde ar fi putută fi odihnită și asigurată de 
orîce periculă amenințătoră. N’a făcut’o, când era tim- 
pulă, acuma tragă consecințele nedecisiunii sale!

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

SOIRILE DILEI.
Se dice, că Prăsfinția Sa episcopulă Mețiană ar fi 

obținută din partea ministrului Tisza promisiunea, că nu 
se va pune »în principiu*  nici o piedecă înființării 
unui gimnasiu confesională gr. or. română în diecesa 
Aradului, dacă are fondulă corăspundătoră. I s’a cerută 
însă Prâsfinției Sale, ca gimnasiulă să se înființeze în 
altă parte, ăr nu în Aradă, unde esistă ună gimnasiu 
de stată.

—0—
Sâmbătă s’a întâmplată la podulă de peste Timișă 

între Săcele și Derste o mare nenorocire. Pe când venea 
trenulă dela Predeală spre Brașovă, o căruță cu ună 
cală, în care se afla o femeiă bine îmbrăcată cu ună 
copilă mică în brnțe, se opri pe podă pănă să trâcă tre
nulă închi^endu-se trecerea. La trecerea trenului însă, 
calulă se speriă și împingendă trăsura îndărătă cădu 
de pe podă cu căruță cu totă. Copilulă, peste care 
cădu calulă, fu strivită spărgendu-i-se pântecele și eșin- 
du-i intestinele; mama asemenea fu strivită de căruță 
și muri și ea imediată după ce fu ridicată din loculă 
nenorocirii. Nenorocirea a provenită din causă că de 
ună cârdă de vreme nu s’a îngrijită, ca podulă să fiă 
îngrădită pe margine.

—0—
Ni se scrie de lângă Pratulă lui Traiană cu data 

25 Iuniu n.: >In dilele aceste mi-a venită la mână ună 
biletă, prin care oficialii călei ferate dela Ludoșă îm
preună cu alți Unguri fanatisați, învită publiculă pre <jlua 
de 28 Iuniu la o petrecere ce se va ține în opidulă Lu
doșă în favorulă societății de maghiarisare. In »patrio- 
ticulă*  comitetă arangiatoră a acestei petreceri spre 
marea nâstră durere se află subscrisă și ună june ro
mână cu numele Moga Tivadar. D. Moga Tiva- 
dar, său pe româniă Teodoră Moga, precnm amă în- 
țelesă e ună proprietară tânără, de o posițiune indepen
dentă și fiulă d-lui Vasiliu Moga, solgăbirăulă Ludoșului, 
bărbată de inimă bună, caraccnră solidă și în totă res- 
pectulă vrednică de a i se dice: onâre lui! Dar nu pu- 
temă să condamnămă slăbiciunea fiului său Teodoră, 
care, deși crescută la sînă românască, a trecută fără ru
șine în castrele dușmane. Acestă Teodoră are ună frate, 
căruia i-s’a promisă ună stipendiu românescă....  Videant
consulesl*  -- Arieșanulă.

—0—
Ni se scrie următârele cu data 27 Iuniu n.: »In 

Comuna Gurarîului, Vineri în 26 Iuaiu st. n. după 2 
âre p. m., a căzută grindină de mărimea unui ou de 
găină. In o jumătate de oră câtă a durată, a nimicită 
holdele și cucuruzulă în întregă hotarulă, așa că holdele 
abia se voră pută cosi, ăr porumbulă e totală nimicită. 
Dauna și lipsa voră fi înfricoșate în astfelă de împreju
rări nefavorabile economului.*  — D. A.

—0—
Ni se scrie din Conalmă: »In săra de 28 Iuniu n. 

pe Ia 10 ăre trăsnetulă a căcjută într’o casă săsâscă, 
unde fiindă împrejurulă mesei copii familiei, toți a că
zută josă și o fată de 12 ani dintre acești copii a și 
murită. Medicii au constatată, că fiindă ferestrele și 
ușa deschisă s’a tăcută curentă de aeră atrăgândă trăs
netulă * — R.

—0—
Vineri în 26 Iuniu n. pe la amâdl a fostă o rup

tură de noră înfricoșată îu Sepsi-Sân-Georgiu, comit. 
Trei-scaune. Apa a întrată în tâte casele și multe din 
ele au fostă în mare pericolă. Pe lângă acâsta a mai 
eșită din albia sa și Oltulă din causa multeloră ploi. 
Câmpulă, grădini, livedl au fostă inundate. Pagubele 
suntă enorme.

—0—
Băile din Tușnadă au fostă visitate pănă acum în 

totală de 27 de persâne.
—0—

»Bnkaresti Hirado*  din săptămâna [trecută publică 
într’ună numără ună articula subscrisă, în care autorulă 
articulului propune să se înființeze în România o reu
niune de maghiarisare și promite a da câte 100 de 
franci pe ană într’ună timpă de ani anumită.

—0—
«L’Indâpendance roumaine*  a primită din Paris 

scirea, că elevulă scâlei de poduri și șosele Romulus 
Baiulescu a eșită la esamene celă dinleiu. Tânărulă ce 
s’a distinsă este fiulă păr. Bart. Baiulescu din Brașovă.

—0—
Camera de comerciu din Oedenburg (Ungaria) s’a 

pronunțată în unanimitate în favârea liberei importațiuni 

a grâului românescă, căci Introducerea unei taxe ar pu
tea să compromită interesele moriloră ungurescî.

—0—
jRomânia liberă*  află, că amicii ,Românului*  au 

proclamată de capă ală grupului pe d. 0. Brătianu. D. 
Cogălniceanu, întrebată despre acâsta, ar fi încuragiată 
pe fratele primului ministru să ia în mâni stăgulă lui 
Rosetti. Când d. D. Brătianu va lua direcțiunea grupu
lui, diarulă »Națiunea*  va înceta, contopindu-se în »Ro- 
mânulă.«

—0—
»Românului*  i se comunică din Tergoviște, că Mier

curi a căzută trăsnetulă pe grajdulă artileriei de acolo 
omorândă șase cai și contusionândă mai mulțl omeni.

—0—
Una din cele mai vechi case de comerciu din Viena 

și anume firma de marchilănăriă »Leopold Schadlbauer’s 
Sphn,« care există de 100 de ani. a fostă declarată în 
stare de falimentă.

—0-
♦ Bukarester Freie Presse*  anunță din Pâtra insol- 

vența chiristigiului Ancei Catz cu ună pasivă de peste 
100,000 lei.

—0—
Principele Bulgariei va pleca săptămâna asta în En- 

glitera, ca s’asiste la căsătoria fratelui său, prințulă de 
Battenberg, cu princesa Beatrice a Angliei-

—0—
Locuitorii din Odessa suntă în mare neliniște. In 

rândulă acesta nu s’au arătată acolo rendunelele și ceea 
ce e mai bătătoră la ochiu, nici muștele nu s’au arătată 
de astădată. Locuitorii credă că acesta este ună semnă, 
că colera va isbucni de sigură. Chiar și cei din clasa 
mai inteligentă credă acâsta.

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

Conflictul!! dela Papolța.
In numărulă de eri amă publicată după fiarele ma

ghiare scirea, că la granița nâstră în dreptulă Buzeului, în 
ținutulă Papolței, s’a întâmplată ună conflictu de graniță. 
Acestu conflictă se adeveresce și de >Gazeta Buzăului,*  
care scrie următârele:

»Comandantulă companiei NehoiașI dela fruntaria 
austro-ungară, găsindă fruntaria călcată între pichetele 
Balabană și Guirgiu de cătră nisce locuitori austriacl, 
cari trecuseră cu 800 oi și 6 cai încărcațl cu vesel fă
cute din pădurile nâstre, a dispusă oprirea viteloră.

»In diua de 11 curentă Austriacii voindă a luâ cu 
forța acele vite, comandantulă s’a opusă, schimbându-se 
chiar focuri între soldații austriacl și dorobanții noștri.

»D. comandantă ală regimentului 8 de dorobanți, 
raportându-i-se despre acâsta, pe de-o parte a, cerută 
concentrarea a 50 de soldați, âr pe de alta a plecată 
însuși în localitate pentru a constată casulă și a luâ mă
surile necesare.*

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

De lângă castelulă lui P. Rareșiu, Iuniu 1885.
Lupta celoră dela cârmă contra limbei și naționa

lității nâstre ar trebui să unâscă pre toți bărbații noștri 
inteligenți la o activitate comună și resolută. Bărbații 
noștri luminați ară trebui să mârgă mână ’n mână, ca 
să ne eluptămă ceea ce ne dă Jegea.

Dar faptele unoră bărbați din municipiulă nostru, 
ce s’au succedată acum de câtva timpă, au schimbată 
în modă esențială raporturile nâstre sociale. Din igno
ranță ori rea voință s’a dată o eronată esplicațiune ten- 
dințeloră nostre legale, făcândă a nu se prețui de ajunsă 
causa comună românâscă. Acâstă stare de lucruri ne 
îndâmnă a cugetă și medita asupra principieloră și res
pective asupra mijlâceloră de regenerațiune a Româniloră 
din județulă Solnocă-Dobâca. Românii nu voră Jaco 
niciodată, ca s6 li se simțescă înalta lord valore 
morală în acesta municipiu decâtă fiindă uniți.

Ar trebui să scie și să înțelegă odată tâtă suflarea 
românâscă, că pănă când, în puterea legiloră, nu vomă 
face pe Maghiară să o simță acesta, pănă atuncea de 
le-amă da sufletulă din noi, totă ura lui și călcarea drep- 
turiloră nâstre în piciâre vomă primi-o în schimbă. Este 
rușine pentru o națiune consciă de sine s’o sufere acâsta 
ad infinitum. Totă ce este nobilă în Românulă Sol- 
nocă-Dobâcană nu se va putea desvolta — sub conste- 
lațiunea creată de Banffy — decâtă prin raporturi in
time cu toți frații săi din acestă pașalîcă. Spiritulă dar 
ală asociațiunei este unica fortăreță, prin care ne vomă 
putea salva aceea ce amă eredită sacru și bună dela 
strămoși, înaintândă astfelă spre perfecțiunea și gloria 
nâmului nostru. Sângele, nenorocirile și justele nâstre ce
reri ne unescă: lipsesce numai sancționarea acestei uniri 
prin voința nâstră. T6te interesele, fie locale, materiale, 
personale seu de orice natură, cari |tindă a separa pe 
Români și a’i desbina atunci când este în jocă esistența 
nâstră națională, suntă interese blăstămate și aducă re- 
sultate funeste.

Dacă e vorba, ca în acestă județă fericită*  de 
Banffy-pașa să fie Românulă respectată precum merită, 
inteligența nâstră este datore ea prin ea a nutri și ma
nifesta și o viâță națională. La acâsta apoi este de lipsă 
curagiulă

Altfelă presentulă rău întrebuințată din lipsă 
de curagiu, devenindă trecută lasă după sine regrete 
și prepară ună viitoră durerosă. 

Singuraticii, ca și popârele, suntă pedepsiți pentru 
erorile și trândăvia din trecută. Dar să mă esplică: la 
noi mulțimea a suferită din causa indiferentismului eon- 
ducătoriloră săi. Poporală și adevărații lui fii totd’auna 
au fostă naționaliști, care atâta însemnâză câtă a’țl iubi 
limba alăturea cu viața și a fi gata la jertfire chiar, când 
este vorba de apărarea drepturiloră avitice cu legea ’n 
mână.

Nu-i destulă să trăimă, ci frebue să trăimă cu o- 
nâre și trebue să pretindemă a ni se respectași da drep
turi în proporțiune cu sacrificiele ce le aducemă pe al- 
tarulă patriei comune și în specială în folosulă acestui 
municipiu.

Preoți, advocați și cărturari români, poporală și-a 
făcută și își face datorința, acum este rândulă nostru. 
Elă ne-a făcută pre noi ceea ce suntemă, și nu putemă 
nega, că poporală are dreptulă a pretinde ca noi să ’i 
apărămă drepturile lui.

Să se formeze dâr o asociațiune sâu reuniune din 
totă ce-i română cărturară în acestă municipiă, ală că
rei scopă să fie apărarea limbei și naționalității nâstre 
pe basa legei. Să se dea odată viață biblioteceloră po
porale — ală căroră începută s’a făcută deja — din Be- 
tleană, Deșiu și Lăpușiu. Printr’o atitudine energică, im- 
punemă dușmaniloră drepturiloră nâstre.

£r decumva preoții, advocații și cărturarii români 
din acestă județă nici astădi nu se simțescă destulă de 
împinși la o activitate seriâsă —după ce puteri suntă— 
atunci o dică să scie lumea, că nu sârtea ce ne-a ajunsă 
ci meritămă a fi băgați în lanțuri și bătuți cu bice.

Sentinela română.
-----o------

Casuliî cil porcii inapoiați dela Slcîsabriick

,,Voința Națională11, organulu d-lui minist.ru- 
președinte, Brătianu ilustrdză procederea guver*»  
nului ungurescu, în cunoscuta afacere cu porcii, 
cu date oficiale scriindu următârele:

Procederea guvernului din Buda-Pesta a întărită pe 
toți în credință, că elă nu este animală de acelâșl sim- 
țiminte de dreptate și de echitate, de care necurmate 
dovedi a dată guvernulă română. Guvernulă din Buda- 
Pesta pare a fi otărâtă să oprâscă cu orl-ce preță Intra
rea porciloră noștri pe teritoriulă său chiar în cașurile 
când porcii ar fi pe deplină [sănătoși. Acâsta constitue 
o călcare a tratatului de comerciu ce amă încheiată a- 
cum nouă ani cu imperiulă vecină.

»Pester Lloyd*,  organulă guvernului din Buda-Pesta, 
are bunătatea a ne informa că .ministerulă de comerciu, 
în urma afacerei Dinu Mocanu, a ordonată din nou în
chiderea absolută a fruntariiloră dinspre România*.  
Acestă organă laudă în același timpă consciința cu 
care veterinarii din Steinbruck au esaminată porcii tri
miși acolo, și iuțâla cu care au constatată că suntă 
bolnavi. Vomă vedâ mai la vale dâcă aceste laude suntă 
meritate.

Pentru a ne pută face o ideă lămurită despre pro
cederea guvernului ungară, să povestimă aci tâtă aface
rea pe largă, astfelă cum reiese din acte: Dinu Mocanu 
din CăinenI, județulă Argeșă, a cumpărată, cu o săptă
mână înainte d’a-i espedia, ună numără de 400 porci de 
la mai mulți locuitori. înainte d’a-i espedia, Dinu Mo
canu ceru autorisarea cuvenită dela ministerulă de co
merciu din Ungaria. Acestă ministeră c’un ordină datată 
din 4 Maiu stilă nou și adresată directorului punctului 
de frontieră Turnu-Roșu a autorisată importarea acestoră 
porci. La 13 Maiu mediculă veterinară Jală districtului 
Argeșă visită acești porci și liberă ună certificată prin 
care se constată că cei 400 porci ai lui Dinu Mocanu 
au fostă găsiți sănătoși, și că de mai multe luni n’a 
esistată nici o bâlă contagiâsă epizootică în totă distric- 
tulă; în urma acestei constatări elă dădu autorisațiunea, 
de transportă.

La 25 Maiu ajungă porcii la Riulă-Vadului, unde 
mediculă veterinară ungurescă esamină porcii 
’i ținu 24 âre în observațiă și găsindu’i sănătoși 
le autorisă transportulă în Ungaria. Din acești 
400 porci, 58 erau destinați pentru Sibiu; ei au și fostă 
cumpărați acolo. Ceilalți au fostă din nou esaminați în 
modă rigurosă de comisiunea veterinară, care ’i-a găsită 
pe deplină sănătoși. Veterinarulă șefă din Sibiu 
liberă în numele comisiunei ună certificată, prin care 
declară că porcii suntă sănătoși și autorisă în
cărcarea lor ă.

La 31 Maiu porcii fură espediațl la Steinbruck în 
6 vagone plumbuite. La 2 Iuniu porcii ajungă la Stein
bruck; aci d-nii Kaufmann și Covaci, veterinari atașați 
pe lângă stabilimentulă târgului, esaminară numai porcii 
din două vagâne și declarară imediată, că suntă atinși de 
friguri aftose. Imediată se ordonă să se espedieze totă 
transportulă înapoi la Sibiu și vagonele fură întârse din 
Steincruck, fără ca Dinu Mocanu să fi fostă încunosciin- 
țată despre acâsta. La 6 Iuniu porcii se înlorcă la Si
biu și autoritățile de aci primescă însciințare să convâce 
o comisiune specială, pentru a constata starea porciloră 
la descărcare. Autoritățile însărcinară o comisiune com
pusă din d-nii Gustav Thalmann, vice-comite, A. Denk, 
șefulă gărei, doctorală Arz, Karl Kreuzer, veterinarulă 
comitatului, Dinu Mocanu, proprietarulă porciloră, apoi 
din șefulă poliției, espertulă orașului, vice-notarulă Stro-
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ia și măcelarulă orașului. Comisiunea constată că unii 
porci erau roși la unghii din causă că umblaseră multă 
pe petrișă, dar că de altminteri erau pe deplină să
nătoși. Cu tbte acestea ea se conformă ordineloră ve
nite din Steinbruck și ’i puse sub controlulă șefului po
liției ; în același timpă, fiind că comisiunea găsise că por
cii erau sănătoși, ea telegrafiă la Pesta cerândă numirea 
unei comisiunl superibre de verificare.

Ministerulă răspunse că nu era nevoe d’o asemenea 
comisiune dar că va trimite la Sibiiu pe cei doi veteri
nari din Steinbruck, cari susținuse că porcii erau bol
navi de friguri aftbse; totodată declară că avea deplină 
încredere în acești doi veterinari și că speră că ei voră 
reuși să convingă comisiunea că porcii erau bolnavi. Co
misiunea se întruni din nou la 7 Iunie: în fața ei, cei 
doi delegați ai guvernului începură esaminarea porciloră. 
După ce dânșii esaminară mai ântâiu 124 porci, cari 
erau într’o îngrădire separată, trecură la o altă despăr
țire, unde se afla restulă, adecă 218 porci împărțiți în 
două grupuri. Cei doi veterinari esaminară 159 porc' 
și scoseră trei din ei ca bolnavi, adăogândă că ceilalți 
erau sănătoși și n’aveau nevoe de nici o cercetare. Lu
cru ciudată: tocmai acești din urmă porci fusese 
declarați de veterinarii din Steinbruck ca bolnavi 
de friguri!

Cei trei porci fură esaminati din nou de tbte per
sanele din comisiune și tbte (afară de cei doi veteri
nari, se înțelege) au fostă de acordă pentru a declara, 
că unulă din porci avea la gură o tăietură accidentală, 
iar ceilalți aveau contusiuni la picibre, provenite din 
causa lungului drumă ce făcuseră pe josă, dar că nici 
unulă din ei nu suferea de friguri aftose. Numai vete
rinarii din Steinbruck, inferiori în gradă celoră din S:- 
biiu, susțineu că porcii erau bolnavii In acestă timpă 
sosi și d. A. Eizerman, doctoră în medicină, medică ve
terinară și directoră ală punctului dela Turnu-Roșu. Co
misiunea îi ceru părerea sa în scrisă. D. Eizerman de
clară în scrisă eă porcii erau sănătoși.

Afacerea s’a oprită aci. Nu mai încape îndoială 
însă că Dinu Mocanu, care a intentată procesă guver
nului ungară, va isbuti într’ună sfîrșită să facă să triumfe 
dreptulă său, căci din cele expuse mai susă, ori cine se 
va pute convinge în partâ cui e dreptatea. Asemenea 
procedări ne facă rău nu numai nouă, dar și acelora 
cari credă că potă trage ună folosă din ele. Din par- 
te-ne lăsămă ca opiniunea publică să aprecieze, întru 
câtă aceste procedări suntă făcute pentru a înlesni 
nisce bune și sincere relațiuni între cele două state vecine.

Regele și regina României în Viena.
,,N. fr. Presse“ scrie următbrele: In 13 (25) Iuniu 

la ora 1 după amiadi Impăratulă a făcută o visită pă- 
rechei regale române, care a primită apoi visitele prin
cipelui și principesei de corbnă, a archiducelui Wilhelm 
și a regelui Milană ală Serbiei. Asemenea și ambasa- 
dorulă germană, principele de Reuss, visită părechea re
gală română, care a luată apoi parte la masa imperială 
dată în palatulă din Schonbrunn. După aceea Regele 
și Regina României s’au dusă de au luată ceaiulă la 
ambasadorulă germană, principele de Reuss, în vila sa 
dela Mauer.

In 14 (26) diminâța Regele și Regina României au 
luată dejunulă la archiducele Rainer. La ora 1 după a- 
mădi Impăratulă, însoțită de adjutantulă său majoră ba- 
ronă Fliesser, a făcută o nouă visită părechei regale în 
hotelulă „Munsch," visită care a ținută o jumătate de 
ceasă. Curendă după plecarea împăratului din hotelă, 
veni și archiducele Rainer pentru a face o visită de a- 
dio Regelui și Reginei României. La 4 bre după amedi 
regele Carolă eși în trăsură, însoțită de adjutantulă ma
joră de Chiljen, și făcu o visită de adio Împăratului în 
palatulă din Schonbrunn, cum și membriloră familiei 
imperiale. In acestă intervală Regina dori să visiteze 
ună magasină de jucării, și i se recomandă cunoscutulă 
magasină Muhlhausser din strada Rauhenstein, unde a 
mersă Regina pe josă. D. Schindler, otelierulă, se oferi 
să serve de căluăză Reginei, care era însoțită de dom- 
nișbra de onbre Romalo. D. Schindler le preceda cu 
capulă descoperită și ună lacheu le urma. Regina și 
domnișbra de onbre erau în toaletă de doliu. Firesce 
că acestă mică cortegiu a produsă bre-care sensațiă, 
deși numai fbrte puțini trecători din strada Kărntner au 
recunoscută pe Regina. Omenii din prăvăliă nu cu- 
noscură pe Regina, decâtă după ce a stată mai multă 
timpă acolo, arătândă ună interesă fbrte viu pentru 
articolele de jucării. Mai cu sâmă o păreche de artiști 
îmbrăcați într’ună costumă de gală — o maimuță cu 
ună monoclu în ochiu, care cântă duete cu o arăpbică — 
a deșteptată atenția și ilaritatea Reginei. Aci a petre
cută o oră și jumătate, a făcută câteva târgueli; după 
aceea a intrată într’ună magasină de bijuteriă de pe 
strada Graben, Regina a mai stată câte-va bre și în de- 
positulă din strada Babenberger ală d-lui I. Weidmann, 

furnisorulă Curței pentru articole de pielăriă. Regina a 
visitată asemenea și stabilimentulă Wahliss din strada 
Kărntner.

Părechea regală română a părăsită Viena în 15 
(27) Iuniu dimineța la 7 ore. MM. LL. erau așteptate la 
gară de representantulă română din Viena, d. Mavrogheni 
cu soția sa, de ânteiulă secretară ală legațiunei d. Ro- 
setti Solescu, de consululă generală română din Viena, 
d. de Lindheim și de atașatulă militară ală ambasadei 
germane, d. locotenentă colonelă conte Wedell.

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

CONVOCARE.
Despărțământulă ală 18-lea ală Asociațiunei tran

silvane pentru cultura română și literatura poporului ro
mână, își va ține adunarea cercuală din ăstă ană la 9 
Iuliu st. n. 11 bre înainte de amâdl în scbla română 
din Turda.

Membrii despărțământului și toți iubitorii de cultură 
suntă rugați a participa la acestă adunare, care între 
alte agende culturale, va avă să alegă și comitetulă 
cercuală pe 3 ani. — Turda 29 Iuniu 1885.

Dr. Ioană Rață m. p. 
direct, comit, cercuală.

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

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

Budapesta, 30 Iuniu. — Esercițiulă co
mună ală societățiloră de pompieri reunite din 
țâră au succesă strălucită. Au luată parte 72 
de societăți.

Briilin, 30 Iuniu. — Din incidentulă fes
tivității cântărețiloră germani s’au întâmplată 
turburări de ordine parțiale între representanții' 
ambeloră naționalități. Mai mulți escedenți de 
amândouă părțile au fostă arestați. Poliția oră- 
șănâscă a recvirată milițiă, der mulțimea s’a fost 
răspândită încă înainte de a sosi acâsta.

Bucurescl, 30 Iuniu. — Representantulă 
Franciei a notificată guvernului română, că va 
propune introducerea de vămi prohibitive, după 
ce la reclamațiunile francese nu s’a dată ună 
răspunsă satisfăcătoră.

Dl’esda, 30 Iuniu. — In urma unoră agita
țiuni continue socialiste între lucrătorii cehi, direc
țiunea poliției a impusă mai multora dintre ei 
de-a părăsi orașulă și a disolvată societatea boe
mă, ce pbrtă numirea „Ceski-klub“.

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

DIVERSE.
Victimele Reginei Italiei. — Una din cele mai 

frumbse suverane din Europa e, fără îndoială
Mărgărită a Italiei. Frumsețea ei a făcută și 
multe victime. Ună diară parisiană ne povesteșce ro- 
manulă unui lordă englesă care, după o presen- 
tațiune oficială, fu cuprinsă de ună amoră nebună 
pentru regina Italiei. De atunci, elă s’a devotată cu 
totulă cultului Margaretei; în grădina sa, nu cultivă 
decâtă mărgărite; castelulă său e plină de mărgărite. 
Cărțile din biblioteca sa suntă împodobite cu mărgărite, 
și pe tbte obiectele ce’lă înconjoră, chiară pe giuvaeri- 
calele ce le pbrtă, apare florea care îi reaminteșce nu
mele augustei sale iubite. Cavalerismulă e în totă pu
terea lui; nu se va 4'ce celă puțină, că fii Albionului 
nu au sentimentă. Grațiosa suverană a Italiei a inspirată 
mai multe pasiuni de acestă felă. Moștenitorulă unuia 
din cele mai frumbse tronuri din Europa suferise nu de 
multă fascinațiunea acestei frumuseți ideale. La ună 
momentă dată, privirea sa, mănținerea sa, gesturile sale 
trădară așa de bine flacăra secretă de care ardea, încâtă 
toți dela curte, unde acestă adorațiune naivă și cam 
stângace nu mai rămăsese ună secretă, se scandalizaseră. 
Și nu numai printre străini farmecile reginei au făcută 
să se nască devoțiunl ardente; ea numără adoratori ne
norociți și pasionați printre supușii săi. Celebrulă poetă 
republicană Josue Carducci, întriună accesă de gingașă 
admirațiune, a rimată pentru ea strofe în stilulă archaic 
în care escelâză. I s’a reproșată acăstă poetică licență 
ca ună păcată de les-republicanismă, der elă s’a esplicată 
cu multă spirită, spunendă că nu trebue să fie oprită 
unui poetă girondină de a se înclina trecândă înaintea 
frumuseței. Puritanii l’au totă năcăjită câtă-va vreme, 
la urma urmeloră însă l’au amnestiată. Ce nu se iartă unui 
poetă, mai cu sâmă când nu i se pote imputa decâtă 
că a făcută câteva versuri mai multă. Din nenorocire, 
suspinătorii nenorociți nu se consolăză totdâuna sacrifi- 
cândă museloră. Este o dramă în cronica amorunloră 
ce acăstă frumusețe a inspirată. Se atribuie, în adevără, 
delirului unei pasiuni fără speranță sinuciderea fiului 
unuia din ofițerii superiori din cei mai distinși ai Italiei, 
care a ocupată ună rangă fbrte ridicată în cadrele di
plomației. Ca o nenorocire și mai mare, tenărulă amo

reză avea ună serviciu la curte, și vederea obiectului 
iubită reînoia în fiecare 4*  durerea sa: ne mai putândă 
suferi fără a putea spera, elă se hotărî a sfârși cu viața. 
Ceea ce dă acestoră pasiuni ună caracteră încă mai ro- 
manescă, e că grațiosa suverană nu face nimică pentru 
a le încuraja. Regina Mărgărită e lipsită de orl-ce co
chetăria și pare chiară că nu are conșciință de frum
sețea sa. Ea e grațiosă și afabilă prin natură, dâr fără 
calculă, căci ea se arată fbrte severă pentru ea câtă și 
pentru ceilalți, și nimeni mai bine decâtă ea n’ar putea 
purta titlulă de virtuoasă între virtuoase. — ,,Națiunea.“

* * *
Cutremură de pămentă. — Cetimă în „Imparția- 

lulă“: S’a presentată Ia biroulă redacției ună domnă 
în etate cam de 50 am bine îmbrăcată, și ne-a spusă 
să vestimă publicului: „că între 22—25 Iuniu curentă va 
fi ună mare cutremură, care se va simți dela Pitești, 
prin București, Constanță, Batum, pănă în Persia; Marea 
Năgră va fi fbrte agitată, corăbiile ce voră fi în liniă, 
fbrte puține voră scăpa». întrebată a ne spune cine este 
4ise: „Suntă ună bine-voîtoră ală omenirii. Dorescă a nu 
se realisa prevederea mea.“ — Inserămă acesta cu tbte 
că se șcie că nu mai potă fi profeți. Acelă domnă nu 
părea a fi nici nebună nici exaltată; îi satisfacemă do
rința, căci pbte să șcie ceva.

* * *
O luptă îngrozitore contra urnii câne. — 

Se scrie din Oneglia, Italia: Măcelarulă Natta avea 
ună buldog mare care, într’o seră trecută, fără să dea ună 
semnă de turbare, se aruncă fără veste asupră’i și’lă 
mușcă de brață. La acestă asaltă neașteptată, Natta 
închise îndată buldogulă în prăvăliă și alergă la ună 
medică pentru a’i cauterisa rana. In același timpă îlă 
întrebă dâcă trebuie să omore cânele. Mediculă ’i-a răs
punsă că cânele nu este turbată și că, decă ține multă 
la elă, pbte să’lă țină fără nici ună periculă. A doua di 
dimineța, soția măcelarului se duse să deschidă prăvălia 
în care cânele stătuse închisă tbtă nbptea; der abia intră 
și cânele se repezi asupră’i apucând’o cu dinții de peptă 
și sfîșiind’o într’ună modă îngrozitoră; în urmă o apucă 
de capă și o mușcă în mai multe locuri. La țipetele 

, bietei femei alergă ună servitoră comunală, omă căsă
torită și tată de familiă, care, fără să se gândâscă la 
marele periculă la care se espunea, se aruncă asupra 
cânelui furiosă, îlă apucă de gâtă și se luptă cu elă pănă 
ce reuși, după ce fu mușcată de brață, a’lă face să’șî 
lase prada. Atunci puse mâna pe ună cuțită și’lă băgă 
în gura dobitocului, care cădu mortă.

* **
Mortalitatea copiiloră în Rusia. — In Rusia 

copii, peste 60 la sută moră înainte de versta de cinci 
ani. Aprbpe 2 milibne copii pieră în fle-care ană. Nici 
jumătate dintre băețl nu ajungă la 35 ani și a treia 

face 1 Parte ace’a caia aJun§^ suntti improprii pentru ser-
viciulă militară, fie din causa staturei mici, fie din causa 
debilății constituționale.

* *

îngrijirea planteloră în odaie. Se scrie că plan
tele din apartamente se îngălbenescă și sfîrșesce prin a 
se uscâ cu desăvârșire, ori câtă de bine ar fi îngrijite. 
Pentru a le redă viață, celă mai bună mijlocă este d’a 
le udă din când în când cu apă în care se va disolvâ 
puțin sulfată de feră (10—15 grame pentru 1 litru de 
apă). Plantele trebue să fie depărtate săra dela lumina 
lampeloră. Faptulă se pare ciudată; dâr lumina artifi
cială are asupra loră o acțiune fbrte viuă și le vește- 
jesce indată.

* * **
Păstrarea bucheteloră. — Se scie că dâcă ună 

buchetă începe a -se veșteji, poți pentru momentă să-lă 
înveselesc! și să i dai viață, băgândă cbdele floriloră în 
apă ferbinte și ținându-le câteva minute. Aceste flori se 
potă păstra mai multă timpă decă, în locă de apă fer
binte, se întrebuințâză apă caldă alcoolisată. In acestă 
casă, trebue a țină mai multe minute în apă cbdele flo
riloră.

Cursulu pieței Brașovu
din 30 Iuniu st. v. 1885.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.92 Vând. 8.94
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 Rusesci..................... . > 124.50 » 125.50
Discontulă » . . . 7—10 °/0 pe ană.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.
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Oursulu Ia buraa de Viena

din 27 luniu st. n. 1885.

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 15 luniu st. v. 1885.

Rentă de aurii 4°/0 . . . 99.20
Rentă de hârtiă 5% • ■ 92.70 
Imprumutulti căiloru ferate 

ungare.......................... 148.30
Amortisarea datoriei căi- 

lorti ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . , . 98.20

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 12350

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 108.75

Bonuri rurale ungare . . 102.50
Bonuri cu cl. de sortare ICI.75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miști...............................101.50
Bonuri cu cl. de sortarel01.50 
Bonuri rurale transilvane 101.25

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

vinii ung.............................98.25
Imprumutulti cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 119.40 
Renta de hărtiă austriacă 82.55 
Renta de arg. austr. . . 83.15 
Renta de aurii austr. . . 1081 
Losurile din 1860 . . . 139 —
Acțiunile băncel austro-

ungare 859 —
Act. băncel de creditti ung. 285.50 
Act. băncel de creditti austr. 286.90 
Argintulti —. — GalbinI

împărătesei................. 5.88
Napoleon-d’orI ..... 9.84‘/a
Mărci 100 împ. germ. . . 62.95
Londra 10 Livres sterlinge 124.20

Cump. vend.
Renta română (5%). . . . 89 89
Renta rom. amort. (5°/0) . . 93 937a

> convert. (6%) . . 89 90
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 30 32
Credit fonc. rural (7%) . . 104^ 104Va

> ii ii (3°/0) . 877. 887a
» » urban (7%) . . 101 Vs 1027a
> » (6°/o) • • 94 95
> > (5%) • • 86 87

Banca națională a României 1260 1280
Ac. de asig. Dacia-Rom. 292 295

< > > Națională 235 238
Aură . 9.5O(°/o) 10.500/°
Bancnote austriaca contra aură 2.02 2.04

A V I S U
Din causă de strămutare vendu 

întregulU mobiliară.

MARIA CONSTANTIN1DES.
GrâverO Nr. 405

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

Abonați Caliculu3
diară humoristică și satirică cu bogate ilustrațiuni 
prețulă 3 fi. seu 7 fr. pe ană, 1 fi. 50 seu 3’50 fr. 

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

nantii Calicului nu mai numescă pămentnlu „valea plângerilor uf1 
ci „valea riseteloră" și părăsindă această lume, mai greu se des
partă de „CaliculăA

Abonați deci la „Calicul!!înoiți-vă abonamentulu 
și adresați prețuit! la Sibiiu

ADMINISTRAȚIUNEA „CALICULUI.14

*** * * * * * * *
It * £ *
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dț 1—5 ÎH-

Casse de ferii 
sistemu Wertheim 

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

L. FLEISCHER 
oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 
condițium și în tăte mărimile.

Iristinianu M. Grama,
depositarulti fabricei în Brașov!!.

MersulU trenurilor!!
pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiușii-Aradîi-Biidapesta a călei ferate orientale de stată. reg. ung.

Predealâ-Budapesta Budapesta—Predeal îi

Bucuresci

Prodealu

Timiștî

Brașovti

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodtt
Hașfaleu

Sighișora 

Elisabetopole 
Mediaști 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelti 
Teiuști 
Aiudti 
Vințuia de susti 
Hidra 
Cucerdea 
Ghiristi 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghiriști 
Stana 
Huiedinti
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rdv 
Mezti-Telegd 
Fugyi-Vâsârhely 
Vârad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

( 
(

(
(

(<

Trenă 
de 

ersdne
Trenă 

accelerat
Trenă 

omnibus
Trenă 

omnibus
Trenă 
omnibus

Trenă 
accelerat

Trenă 
omnibu

Trenă 
s de

persâne

Trenă 
omnibus

5'00 7.45 ___ Viena — 7.15 —
1

—
9 45 12.50 — Budapesta 6.47 1.45 3.15 6.20 8.01

9.47 1.09 — Szolnok 10.37 3.4» 7.2? 9.11 11.40
— 10.11 1.40 — P. Ladâny 1.44 5.21 8.27 11.26 2.31

10.44 2.27 _ Oradea mare 5.33 6.41 — 1.28 —
6.22 10.51 2.55 _ Vărad-Velencze — — 9.45 2.00 —
7.01 11.18 3.38 __ Fugyi-Văsărhely — — 9.59 2.11 —
7.33 11.36 4.17 __ Mezo-Telegd — 7.14 10.28 2.31 —
8.01 11.51 4.47 __ Rdv — 7.42 11.36 3.18 —
8.45 12.23 5.42 Bratca — — 12.10 3.41 —

10.10 1.19 7.37 - Bucia — — 12.48 4.01 —
10.29 1.30 8.01 _ Ciucia — 8.31 1.31 4.26 —
10.39 1.37 8.21 _ Huiedin — 9.01 2.56 5.08 '—
11.19 2.05 9.05 __ Stana — — 3.29 5.27 —
11.54 2.25 9.4F — Aghiriș — — ■ 4.0- 5.50 —
12.12 2.36 10.02 _ Ghirbău — — 4.18 6.02 —
12.56 — 6.20 _ Nedeșdu — — 4.36 6.24 —

1.30 3.13 6.59 _ Cin Rin — 10 01 5.05 6.43 —
1.45 __ 7.15 12 05 10.16 — 7 03 —
2.11 3.40 7.43 __ Apahida 12.31 — — 7.26 —
2.55 4.01 8.28 _ Gliiriș 2.16 11.24 — 8.51 —
3.17 — 8.55 — Cucerdea 3.12 11.43 — 9.31 —
3.24 — • 9.04 — 3.32 11.45 — 9.43 —
3.31 4.24 9.12 __ Uidra 3.41 — — 9.51 —
4.09 4.49 10 23 _ Vințulti de susti 3.50 — — 9.58 —
5.36 __ 12.32 Aiudti 4.25 12.08 — 10.24 —
5.56 5.58 12.59 — Teiușă 4.50 12.22 — 10.44 —
6.08 6.08 — 8.00 Crăciunelti 5.41 — — 11.28 --- >

6.29 — — 8.34 Blaști 6.02 12.57 — 11.44 —
6.45 — _ 8.59 Micăsasa 6.40 — — 12.18 —
7.00 — — 9.34 Cop șa mică 7.00 1.27 — 12.36 —
7.26 — — 10.16 Mediaști - — 1.45 — 1.22 6.01
7.48 7.14 — 11.04 Elisabetopole — 2.06 1.56 6.40
8.28 7.43 — 1217 Sigișdra — 2.31 — 2.34 7.20
8.47 — — 12.47 Hașfaleu — 2.50 — 3.02 8.01
9.06 _ — 1.21 Homorod — 3.48 — 4.41 10.05
9.26 8 22 — 2.05 Agostonfalva — 4.19 — 530 11.02

10 01 8.48 — 3.08 Apatia — 4.34 — 6.03 11.3'
10.20 _ 3.39 Feldiora — 4.53 — 6.35 12.14
10.30 — — 3.55 Brașoviî

— 5.20 — 7.14 1.09
10.37 9.13 — 4.03 — 5.3 — — 1.50
10.51 9.18 10.37 — Timiști — 6.07 — — 2.48
12.37 10.31 12 59 „ ( — 6.32 — — 3.23
258 12.07 4.45 8.22 Pro de al u — 7.30 — — 4.56
6 00 2.10 10.05 10.30 Bucuresci — 11.35 — — 9.41

6.35 2.45 10.50 —
3.00 8 OOj 6.05 —

Nota: Orele de ndpte suntfl cele dintre liniile grdse.

Tipografia ALEXI, Brașov!!.

Teiușft-Arudd-Budapesta Budapesta- Aradft-Teiușft.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus omnibus persâne persdne accelerată omnibm

Teiușii 11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 ___

Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 1.45 8.00
Vințulă de josă 12.20 4.53 11.02 3.44 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 oZ 0111 OK 11.12 4.02 12 00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 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
Branicîca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00,
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 350 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Bârzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bgrzova 5.56 - 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopft 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
G’ogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 1010 — 12.24

2.39 12.00 4 53 Șibotă 10.43 — 12.53
3.16 12.14 5.10 Vințulti de josti 11.04 — 1.22

Budapesta 7.10 2.10 8.16 Alba-Inlia 11.19 — 1.40
Viena — 8.00 6.05 Teiușft 12 05 — 2.24

Aradft-Timîșdra Simeria (Piski) Petroșeui

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus persane părsâne persone omnibnR omnibus

Aradft 6.00 12.55 8.25 Simeria 6 30 11.50 2.23
Aradul!! nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00
N&meth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegti 7.53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 2.36 925 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9 36 Banița 10.11 3.35 6.07
’fflmișdra 8.42 3.40 10.06 P etroșeni 10.43 4.04 6.?. 9

Timi șftr a- Ar adft Petroșeni—Simeria (Piski)

/ Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trcnu Trenă
persdne peraone omnibus omnibus omnibus de pers.

Timișftra 6.07 12.25 5.00 Petroșeui 6.49 9 33 5.28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.0?
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 7.25
Ndmeth-Sâgh 7.23 2.25 6.53 Hațegii 9.31 12.17 8 02
Aradulă nou 7 40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8.44
Aradft 7 50 3 10 7.40 Simeria 10.53 1.35 9.15


