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Din cattsa S-tel sărbători de'Tuni ^larulâ nu va 
apără pană Marți aera.

Nou abonamentu
Ia

„Gazeta Transilvaniei “
Cu I luliu st. v. 1885 se începe unii non 

abonamentu. la care învităm pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Pretnlă abonamentului:

Pentru Austro-Uiigaria:
pe trei luni 3 fl. 
,» ș6se ,, 6 ,,
„ unu anu 12 „

Pentrn România și străinătate:
pe trei luni IO franci 
» ș6se „ 20 „
„ unu anu 40 „

NB. Prețurile acestea le-amu ficsatu spre a 
ușura abonanțilorîl noștri din România plata abo
namentului, fără a mai socoti agiulu.

i Rugămîî pe domnii abonențl, ca să bine- 
voiască a-și reînoi de eu vreme abonamentul^, 
ca să nu se întrerupă espedițiunea diarului.

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

Administraținea „Gazetei Transilvaniei."

Brașovti, 22 Iunie (4 luliu) 1885.
„Coloman Tisza e omulă, care învață pe 

corăna să fie ingrată! “
Cu aceste, cuvinte caracterisăză organulă 

germană alu oposițiunei maghiare moderate ac- 
tulă celă mai nou ală numirii de 30 membrii 
în camera magnațiloră din partea guvernului.

Nimeni nu este mulțumită cu aceste numiri 
afară de d. Coloman Tiaza.

Tisza a compusă lista și totă dânsulă a 
propus’o corănei spre aprobare; ăr resultatulă 
este, că au fostă numiți magnați: mediculă de 
casă ală ministrului - președinte, ună negustoră 
de grâne, care îi pbrtă afacerile la moșiă, ună 
altă negustoră de lemne, despre care scrie ună 
cțiară maghiară, că face mari daraverl, dăr dăcă 
ară fabrica și dopuri de lemnă pentru butăiele 
de bere, atunci Habermann din Sibiiu, n’ar fi 
silit se aducă din Boemia pe fiecare ană 60,000 de 
astfelă de dopuri; au fostă numiți mai mulți 
șefi de diferite institute, ună Hunfalvy, Hirsch- 
ler, Kautz, Lumnițzer, Kochmeister, jjVârady și 
alții mai mulți, cari voru sci să ridice cu mare 
precisiune degetele de câte ori va răsună vocea 
d-lui Tisza îa camera magnațileră.

Câtă pentru mamelucii din sînulă naționa- 
litățiloră nemaghiare, Colomană Tisza nu i-a ți
nută nici atâta de demni, ca să ridice mânile în 
camera magnațiloră pentru elă. Acăstă împre
jurare dă prilejă unuia din căpitanii gardei mi
nisteriale ca pentru salvarea principiului mame- 
lucescă, — care n’ar vrea să se mărginăscă nu
mai la Maghiari și la negustorii de lemne și de 
grâne, — să-și exprime părerea de rău, că bunii 
patrioți din sînulă Nemaghiariloră au fostă tre- 
cuți cu totulă cu vederea și că nici ună Română, 
nici ună Slavă, și nici ună Sasă nu s’a aflată 
demnă de a representâ interesele guvernului în 
camera magnațiloră.

Domnulă Tisza n’a reformată camera mag
națiloră, pentru ca să facă locă „buniloră patrioțl“ 
nemaghiari într’însa, elă se mulțămesce deocam-

Duminecă^ 23 Iunie, (5 luliu).

dată cu aceia, cari îi facă mai bune treburi de- 
câtă patrioții Nemaghiari.

E vorba de întărirea posițiunei guvernului 
și în acăstă privință d-lă Tisza nu e nicidecum 
alegătoră, ut figura docet.

S’a mai observată, că nu se află nici ună 
jurisconsultă între cei numiți și organulă amintită 
oposiționalu observă, că ministrulă-președiote nu 
caută la dreptă, ci numai la întărirea puterii, 
după principiulu, că puterea primăză dreptulă.

D-lă Tisza se arangăză fărte comodă pentru 
o domniă de alți 4ece ani ȘÎ numai vrea să țină 
nicidecum sămă de împrejurările și trebuințele 
faptice ale statului. Totă ce nu servesce directă 
intereseloră sale proprii, nu are înaintea lui și a 
argațiloră lui nici o importanță, ăr câtă pentru 
grătitudine nu s’a gândită nici măcară la meri
tele bărbațiloră unguri, necum la acelea ale ce- 
loră neunguri.

Coloman Tisza prepară cu multă poftă 
mălaiulă reacționară pentru viitorulă ospăță, dăr 
sciți, vorba Românului: ,,nu-i pentru cine se gă- 
tesce, ci pentru cine nimeresce.“

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

Conflictulil vamalii dintre România 
și Francia.

In privința acestui conflictă amă (Jisă în numărulă 
de erl, că foile francese, precum >Le Temps< și »Jour- 
nal des Dăbats’, se facă de rîsă dacă credă că voră 
îngrozi pe România cu absurdități ca aceea, că tracta- 
tulă din 1861 încheiată între Franța și Turcia ar avă și 
acum valăre, când România e independentă. Acum ve- 
demă că foile francese și-au muiată vocea și recunoscă 
că România a lucrată corectă întroducendă tarifulă va
mală autonomă din 1876 și că pentru acăsta suntă vi- 
novațl Francesii, căci ătă ce comunică o telegramă din 
Paris dela 1 luliu n.

»ț)iarele manifestă părerile de rău în privința ne
înțelegerii ce divisăză în acestă timpă Franța și Româ
nia ; ele constată afinitatea de simțimente ce domnește 
între cele două popăre și simpatiile ce le unescă. '

»Le Ternps» recunăște, câ legea votată de camera 
din BucurescI la 18 Martie nu țintesce numai pe Franța 
în particulară, ci pe tăte Statele cari n’au tratată cu Ro
mânia. Elă crede că guvernulă francesă asemenea ar 
trebui să recurgă la o măsură generală, fără a ținti în spe
cială pe România, care este și trebue să rămâie amica 
Franciei. Același diară adauge, că greșela originară a 
neînțelegerii actuale incumbă partidului protecționistă 
francesă, care a împedicată încheiarea tratateloră de co- 
merță cu România la timpă oportună «

Ajutorul!! de stătu și d. V. Băbești.
Vedemii în „Pester Lloyd“ și și în „Neue 

freie Presse“ de erl (3 luliu) ună comunicată te
legrafică din Sibiiu cu data 2 luliu, care pare 
a av6 timbrulă oficiosității. Acestă pocită co
municată spune următbrele:

Sibiiu 2 luliu. Deputatulă dietală Vincențiu Ba- 
beșă, care petrece aici în calitate de membru ală con- 
sistoriului metropolitană română gr. or. și ia parte ac
tivă la resolvarea acteloră restante ale acestei autorități 
bisericesc!, și-a dată opiniunea cu privire la subven- 
țiunea de stată snsțiindă, că guvernulă este în dreptă 
decă nu permite consistoriului nici o ingerință asupra ce- 
loră 4000 fl. puși la disposițiunea Archiepiscopului, de 
ărece acăstă sumă n’are nici ună caracteră bisericescă, 
ci este numai o afacere ce privesce numai pe ministeră 
și pe Archiepiscopă ăr nu biserica.’

In „N. fr. Presse“ găsimă aceeași, telegramă 
d6r mai pe scurtă și cu acea deosebire, că aici 
se (Ș.ice, că d. Babeșu consideră întrega afacere a 
subvențiunei de stată, ca una ce este lipsită de

1885.

caracterulă bisericescă și prin urmare n’ar suferi 
ingerența consistoriului.

Nu trebue sS mai asigurămă, câtă de ciu
dată ni se pare acostă scire și câtă de greu ne 
vine a crede, că d. Babeșă s’ar fi esprimată 
astfelă luândă în apărare procederea d-lui Tre- 
fort în causa distribuirei desă amintitului ajutoră 
de stată. Nu înțelegemă nici decum, ce ar fi 
putută îndemnă pe d. Babeșă de a veni tocmai 
acum, post festum, cu-o părere, care era datoră 
de-a o desvoltâ în publică pe largă și cu argu
mente, ca să ne lumineze și să nu ne lase în idea 
falsă, că noi amă avă dreptate, când dreptatea, 
conformă telegramei de mai susă este pe partea 
ministrului.

De aceea credemă, că memoratele comuni
cate din Sibiu suntă o tendențiăsă mistificare 
din partea celoră ce voiescă a pescui în apă tur
bure și așteptămă cu nerăbdare, ca d. Babeșă să 
ne dea deslușirile, ce le datoresce în privința a- 
căsta publicului română.

SOIRILE BILEI.
Se vorbesce, că congresulă națională bisericescă 

gr. or. se va convoca în cursulă lunei Septemvre său pe 
(|iua de 10 Octomvre.

—0—
Ministrulă comunicațiunei a provocată printr’o cir

culară t6te oficiele poștale, ca esemplarele «României 
libere» ce apare acum sub numele »Altaru,« căreia deja 
îi e sustrasă debitulă poștală, să nu le espedieze mai 
departe, ci să le trimătă direcțiuniloră poștale.

—0—
Suntemă Informați, că statutele Reuniunei femeiloră 

din Săfmară s’au înaintată din nou ministrului de interne 
spre aprobare, pe lângă ună recursă bine motivată. 
Pănă ^cum nu scimă încă nimică de sărtea loră.

—0—
Totă șesulă Țărei Bârsei dela Bodă și pănă la 

Apața era în săptămâna trecută ună mare Iacă în urma 
ploiloră torențiale. Economii de vite suntă desperați că 
n’au nutreță pentru vite la ărnă. Intre' Vâlcele și Arpătacă 
a ruptă apa cinci poduri. S’au înecată și câțiva omeni. 

—0—
In Nr. 129 ală foiei nostre amă publicată o cores

pondență din Blașiu privitâre la esamenele de cualifica- 
țiune a învățătoriloră din archidiecesa Albei-Iulia-Făgă- 
rașă, subscrisă de Brutus. Fiindcă unii 6menl suspi- 
cioneza pe d. Popă Reteganulă, învățătoră, ca au- 
toră ală acelei corespondențe, Redacțiunea nostră își 
ține de datorinfă a declara la rugarea d-sale că nu este nu- 
mitulă învățătoră autoulă acelei corespondențe.

—0—
Comisiunea permanentă a comitatului Sibiiu a luată 

în considerare recursulă preotului gr, cat. din Gurarîului, 
făcută în contra hotărîrei acestei comune: d’a se pune 
în peliminarulă de bugetă suma de 235 fl. ca venituri 
bisericescl.

—0—
In 27 Iuniu n. trăsnetulă a cădută pe o șură aco

perită cu paiă în Galați lângă Făgărașă, care se aprinse 
prefăcendu-se în cenușe încă cu alte două șuri.

—0—
Ni se scrie din comitatulă Făgărașului următărele-, 

,In 28 Iuniu c. s’a ținută în comuna Buciumu esaren- 
darea dreptului regală de cârciumărită ală acestei co
mune, sub conducerea zelosului pretoră tractuală d. 
Lauriană Negrea. Ca licitantă, firesce era și arendato- 
rulă actuală Salomonă Licht și mama sa Ana Licht, a 
luată parte d. parochă locală Ioane Dobrină, care voindă 
binele comunei și să scape cu ori ce preță acăsta co
mună de lipitorile ovreescl, chiar cu risiculă de a’și face 
sie’și o daună materială însemnată, a oferită pentru re- 
galulă de cârciumărită ală micei comune Buciumu suma 
de 461 fl. 50 cr. v. a. anuală, depunendă îndată după 
încheerea protocolului de licitațiune aconto arendei 306 fl. 
v. a. E încă de observată, că densulă numai cu 1 la- 
nuariu 1886 întră în folosința acestui dreptă. Astfelă
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acestă preoții, care vrendă binele și mântuirea comunei, 
ne-a scăpată cu propriulă său risică de lipitorile streine, 
cari s’au înmulțită cumplită în Țera Oltului trăindă și 
înavuțindu-se din sudârea bietului poporă mai bine ca în 
sînulă lui Avramă.» — Ună adevărată română.

—0—
Tergulă ce s’a ținută în săptămâna trecută în 

Mercurea a fostă din cele mai rele: abia s’au adusă 
la vânzare 600 de vite, dar cei mai mulțl s’au întorsă 
fără să fi vândută măcară o vită.

—0—
Scola comunală din Apața s’a transformată în scălă 

elementară de stată.
—0—

Despre furtuna din Liorință, între Aiudă și Teiușă, 
ni se mai comunică următărele amărunte: »Cele trei vite 
trăsnite se aflau în liniă drâptă și departe una de altă 
de 4—7 metrii. Trăsnetulă s’a descărcată sub vita cea 
din mijlocă cu atâta putere, încâtă și pămentulă s’a 
despicată în două părți. Celelalte două vite ce se aflau 
îndărălulă celoră trăsnite în depărtare de 7—10 metri 
au cădută amețite. Paguba e de 360 fl.« T. R.

—0—
Conventulă districtului bisericescă reformată de 

dincolo de Tisa a hotărită să nu facă usă de represen- 
tarea bisericei în camera magnațiloră, cătă vreme sino- 
dulă nu dispune acâstă, și totdeodată a respinsă sub- 
vențiunea statului pentru liceulă din Sarospatak.

—0—
Poliția din Pesta a descoperită o bandă de falsi

ficatori de bani, cari s’au și arestată.
—0—

Senatulă plenară ală politechnicului din Pesta s’a 
ocupată în dilele trecute cu afacerea Dobranssky — bă
nuită că e Muscal ă mare — și a declarată, fără să mo
tiveze, că are bănueli față cu rămânerea lui Dobranssky 
ca profesoră. Hotărîrea luată cu maioritate a așternut’o 
senatulă ministrului, âr Dobranssky i-a înmânată o lungă 
apărare.

—0—
Universitatea din Cernăuți a alesă pe profesorală 

facultății de dreptă Dr. Hiller de rectoră.
—0—

Congresulă studențiloră universitari din România se 
va țină în anulă acesta în Brăila.

—0—
La congresulă statistică ce s’a întrunită la 22 Iu- 

niu n. în Londra au fostă representante: Italia, Auslro- 
Ungaria, Belgia, Țările de josă, Norvegia, România, Bra
silia, Rusia și America de nordă. La prâncjulă ce s’a 
dată după terminarea primei conferințe, d. I. Ghica, re- 
presentantulă României, a ridicată ună toastă, mulță- 
mindă în numele corpului diplomatică.

—0—
Regele Bavariei e datoră vândută din causa ri

sipei sale, așa că nu mai are nici ună credită. Nimenea 
nu mai vrea să intre în afaceri de bani cu dânsulă. 
Rudele sale și împăratulă germană își bată capulă, cum 
ară pută mântui pe regele de rușinea ce ar cădea asu- 
pra-i fiindă dată în judecată.

-0—
Emerich ValenticI, ucigașulă Veronikei Peschek și 

Rosei Budai din Pesta, care fusese condamnată la mărte, 
a murită în spitală de ftisiă (oftică.)

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

O declaratiune.
Din Câmpia primimil următdiea declara- 

țiune :
Zauln de pe Câmpia, 1 Iulie 1885.

In numărulă Gazetei 136 ,Arieșanulă» svârle cu 
noroiu asupra mea, pentru că mi-a vedută numele în
scrisă între membrii comitetului arangiatoră unei petre
ceri în favărea vestitului «Kultur-egylet», mă timbrâză, 
că am trecută fără rușine în castrele dușmane.

Domnule Arieșanu! cu ce faptă poți d-ta dovedi, 
că eu am trecută în castrele dușmane, unde? când am 
luată parte eu și fratele meu la afaceri anti-româneșcl ? 
seu unde și când s’au făcută în jurulă meu cea mai mică 
mișcare de interesă română să nu fi luată parte eu, fra
tele meu și părinții noștri.

Eu locuescă în Zau, nu amă știută nimică despre 
arangiarea petrecerei »Kultur egyleU-ului din M. Ludoșiu, 
și eu tocmai din același isvoră amă luată noțiune, că 
suntă înscrisă în comitetulă arangiatoră, când mi-amă 
cetită numele în învitațiune m’am indignată preste mă
sură mi-am mușcată buzele și din considerațiune cătră 
tatălă meu, care de 25 de arii cuprinde postulă de pre- 
tore, am tăcută, dar veninulă d-lui »Arieșanu» în inte- 
resulă reputațiunei mele mă silesce să ’mi dau acâsta de 
clarațiune.

D-le Arieșanu! petrecerea a trecută fost’am eu, 
frate-meu său părinții mei la vestita petrecere? Eu, 
fratele meu seu părinții mei ce parte au luată la 
arangiare? De ai simțiri de onâre te vei simți îndatorată 
a răspuude Ia aceste întrebări.

Suntă Română și ’mi voiu ține de sânta datoriă a 
trăi, a lucra în tdtă viața mea numai românesce și veni
nulă D-lui »Arieșanu» nici odată nu ’mi va slăbi carac- 
terulă română.

Vrâu să ’ți cunoscă cinstita față, pentru aceea ’țl 
facă cunoscută, că numai în acelă casă nu ’țl voiu in
tenta procesă de presă dâcă sâu în colonele «Gazetei» 
sâu pe cale privată îmi vei face cunoscută cinstituți nume.

Teodorii Moga.
Cu satisfacțiune și mulțumire ne-amu gră

bită a da locu rectificărei și declarărei de mai 
susu a d-lui proprietară Teodorii Moga. Ne pare 
rău, că d-sa a trebuită se sufere o grea imputare, 
fiind-că nisce 6menl neculțl l’au înscrisă într’o 
listă de arangiatorl, fără scirea și consâmțemen- 
tulă său prealabilă.

D-lă Moga ar face bine dăcă ar trage la 
răspundere pe acei cavaleri, cari se folosescă în- 
tr’ună modă atâtă de condamnabilă de numele 
lui cinstită. Câtă privesce pe corespondentulă 
„Arieșanu" suntemă siguri, că d-sa se va grăbi 
a strînge mâna d-lui Moga pentru frumdsa și no
bila asigurare ce ’i-o dă: că „este Română și’șl 
va țină de sântă datoriă a trăi și a lucră în tdtă 
viața sa numai românesce.11 De procesă de presă 
nu pdte fi vorba în casulă de față. Arieșanulă 
a fostă corectă în conclusiunile lui, numai biletulă 
cu numele arangioriloră n’a fostă corectă. S’a în
tâmplată ca d. Moga, fără scirea lui, să fie tre
cută în lista celoră morți pentru națiunea ndstră.

Cu atâtă mai mare- ne este bucuria aflândă, 
că este viu pentru noi și că va trăi și va lucră 
în tătă viața sa numai românesce!

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

O privire în Marmația.
Rolele Guțiului, Iuniu 1885.

Stau pe ună verfă de stâncă și privescă la frum- 
sețea Maramureșului; ce locă romantică și încă ce po
poră bravă furnică pe malurile văiloră; suntă strănepoți 
de-ai lui Dragoșă și vitejiloră săi. Poporală e bravă, 
însă timpurile vitrege se reoglindâză de pre fața loră; 
fiii lui Israilă au inundată totă ținutulă Marmației, mare 
parte a inteliginței are interesele sale particulari și causa 
poporului abia are câte ună apărăloră. Interesele par
ticulare suntă mai presusă de tote, pentru deșteptarea 
poporului nimenea nu se espune, după disa frațiloră 
Mărmățenl. Poporulă este lăsată pradă în ghiarele stră- 
iniloră și a lipitoriloră, toți se unescă întru tunderea lui, 
nimenea întru conducerea Iui. Fiindă poporulă prostă, 
nici limba lui nu se aude în salonele mobilate, din care 
causă inteligința, cu puțină escepțiune (on6re acelora), în 
casă și familiă se folosesce de limba maghiară. Cetirea 
românesce este ceva inferioră, pentru aceea d.iare ro
mâne suntă ca corbii albi prin casele loră. Cine voiesce 
a se convinge despre acesta, călătorâscă numai prin acele 
ținuturi. Dâcă întră ună tînără pe la clasa inteligentă, 
pe mesa de visită vede poesiile lui .Pelofi» și ,Pești Mu- 
velt târsalgo»; despre poeții români forte puțină cuno- 
scință au. Apoi încâpă junele a conversă cu domnișdra 
casei, că prima vorbă i va fi că nu scie românesce, deși 
în multe cașuri scie trăindă în mijlocu'.ă poporului, nu 
este însă înclinată a conversă românesce, cugetândă că 
omulă inteligentă nu se cuvine sâ vorbâscă o limbă, de 
care se folosesce plebea. Pănă acolo li-se întinde naivi
tatea unoră tinere în asta privință, încâtă dăcă ună tâ
nără română insistă pre lângă limba română, este consi
derată și judecată a nu fi omă de salonă.

Cu multă mai inferioră stau apoi decâtă aceste 
grațiositățl, unele tinere altcum de preoți români, cari 
absolută nu sciu limba română, deși prescura o cunoscă 
și o numescă prescură, ne .avendă termină corăspon- 
dătoră în limba loră. Asemenea cașuri suntă rari, dar 
rușine că totă se află; apoi ce preotese de modelă au 
să fie unele ca aceste!? Ori vomă luâ libertate a întră 
a o atare familiă, ori la «tiszteleteș» totă una și aceea 
limbă domnesce, deosebire numai atâta, că prima familiă 
mâncă prescuri, eră a preotului reformată de acestă fa- 
voră e lipsită. — Apoi copii crescuți în acestă modă va 
trebui să susțină, precum și astăzi susține poporulă ro
mână! Pănă când Dâmne vomă avea și de aceste li
pitori ! Călttorulil.

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

Biserica-AIbă, 29 Iuniu n. 1885.
(Res scolasticae. — Oficianțl români persecutat!. — Ploiă torențială.) 

Domnule Redactoră! Eri s’a încheiată anulă șco- 
lastică 1884—85 ală gimnasiului reg. de aici. Cu acea 
ocasiune s’a împărțită [și anuarulă (ârtesito) gimnasială. 
Din . acesta se vede, adecă celă puțină după nume putemă 
da cu socotâla, că între cei 159 studențî, cari în decur- 
sulă anului trecută au frecuentată acestă gimnasiu, au 
fostă vre-o 37=23'27°/0 studențî români, și anume: în 
cl. I gimn. 15, în cl. II. 9, în cl. III 2, în cl. IV 5. 
în cl. V 3, în cl. VI 2, în cl. VII 1, în cl. VIII nici 
unulă! In raportulă statistică ală numitului anuară nu 
aflămă relațiunile naționale, ci numai cele limbistice ale 
studențiloră; așa’ d. e. dintre cei 159 studențî vorbescă: 
nnguresce-germanesce-românesce 23, unguresce-ger- 
mânesce-serbesce-românesce 30, unguresce-românesce 3; 
adecă: 56=35 22°/0 ară fi cari vorbescă românesce, sâu 
mai clară vorbindă: cărora din grația organeloră șovi- 
niste ale lui Trefort li s’a permisă a se daclara, că 
vorbescă și românesce! Căci, întru adevără, câți studențî 
români au fostă la acestă gimnasiu în anulă scol, ir.,

FOILE TON UT.

Unii episodtl din vieța iui Nero.
In fruntea imperiului Romană era pe timpulă de- 

cădinței ună împărată cu numele Nero. Când acestă 
Nero se sui pre tronă era numai de șepte-spre-(|ece ani. 
La începutulă domniei sâle, sub vestmentulă ipocrisiei 
ascuncjendă totulă, nu se putea cunâsce tirănia acestui 
împărată, însă mai apoi răsăriră tristele urmări ale cres- 
cerei părintescl și crudelitățile sale împlură de terâre 
totă imperiulă. Da! Tirănia acestuia a fostă așa de 
mare, încâtă monstruositățile sale nu se voră putea 
șterge în toți seculii, căci nici una din vietățile feroce 
nu au arătată atâta crudelitate ca acestă monstru des
poiată de umanitate.

Sălbatică la privire, palidă la față, dură în ma
nieri și rece la sufletă, așa era Nero. Avea o statură 
mijlociă, trupulă enervată, diformă și murdară, pânte
cele scosă și mare, âr piciorele preste măsură subțiri. 
Grumazii lui erau așa de groși și așa de grași, încâtă 
abia i se mai putea cunosce capulă; la față era frumosă 
și espresivă dar nici de cum plăcută, barba eșită puțină 

în afară, nasulă bine formată și mare, fruntea lată dar 
încrețită și întunecâsă. Avea ună pără mai multă roșu 
decâtă galbenă, vocea obscură și răgușită, ochii albaștri, 
urduroșl și de slabă vedere.

Murdară și nespălată, vestmintele erau aruncate 
pe elă ca cu furca; destrăbălată, somnorosă și îmbrăcată 
numai în câte ună vestmentă de n6pte eșia adeseori 
în lume fără cea mai mică rușine.1)

») Tacit Anal. Lib. XIII c. XXV.
4) Tacit Anal. Lib. XXI c. VIII.
6) Ostași din garda imperială a lui Nero.

Dâcă cineva ar fi cutezată se dică că o astfelă de 
figură nu e tocmai frumosă, ar fi plătit’o cu mOrtea, 
căci Nero era omă de totă ambițiosă.

Când ambițiunea este cumpătată, ea tinde spre 
idealulă celă sublimă ală virtuțiloră, dar cu atâtă mai 
periculâsă devine ea atunci, când și-a perdută alvia sa 
și trece preste margini. La ună omă ca Nero insă nu 
putea fi vorba de cumpătă și de ordine. Mascată bătea 
elă nâptea stradele Romei insultândă femeile, bătându-și 
jocă de copii, despoindă pe trecători, lovindă, rănindă și 
uci^endă; de multe ori se întorcea de pe strade rănită, 
bătută și bajocorită, spre rușinea cetății și scandalulă 
poporului.2)

Spre desfrânări și plăceri deșerte se aprindea

*) Suetoniu c. LI; Dion. Cassiu Lib. LI c. 20.
3) Dion. Cassiu Lib. LXV. 

ușoră, dar nu era frumsețe ca să’lă mulțumâscă, nu cu- 
noscea credință pe care să nu o violeze. Tremurau ti
nerii miri chiară și la cătninulă loră, căci turbatulă de 
Nero intra cu forța în case și officine, desonorândă sute 
de familii june, blamândă și nefericindă chiară pe cele mai 
caste virgine și femei, așa încâtă de furia amorului său 
nimeni nu mai era în siguritate.3)

Pe timpulă acela trăia în Roma ună senatoră 
tânără cu numele Iuliu Montană.4 *) Elă era ună omă 
onestă, datorințele sale și-le împlinea în liniște și blân- 
deță, nu avea de lucru cu nimenea și în brațele tinerei 
sâle neveste își legăna dilele de fericire ale vieței, prea 
mulțumită fiindă cu soția sa. Ne’nduratulă Nero însă 
își puse de gândă a curma fericirea junelui senatoră, 
căci frumsețea nevestei sale aprinsese amorulă lui dis- 
ordinată. într’o nopte, schimbându’și portulă și vestmin
tele, luă cu sine câțiva Pretorianl6) și porni spre palatulă 
lui Iuliu Montană.

După spionările făcute, astutulă Nero era convinsă 
că Montană nu este acasă, scia că tenăra nevastă își 
are dormitorulă său propriu și separată, cunoscea cără- 
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n’o putemă sci, ci încât-va, cum am atinsă mai susă, 
numai după nume ne putemă orienta.

Așa se compună tote datele statistice în Ungaria, 
,potenlata civilisătâre a Orientului.» Când este vorba 
de națiunalități, atunci dispară datele, dispară tote com- 
binațiunile statistice seriose și nepărtinitare. De propu
nerea limbei românesc! nici vorbă !.... Apoi în corpulă
profesorală, cu tote aceste, se află âmeni, car! au avută 
cutezanța d’a umblâ, a colindă pe la unii inteligență ro
mâni de pe aici, ca să îndemne pe părinții români pen
tru a-și dă copii la acestă gimnasiu, care fiindă așa de 
puțină cercetată, începe a trage de morte....

Din Timișâra, dela oficiulă telegrafică, acum de 
curendă, se voră transferă în t<5te părțile, și mai cu 
șămă la Peșta, mai toți oficianții români, vre-o șâpte la 
numiră, afară de unulă, din causa că au luată parte la 
>Timișana,« la »Alumneu,» la esoperarea înființărei 
unei scdle de fetițe etc., ba unii și din acelă motivă, 
pentru că și-au dată copiii la scâla românâscă! Acelă 
unică, care va mai rămână în Timișâra dintre telegra
fiste români, numai așa a putută scăpă de transferare, 
că fu silită a promite, că va demis iu na din comite- 
tulă său directoriulă institutului de credită și economii »Ti- 
mișana.» Va să dică: fantoma maghiarisărei violente ne 
persecută și ne urmăresce sistematică pe tote căile, în 
diferite forme și sub diferite pretexte, așa încâtă ne im- 
pedecă chiar și în desvoltarea nostră economică pacl- 
nică. D6mne, Domne! unde vomă ajunge?.... Energia 
și numai energia potențată ne va pute scăpă, de 
ceea ce începe a ne amenință din ce în ce totă mai tare 
și mai îngrozitoru....

*
ErI, adecă în Dumineca din 28 Iuniu st. n., între 

ârele 4—5 p. m. s’a descărcată asupra nostră din aceste 
părți o furtună și plâiă torențială din cele mai mari. 
Apa curgea ca valea pe tote stradele orașului. Plâia a 
fostă mestecată cu puțină grindină. In împrejurime s’a 
observată grindină mai mare de câtă nucile, ba ce e mai 
multă: s’a observată grindină forte mare și în forma 
sloiloră de ghiață. Semănăturile de aici n’au suferită 
daună. In unele locuri dimprejură ca pre la Detta, se 
dice, că dauna causată prin grindină ar fi forte mare. 
Galamități preste calamități. Sărmană țeră, sărmană 
poporă! Aeli (zis).

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

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

Gataia, (comit. Timișiu) 4 Iuliu. — ErI 
săra grindina a bătută înfricoșată aci în împre
jurime. Paguba cauaată câmpuriloră trece peste 
o sută de mii fi.

Agram, 4 Iuliu. — Procesulă de presă 
intentată în contra redactorului fdiei oposiționale 
„Pozor,“ Clemente Boziei, care se află în spita- 
lulă de incvisiți, din causa unui articulă în care 
atacă guvernulă, s’a terminată eri, condamnân- 
du-lă tribunalulă la ș6se săptămâni arestă -și 150 
fi. amendă.

Hocodenca, (Bucovina) 4 Iuliu. — Ună 
grăsnică incendiu a prefăcută în cenușă peste 
600 de case. Au rămasă fără adăpostă 5000 
de 6menl. Două persăne au arsă, mai multe 
au dispărută. ----- o------

Incunosciînțare. — O dorință de multă sim
țită, împlinită! Statutele societății: ,Huned6ra, însoțire 
de anticipațiune și credită în Deva», cu resoluțiunea 
tribunalului regescă din locă ddto 27 Iuniu a. c. nro. 
2715 suntă ratificate și firma ei, în sensulă prescriseloră 
art. de lege comerc. XXXVII, din 1875 este împrotoco- 
lată.

Aducândă deci aceasta îmbucuratore împregiurare 

la cunoștința publică pe calea diaristică, ne ținemă de 
a năstră datorință a semnala totodată, că activitatea în- 
soțirei s’a începută cu 1 Iulie a. c. și că ședințele con
siliului administr. voră avă locă în totă Mereu ria dela 
ărele 2—3 după amădi; er solvirile se voră face în fie
care Sâmbătă, dela orele 11—12 din di. Depuneri să 
primescă în tote dilele.

In urmă se notifica, că foile designate de adunarea 
constituantă pentru publicările afaceriloră însoțirei suntă : 
»Gazeta Transilvaniei», »Tribuna» și »Telegrafulă Ro
mână».

Deva, în 2 Iulie 1885.
Dr. Lazar Petco, m. p. Alexandru Gzura, m. p. 

directorele însoțirei. secretarulă însoțirei.
---------O--------- 

DIVERSE.
Templu lui Buda. — Viena va fi în curendă 

înzestrată cu ună templu ală lui Buda, pe care îlă voră 
ridica Japonesii din Viena. Ei s’au adresată la ambasada 
loră pentru a face pașii diplomatici necesari. Parisulă 
și Londra încă au câte ună templu budistă. Idea de a 
se ridica ună templu budistă în Viena a fostă conce
pută acum doi ani când au murită în Viena câțl-va Ja
ponezi și n’au putută fi înmormântați după ceremonialulă 
budistă, din causa lipsei unui templu ală lui Buda. Mo- 
bilierulă templului budistă, care se va zidi în Viena, 
va fi adusă din Japonia.

* * *

*) Cârd. N. Wiseman în »Fah.« p. 86.

Cum se păstreză mazărea verde. — Ecă mijlo- 
culă celă mai bună Pentru a păstra mazărea verde: Se 
ia butelii de sticlă grosă care să fie bine spălată și us
cată înăutru. Se umple cu mazăre pănă la jumătatea 
gâtului sticlei și apoi se astupă ermetică cu dopuri nouă 
legate bine cu sfâră. In urmă buteliile suntă puse în- 
tr’ună cazană, plină cu apă rece, avândă la fundă, d’a- 
supra și între butelii paie. Cazanulă se pune apoi pe 
focă, unde se lasă două-ejeci de minute a ferbe 
încetă-încefă pănă ce apa ajunge a fierbe în colcote 
După ce apa s’a răcită, se scotă buteliile una câte una 
și se pecetluescă bine pentru ca aerulă să nu intre îu 
ele; apoi se aședă în pivniță culcate. Cu acestă pro
cedeu se pote avea în timpulă iernei mazărea cea mai 
bună.

* **
Bose albastre și rose verdz. — Din cronica știin

țifică din »Journal des Dâbats» a lui Henri de Parville, 
»Națiunea» estrage nrmătârele: Se găsescă glumeți chiar 
printre chimiștl. Proprietarulă uneia din cele mai fru- 
m6se vile din jurulă Parisului posedă o colecțiune de roze, 
care face admirațiunea visitatoriloră săi. Se găsescă tâte 
varietățile. — Nu crecjă să se găsescă tâte, cjise cineva.
— Absolută tâte, d-Ie, replică colecționarulă atinsă în 
amorulă său propriu. — Oh! și roza verde și roza al
bastră? — Roze verejî și albastre nu există. — Ba da!
— Ba nu! — Ba da! Și discuțiunea amenința să devie 
mai seriăsă, când de-odată clopotulă anunță ora mesei. 
Peste optă 4>'e, care nu fă mirarea colecționarului când, 
la deșteptarea lui din somnă, i se aduse ună minunată 
buchetă de roze albastre și roze vertji! Mirarea lui de
veni multă mai mare când se scoborî în grădină și văcju 
tote rozele sale cu colorile cele mai excentrice; mai tote 
îșT schimbaseră colorile erau roze albastre, violete, vertji 
ca șofranulă, pestrițe etc. Tâte varietăți nouă și cu to- 
tulă necunoscute. Totulă se schimbase ca prin puterea 
unei baghete magice. Se înțelege ‘că natura nu contri

buise întru nimică; chemia singură, vai, trecuse p’acolo. 
Este fârte lesne, într’adevără, de a da floriloră culorile 
cele mai ciudate. Dacă flârea este tăiată și destinată 
pentru buchetă se pune într’o baiă conținândă puțină 
carbonată de potasă; după aceea se spală cu apă cu
rată pentru a depărta escesulă de carbonată, și după 
aceea se înmâie într’o soluțiune de fucsină în apă des- 
tilată său în apă de plâiă. Cu fucsina (jisă albastră, o 
roză albă ese din baiă colorată în albastru; cu o tinctură 
verde, flârea devine verde deschisă. Dacă se scade doza 
de potasă, culârea nu prinde peste totă și flârea devine 
pestriță. Adesea aceste roze unicolore seu pestrițe suntă 
încunjurate de o bandă albastru închisă cu reflecte de 
gușa porumbelului. Dacă se vopsescă bobocii, se obțină 
roze fârte unice în felulă loră: cu dungi albastre, cu 
pete albastre, avendă mijloculă albă. Nici odată n’ar 
crede cineva că aceste roze suntă vopsite; ilusiunea este 
completă; ele se conservă totă așa de multă ca și cele
lalte roze și-și conservă parfumulă. Pentru a colora flo
rile în tulpina loră, e de ajunsă ca diminâța, înainte ca 
sârele să fi ajunsă la tulpină, să le presări cu fucsină 
de diferite culori. Rouă topește văpsâua și văpsește cu 
desăvârșire Horea. * **

Indiscrețizi/ne. — piarulă parisiană »GiI-Blas» 
publică în unulă din ultimele sale numere nișce date 
forte puțină galante. Numitulă diară spune în gura 
măre vârsta mai multoră dame, de esemplu: Madame 
Adam (Juliete Lambert) are 40 de aniș.ori, Sara Bernhad 
41, Jenny Lind 49, Paulina Luca 45, Ilelena Madjșca 
41, Christine Vilson 42, Adelina Patti 42. Tâte aceste 
artiste, cum se vede, au trecută de multă majoratulă, dar 
cu tâte acestea admiratorii loră le voră găsi eternă june 
și frumose. * *- *

Serbarea floriloră. — Serbarea floriloră aranjată 
Sâmbăta trecută de presa parisiană în Bois de Bologne 
a fostă fâite splendidă. Totă Parisulă elegantă se în
trunise acolo: mii și mii de trăsuri împodobite de flori 
părăsiau căldura capitalei pentru a eși în aleele răcorâse 
ale Pădurei-paradisă. Mai cu semă în jurulă lacului 
e vedea mulțimea dameloră, care purtau florile cele mai 
frumose pe talii și la cap. Ună cortă monstru era 
întinsă, sub care se esecuta diferite jocuri și alte ase
menea petreceri cum se obicinuiescă la bâlciuri, ne
greșită aceste tote esecutate de dâmnele și domnii din 
înalta societate, precum ducele de Uzes, baronulă și ba- 
ronâsa de Rothschild, Madame de Rute etc. și mai tote 
corifeele teatreloră din Parisă Serata a fostă dată în 
folosulă aceloră ce au fostă sacrificați în esercițiulă pro- 
fesiunei loră și a produsă ună venită de 200,000 franci.

Cursulu pieței Brașovu
din 4 Iuliu st. v. 1885.

Bancnote românesc! . . . . Gump. 8.90 Vând. 8.94
Argint românesc . . . ... » 8.80 J» 8.85
Napoleon-d’orI . . . . ... » 9.84 > 9.86
Lire turcesc!................. ... » 11.15 > 11.20
Imperiali..................... ... » 9.94 » 9.97
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 Muresiann.
Redactoră responsabilă : Dr. Aurel JIureșiauu.

rile și arangiamentulă chilieloră și era sigură de reușita 
întreprinderei sele. Pre nisce sclavi ce erau la pândă, 
înfundându’i cu bani, îi depărtă din jurulă casei și apoi 
cu ajutorulă Pretorianiloră disponibili sărindă peste zidă, 
descuiâ pârta palatului, străbătu în pași lini și mistici 
printre chilii și în fine ajunse în ună dormitară mică 
dar fârte elegantă.

Acestă dormitoră era adjustată cu ună singură 
pată, âr în pată dormia Iulin Montană.

Venirea lui Nero nu lă deșteptase din somnă, căci 
Ia vechii Romani fiindă chiliele despărțite una de alta 
numai prin perdele, 6r nu prin uși ca la noi, prea ușoră 
putea să între cineva înăuntru fără de a face nici celă 
mai mică sgomotă.

Nero se apropiă de pată și..... atunci etă se rădică
Montană. Nefericitulă împărată încremeni de spaimă, 
căci dormitorulă în care intrase elă era greșită, fiindă 
dormitorulă bărbatului.

Montană pricepândă intențiunea infamului pețitoră 
începu a-șl mușca buzele cu vehemență, tremurândă ca 
ună desperată.

Acesta fu momentulă de crisă.
Acum Montană îșl cere răsbunare, elă îșl înclâștă 

degetele în carnea lui Nero și strîngându-lă cu vehemență 
de peptă îlă fixâză dreptă în față.

Nero era palidă ; două pălmi violente atingându-lă, 
peste față îi umflară obrazii. Acâsta însă nu fu de a- 
junsă, căci Montană îlă isbesce cu putere la pământă, 
îlă calcă sub piciore, îlă coșeșce de ghioldurl și lovituri 
și apoi apucându-lă de peptă îlă tîrăe după sine svîrlin- 
du-lă pe stradă afară.

Netrebniculă împărată abia mai rămase cu 
viață.

Pretorianii, pe cari’i lăsase în drumă, văcjândă pe 
împăratulă loră cu trupulă brăzdată de sânge și vîlcedă 
de lovituri, se împlură de fiori și âreșlcum involuntară 
începură a roși de rușinea lui. Pericululă era cu afâtă 
mai mare, cu câtă la vechii Romani era datina de a țină 
în totă diminâța ună felă de primire după sculată, în 
care se împărtășâu noutățile mai recente și se’ntrebau 
de sănătate*).  Stradele începâu dejaaseumplâ de mulți
mea acestoră cursori și rușinea lui Nero era să fiă vă
dită, de aceea Pretorianii nu întârejiară multă, ci ridicân- 
du-lă dela pământă îlă puseră pe o trăsură și grăbiră a 
se departa cu elă, succedându-le a-lă duce nevăzută la 
residența sa.

Acum nefericitulă Montană, temându-se de răsbu- 
narea împăratului, începuse a deveni totă mai îngrijată, 

pănă ce în fine îșl puse de gândă să mârgă 
la împăratulă, ca să-șl câră ertare pentru ataculă 
comisă.

Nero însă era multă mai ambițiosă decâtă ca să 
pâtă crede, că ar ave cineva cutezanța de a-lă atacâ 
âr dâcă Montană totuși l’a atăcată, acesta credea Nero s’a 
s’a întâmplată numai pentru aceea, pentru că nu l’a cu
noscută. Senatorulă nostru era să fiă așa dară mântuită, 
căci lui Nero nici măcară prin gândă nu-i trecea ca să-și 
mai răsbune, dâcă — rugându-se Montană de ■ ertare 
— nu s’ar fi trădată elă însu-și pre sine, căci îndată ce 
crudulă împărată a pricepută vinovăția senatorului l’a 
condamnată la mârte.

»Tu sciai că eu sunt Nero și totuși m’ai atacată», 
îi cjise cu mirare tiranulă împărată — »pentru că ai fă
cută acâsta, vei trebui să mori.»

Junele senatoră îșl plăti cu mortea pocă
ința sa.

Gregoriu Maiorii.

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



Oursulu la bursa da Viena

Nr. 140. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Bursa de BucurescI.
din 3 Iuliu st. n. 1885. Cota oficială dela 19 Iuniu st. v. 1885.

Rentă de aură 4°/0 . . . 98.85
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92.70
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare.......................... 148.50
Amortisatea datoriei căi- 

lorti ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.75

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 123.50

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

Bonuri rurale ungare . . 102.50
Bonuri cu cl. de sortare 1C1.75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă...............................101.75
Bonuri cu cl. de sortarel01.75 
Bonuri rurale transilvane 101.50

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

vină ung......................... 98 50
Imprumutulă cu premiu

ung.................................... 117.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119.40 
Renta de hărtiă austriacă 82.55 
Renta de arg. austr. . , 83.45 
Renta de aură austr. . . 408 50 
Losurile din 1860 . . . 139 —
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  860 —
Act. băncel de credită ung. 287.75
Act. băncel de credită austr. 286,60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................. 5.88
Napoleon-d’orI.................9.83y2
Mărci 100 împ. germ. . . 61.05 
Londra 10 Livres sterlinge 124.25

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

» convert. (6%) . .
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . .
Credit fonc. rural (7°/0) . .

* » » (5°/o) •
> » urban (7°/0) . .
» > » (6%) • •
’ , > (5%) • •

Banca națională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom.

« > » Națională
Aură....................................
Bancnote austriace contra aură

Cump.

89
93 
88i/2 
30
104 
87Va 
102
94 
85i/3 
1260 
290 
230
10^4
2.03

vend.

90
93i/2
89i/a
32
104s/i
88!/a
102 s/4
95
86i/4
1280
292
235 
lOVs 
2.04

©CT" Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se pottL cumpăra în tutunge
ria lui I. Gross.

fi

*
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Abonați Caliculu,

diarti humoristicti și satiricii cu bogate ilustrațiuni 
pretulu 3 fi. seu 7 fr. pe anii, 1 fi. 50 seu 3*50  fr. 

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

nanții Calicului nu mai numcscu pămentnlu „valea plângeriloru,“ 
ci „valea rîseteloru11 și părăsindu această lume, mai greu se des
partă de „Caliculii“

Abonați deci la „Calic ulii,“ înoiți-v6 abonamentulu 
și adresați prețulă. la Sibiiu

' J

ADMINISTRAȚIUNEA „CALICULUI.11

4C
fi
fi

fi

1-4

Casse de lard 
sistemu Wertheim 

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

L. FLEISCHLR 
oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 
condițiuni și în tote mărimile.

Iiistinicinu M. Grama,
depositarulu fabricei în Brașovă.

Mersulu trenuriloru
pe linia Predealft-Budapesta și pe linia Tel așii-Aradîi-SSudapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealiî-Budapesta JBudapesta—E*  re «lealii

BucurescI

Prodealu (
(

Timișă

Brașovtt

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalv-a 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(Sigili ș6ra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Aiudă 
Vințulă de susă 
Ui6ra 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clnșiu

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină
Ciucia 
Bucia 
Bratca
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

(
(

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok
Buda-poata

Viena

(
(

Trenă 
de 

ersdne

Trenă 
accelerat

Trenă 
omnibufl

Trenă 
nmnihiiA

Trenă 
omnibus

Trenă 
accelerat

Trenă 
omnJbu.

Trenă 
de 

persdne

Trenă 
omnibua

5 00 7.45 Viena — 7.15 — — —
— 9.45 12.50 — Budapesta 6.47 1.45 3.15 6.20 8.00
— 9.47 1.09 — Szolnok 10.37 3.44 7.29 9.11 11.40
— 10.11 1.40 — P. Ladăny 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-Văsârhely — — 9.59 2.11 —
7.33 11.36 4.17 __ Mezo-Telegd — 7.14 10.28 2.34 —
8.01 '11.51 4.47 __ R6v — 7.42 11.36 3.18 —
8.45 12.23 5.42 __ Bratca _ i_ — 12.IC 3.41 —

10.10 1.19 7.37 ._ Bucia — — 12.43 4.01 —
10.29 1.30 8.01 _ Giucia — 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 9.43 — Aghiriș — — 4.00 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 _ ClnRÎU ; — 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 8.29 _ 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 __ Ui6ra 3.41 — — 9.51 —
4.09 4.49 10.23 _ Vințulă de susă 3.50 — — 9.58 —
5.36 __ 12.32 __ Aiudă 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 Crăciunelă 5.41 — -- - 11.28 —

6.29 — — 8.34 Blașă 6.02 12.57 — 11.44 —
6.45 _ _ 8.59 Micăsasa 6.40 — — 12.18 —
7.00 —- — 9.34 Copșa mică 7.00 1.27 — 12.36 —
7.26 — — 10.16 Mediașă — • 1.45 — 1.22 6.01
7.48 7.14 — 11.04 Elisabetopole 2.06 — 1.56 6.40
8.28 7.43 — 12 17 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 — 5.30 11.02

10 01 8.48 — 3.08 Apatia — 4.34 — 6.03 11.37
10.20 _ 3.39 Feldiora — 4.53 — 6.35 12.14
10.30 — — 3.55 Brașovă

— 5.20 — 7.14 1.09
10.37 9.13 — 4.03 — 5.30 — — 1.50
10.51 9.18 10.37 — Timișă — 6.07] — — 2.48
12.37 10.31 12.59 — 6.32 — — 3.23
2.58 12.07 4.45 8.22 Predealu 7.30 — — 4.56
6.00 2.10 10.05 10.30 BucurescI — 11.35 — 9.40

6.35 2.45 10.50 —
3.00 8.00] 6.05 —

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teiușik-Aradft-Budapesta Budapesta" Aradd-Te inșii.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă
omnibua omnibus peradne peradne accelerată omnlbui

Teiușft 11.09 — 3.66
|

Viena 11.00 7.15 ___

Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 1.45 8.00|
Vințulii de joșii 12.20 * ---- 4.53 11.02 3.44 11.40
Șibotii 12.52 "— 5.19 11.12 4.02 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 7 53 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovațti 4.13 — 6 19
Deva 2.35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișii 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41- Conopii 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.5S
BSrzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopii 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
PaulișO 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovațil 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradil 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24

2.39 12.00 4 53 Șibotii 10)43 — 12.53
3.16 12.14 5.10 Vințulii de joșii 11.04 — 1.22

Budapesta 7.10 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — 8.00 6.05 Tetușii 12 05 — 2.24

Aradiî’-'&'iaaîșdi’a Siajaerfa (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenu
omnibua peredne persdne persone omnibua omnibus

Aradik 6.00 12.55 8.25 ®îsmeada 6 30 11.50 2.23
Aradulii nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00
Nâmeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegîi 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 9.25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9.36 Banița 10.11 3.35 6.07
Timișdra 8.42 3.40 10.06 3*  etroșeni 10.43 4.04 6.89

Timișdra-Aradti. Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
peradne persone omnibua omnibus omnibus de pera.

Timișdra 6.07 12.25 5.00 Petroșeni 6.49 9.33 5.28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.06
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10.54 6.45
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.25
Nâmeth-Sâgh 7.23 2.25 653 Hațegîi 9.31 12.17 8 02
Aradulii nou 7.40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8.44
Aradft 7 50 3 IO 7.40 Sfaaaoria 10.53 1.35 9.15


