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.GAZETA" IESE ÎN FIECARE ț)I.

Pe un fi anii 12 fior., pe șâse luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. 
România șl străinătate:

Pe anii 40 fr.. pe ș6se luni 20 fr., pe trei luni 10 franci.
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Brașovu 25 Februariu 1886.
Cuvintele rostite de D. M. Kogălniceanu în 

camera română, cu ocasiunea interpelărei sale 
privitdre la desțărarea celoru șâse români arde
leni, au produsă, cum se vede, neliniște în sînulă 
magnațilorft țârei ungurescl.

„Marele" istoriografii, profesorii și academi
ciană ungură Paulii Hunfalvy, din nascere: 
Hundsdorfer, a fostă însărcinată a potoli acostă 
neliniște printr’o interpelare adresată d-lui mi- 
nistru-președinte Tisza. Vorbele d-lui Kogălni- 
ceanu, — ’și-au disă magnații, — potă produce 
„mare iritațiune" între Românii din Transilvania, 
de aceea trebuescă desavuate. Biroulă de cores
pondențe din Budapesta s’a grăbită a ne tele
grafia cuprinsulă interpelărei d-lui Hunfalvy și 
răspunsulu primului ministru Tisza, prin care 
se vestesce tuturoră cetățeniloră „de limba ro- 
mână“ din Ardeală, că nu esistă nici o conven- 
țiune, care să îndreptățâscă pe Românii din Ro
mânia a interveni în interesulă poporului română 
din țările ungare.

Paulă Hunfalvy este mare meșteră în a în- 
tortochia fapte trecute și presente și în a suci 
vorbele dmeniloră cum îi vine mai bine la so- 
cotâlă. Așa suntu obiclnuițl istoricii unguri de 
a(Ji, cari mergă până a pretinde, că locuitorii 
Europei au fostă odată Maghiari, că chiar vechii 
Elini au fostă Maghiari, că Banulă Mărăcine său 
Ronsard a fostă Maghiari, că Radu Negru nu e 
decâtă Fekete Rudolf, pdte chiar vr’ună strămoșă 
ală vestitului Hundsdorfer. ț)icemă că-i mare 
meșteră, căci una a disă d. Kogălniceanu în in
terpelarea sa și alta a scosă la maidană d. Hun
falvy. Elă a întorsă foia și păcatele Unguriloru, 
ce le-a scormonită d. Kogălniceanu, s’a încercată 
a-le încărca în spinarea guvernului austriacă de 
mai înainte.

Ce-a d. M. Kogălniceanu?
A (jish națiunea maghiară este nerecu- 

noscătăre și că dmenii de stată unguri nu-și țină 
cuvântulă dată în vremuri de răstriște! De Aus
tria n’a vorbită alta, decâtă că guvernulă ei să 
mâniase asupra guvernului principelui Cuza, din 
care făcea parte d. Kogălniceanu, fiindcă acestă 
guvernă luase sub scutulă său pe revoluțiunarii 
unguri trecuțl în România, dându-le ospitalitate.

D. Kogălniceanu a mai vorbită nu de con- 
vențiunl cu Austria, ci de convențiunile încheiate 
între Domnulă Cuza și Ungurii emigranțl, cari 
luptau pentru liberarea și renascerea Ungariei. 
La aceste convențiuni, ce le-a publicată Kossuth 
în memoriele sale, a apelată d. Kogălniceanu 
când a disă :

„Aceste acte ne dau nouă Româniloră din 
România dreptulă de a dice și noi unu cuvântă 
în afacerile frațiloră noștri români de peste Car- 
pațl și de a cere sfânta păzire a celoră stipulate 
în ele. Insă ni se va pută întâmpina, că împre
jurările de atunci schimbate suntu și că prin ur
mare căzute suntu și promisiunile și legăturile de 
atunci. Ei bine d-loră, întrebă, dmenii onești, 
patrioți inteligențl și mai alesă dmenii de stată 
numai în nenorocire trebue să ’șl țină cuvântulă 
dată? Eu socotescă că tocmai pentru că patrioții 
unguri au ajunsă la țelulă sforțăriloră loră, ei 
trebue să facă ondre angajamenteloră loră luate 
în timpulă restriște?'.

D. Kogălniceanu a așadăr — dâcă co
rectă este pasagiulă citată din „Monitoră" — 
nu că România ar avă dreptă a se amesteca, ci 
numai că are dreptulă a elice, unii, cuventă în 
afacerile Româniloră de aici și în acâsta găsi mă o 
mare deosebire. A cjisti mai departe că dmenii 
de stată maghiari sunt obligați moralicesce a țină 
sâmă de angajamentele loră luate de bună voiă, 
când se aflau în nenorocire.

Apucătura d-lui Hunvalfy de-a vorbi de „trac
tate cu Austria" și a cere estrădarea loră este prin 

urmare prea grosolană și nu scimă ce scopă 
să aibă interpelarea lui dâcă nu de a sedu. 
nou opiniunea publică maghiară, căci în cet. 
privesce pe Românii ardeleni, nu-lă credemă x 
d. Hunfalvy atâta de simplu, ca să voiâscă ai h 
niști printr’o nouă întortochiare a fapteloră.

Broșura d-lui Mocsary.
(A Kăzmuvelodâsi egyletek es a nemzetisăgi kărdâs. 

Ii ta X. Y. Budapest, Kokai Lajos, 1886.)
(Urmare.)

Purtarea iesuitică a lui Tisza în cestiunea națio
nalitățiloră nimică nu o pdte caracterisa mai bine, decâtă 
ordinațiunea, ce a adresat’o comitatului Sătmară pe te- 
meiulă vestitei hotărîrl privitore la arunculă de l°/0 dare 
(în scopulă^reuniuniloră de maghiarisare, în contra cărei 
hotărîrl au apelată d-nii Ștefană Bilțiu, Ionă Popă și 
Lazară Fernea — Red.). După ordinațiunea aceea, 
Tisza aprobă hotărîrea și pune numai condițiunea, „ca 
arunculă se se întrebuințeze astfelă, încâtă se corespundă 
intereselor ă cetățeniloră terii de orice limbă, țînendu-se 
înse simă de punctulă de vedere generală de stată, afară 
de acesta elă vrea să reserveze guvernului și controlulă 
în amăruntele întrebuințării. Mai departe, elă interzice 
a se comunica altoră municipii hotărîrea (care de alt
mintrelea se cetise de multă în diarele din totă țâra), 
ca și cum ar voi să împedece d’a se lua în alte comi
tate asemenea hotărîrl. Așadără trebue să hă mulțămite 
amândouă partidele; Românii încă potă fi liniștiți, că 
banii loră nu se voră întrebuința în contra intereseloră 
loră, de acâsta va îngriji deja Tisza! Dâr ce valâre pâte 
avea pentru sine acăstă asigurare față cu permisiunea 
oficială, că arunculu se pite da în totă casulă societății 
Szechenyi și altoră reuniuni de maghiarisare ? Negreșită 
că în acelă comitală se va argumenta în modulă obici
nuită : interesulă cetățeniloră de altă limbă e în prima 
liniă acela, ca însusindu’și limba maghiară să se facă 
destoinici d’a ocupa orice felă de oficii? Se mai p6te 
încă și adauge, că lățirea maghiarismului este ună fârte 
importantă .punctă de vedere generală de st.ată“? Dâcă 
Tisza ar fi cutezată să se opună curentului, dâcă ar fi 
vrută să intervină cu sinceritate onestă, ordinațiunea 
sa ar fi trebuită să șune astfelă.- *De6rece art. de lege 
XV din 1883 între scopuri culturale nu înțelege aceea, 
ca cetățenii patriei de limba nemaghiară se Hă desbrăcați 
de naționalitatea loră cu propriele loră dări, deorece o 
astfelă de procedere însemniză totă atâta câtă a ațîța 
naționalitățile una contra alteia, ceea ce §172 din co- 
dulă penală o înșiră între acțiunile penale, nu potă 
aproba hotărîrea comitatului.“

Gelă ce în alte lucruri nesocotesce cu atâta ușu
rință comitatele și hotărîrile loră, ca Tisza, ar fi putută 
face același lucru și cu acăstă ocasiune. Dâr nu — 
Tisza primesce acestă Humbug, ce se practică sub tit- 
lulă de „cultură.< De aci se pâte vedâ, precum am 
amintită deja mai susă, ce importante și practice urmări 
pote avă joculă, ce părea la începută pâte nevinovată, 
cu cuventulă: reuniune de cultură. Răspunderea 
pentru hotărîrea Sătmarului privesce de aci înainte și pe 
Tisza; afacerea va veni pe tapetă ană de ană, fundă că 
arunculă de dare trebue să se hotărască în fiecare ană, 
și cu acăstă ocasiune se va repeți din nou totdâuna 
iritațiunea. Cum se voră mulțămi interesele cetățeniloră 
patriei „de orice limbă,< se va arăta, precum și aceea, că 
ce bună serviciu s’a făcută cu acâsta causei păcii interne 
și causei maghiarismului.

Fărte caracteristice suntă aserțiunile, ce le-a făcută 
Tisza nu de multă în desbaterea generală asupra buge
tului. A fostă surprintjătoră, că s’a adusă în discuțiur 
cestiunea naționalitățiloră; e îmbucurătoră că în dietă 
discută cu totulă altfelă, seriosă, âr nu ca în pre 
acăstă cestiune, care, abstracțiune făcendă de rapor 
cu Austria, după dreptulă publică e cea mai impo 
în acăstă țâră. Anume tonulă, în care s’a pror 
Horanszki și cu deosebire Helfy, corăspunde depl' 
portanței obiectului, nu-mi place însă acea deos* 
au făcut’o în privința iubirii de patriă între ce 
rasă maghiară și între cei de rasă nemaghiară 

I gerea mea e, și credă, că iubirea de patriă și-

cu
ghiaris..
că eu privesc 
tură agresivă. 1?. 
câteva observări și 
Grunwald. Antipatia lu. 
maniă, pe care elă o numesce
După părerea lui, maghiarismulă se îngustâză pei^t 
terenulă, pe care i-Iă rupă valurile, provincii întregii 
adecă Transilvania, ne scapă din mâni. Uniculă modă 
de mântuire a maghiarismului e, s’o rupemă cu Ungaria 
vechiă; patria năstră numai astfelă păte deveni stată 
maghiară, dâcă va fi stată europână; să creămă admi- 
nistrațiune bună, ca cea prusâscă, să cassămă autonomia 
comitatensă și protestantă. Acâsta e conclusiunea vor
birii lui, ca și a tuturoră vorbiriloră lui precedente, 
Numai de aceea descrie elă pericululă din partea națio
nalitățiloră așa de mare, ca să facă să-i primâscă opi
niunea ; publică panacea, adecă cassarea instituțiuni 
vechiului comitată și rămășițele autonomiei protestante. 
Că ne scapă Ardealulă din mâni, e necontestabilă o esa- 
gerare; totă așa de esagerată e susținerea, că la acâsta 
ducă scâlele, în care se învăță ura contra maghiarismului; 
afirmațiunea, că teremulă maghiarismului se totă îngustă, 
e luată din aeră, și progresulă celă mare ce se observă 
în orașe o dă de minciună. Cererea utopistă d’a se 
crea o bună administrațiune ne face să ne aducemă 
aminte de vorbele Domnului Cristosă: .Pentru aceea 
fiți perfecți, precum și Tatălă vostru perfectă este.« De- 
veni-va âre de sine europeană, perfectă, administrațiunea, 
dâcă se va administra prin funcționari numiți? Pâte-se 
6re închipui o administrația și justiția, nu perfectă, ci 
numai onestă, dică problema ei va fi maghiarisarea cu 
tâte mijlocele, cari stau statului lațdisposițiune ? Da, va fi 
o administrațiune ca cea rusescă în Polonia...

, Dâr ce a cjisă Tisza? A ijisă, că va respinge orice 
pretențiune esagerată a naționalitățiloră, dâr că de altă 
parte nu va satisface nici pretențiuniloră șovinismului 
maghiară, Din causa acestei atitudini a sa e espusă, a 
<|isă elă, necurmateloră atacuri atâtă dintr’o parte câtă 
și dintr’alta și de aci conchide elă, că a apucată pe calea 
cea drâptă. Dâr acea înțelepciune de stată, care se 
caracterisăză în cunoscuta fabulă despre capră și vartjă, 
în casulă acesta totuși nu se dovedesce, căci afirmațiunea 
ministrului-președinte, că se opune pretențiuniloră șovi
nismului maghiară, nu corăspunde adevărului. E nevoii 
pentru a"âsta de o mai lovitâre dovadă, decâtă cu^ 
este aprobarea hotărârii comitatului Sătmar* ** P 
îșl atribue tocmai sie’și meritulă, că 
tivitatea reuniuniloră de cultr 
reuniunile numai nu voră • 
fi de mare folosă patrie' 
este aci ârăși espresir 
sie’șl meritulă, că ■ 
întărită în măsur*
puternică se si 
de succesă.- 
de maghir 
gloria r 
care ' 
șov' 
îr



TRANSILVANIEI 1886.

..oua 
^e, cu pu- 

ța, că ele cu 
erviciulă scopuri- 

^mfestă transformarea 
..... ubservă, că susținerea ju- 

.u ca factori politici n’a fostă combătută în 
^misiune și credă că nici în cameră nu se va combate, 

deși în fața representațiunei parlamentare și a presei li
bere nemărginite (?) o acțiune politică a jurisdicțiuniloră 
este aprăpe cu totulă superfluă. Trebue sS se validiteze 
supremația statului. Dreptulă de stată ungurescă înțe
lege sub autonomiă, că la noi municipiu și jurisdicți- 
une suntă o noțiune de dreptă de stată cu totulă iden
tică. E naturală, ca statulă să-și estindă dreptulă de 
supraveghiare și de controlă. Aclualulă proectă de lege 
strînge și mai multă prin fișpani, legăturile dintre admi- 
nistrațiunea de sine și dintre guvernulă statului, și anume 
nu prin vătămarea (?) cercului de dreptă autonomă, ci 
prin aceea, că dreptulă de supraveghiare ală fișpanului 
se estinde și asupra organeloră statului. Proiectulă de 
lege susține alegerea funcționariloră municipali, fiindă că 
funcționarulă alesă este ună 'funcționară politică multă 
mai bună, decâtă celă numită, căruia oficiulă îi este pa
tria. Organele financiare rareori au simță pentru mise- 
ria generală și esperiința a dovedită multele plângeri în 
contra procederii loră necruțătăre, au încetată, decând li 
s’a dată jurisdicțiuniloră o influință în acăstă privință. 
E adevărată, că cestiunea dominaținnei naționale în Un
garia atărnă de corpulă funcționariloră, der tocmai de 
aceea ar fi ună pasă cutezătoră, decă prin o adminis- 
trațiune de stată și prin estiparea funcționariloră acum 
aleși amă voi în urma numirei loră să ’i aducemă pe 
aceștia în contrastă cu poporulă guvernată de ei. In 
timpulă mai nou se ’ncărcă unii a formula cu totă forța 
din necesitatea administrațiunii de stată o cestiune de na
ționalitate, dăr acăsta’i o greșălă nenorocită. De o bună 
administrațiune are nevoiă totă așa de multă Slovaculă 
ca și Maghiarulă, Germanulă seu Românulă. Fiecare ce- 
tățănă ală statului nostru ia parte la administrarea de 
sine, precum nu esistă peste totă nici o deosebire (?) în 
esercitarea drepturiloră politice între naționalități. Na
țiunea, ce esista odinioră numai din Unguri a împărțită 
(?) tăte drepturile ei cu cetățenii statului. Instituțiunile 
nostre suntă aceleșî (?) în ținuturile locuite de Români 

plânge (?) că administra- 
r nu naționalitățile se plângă 
inistrațiune autonomă, ci hi- 
strațiunii de stată. Proiectulă 
ile administrațiunei nostre nu- 

i dreptulă de supraveghiare 
trațiune bună nu trebue să fiă 

ptă și neparțială. Pe fișpanulă 
ane sub puterea disciplinară a 
pote dice, că ar fi scutită de ori 

atărnă cu totulă de guvernă. (Ar- 
idiceri în dreptă). Pe elă îlă scu- 

ja guvernului. Raportorulă presintă 
iile în acăstă afacere, recomandândă 

d spre primire.
:udovic Tisza vorbesce pentru proiectă, 

prin noua lege se validităză în casă de 
,te părțile administrațiunei influință guvernului 

. atâtă din punclulă de vedere ală controlului 
a autoritățiloră locale, câtă și din punctulă de ve- 

j ală susținerii statului unitară. Fără o astfelă de lege 
m p6te fi responsabilă cu privire la esistența neturbu

rată și la întărirea sfatului unitară ungurescă, a a- 
celui stată unitară ungurescă, precum l’a definită de 
curendă atâtă de escelentă Desider Szilagyi. După 
convingerea lui, numirea pe viăță a tuncționari- 
loră administrativi ar fi (?) unulă din cele mai im- 

I portante mijloce pentru îmbunătățirea radicală a admi- 
■ nistrațiunei. Prin acăsta nu se vatămă (?) autonomia 
| municipală. In proietă nu se aplică numirea funcționa
riloră, der vede ună progresă în acăstă privință. Causa 

' e că numai 4 municipii s’au pronunțată pentru numirea 
1 funcționariloră pe viăță. Elă primesce proiectulă de lege 
în generală (Va urma.)

SOIRILE DILEL
Ministru de finance ungurescă a adresată tuturoră 

inspectoriloră de dare o ordiaațiune, în care îi face 
1 atenți la disposițiunea ordinațiunei cuprinse în N-r. 7 
din »Penzugyi Kozlony“ 1881, în urma căreia pregătirea 
protocdleloră de licitare, alcătuirea rapărteloră ș. a. la 
exmisiuni la fața locului au să se facă în orele de seră, 
în dilele de Duminecă și sărbătăre; de aci resultă că, 
întru câtă nu e împreunată nici ună periculă cu întâr- 
diarea, nici o secuestare nu e permisă a se face Dumi
neca și sărbătorea, a se licita Dumineca și săsbătorea, 
fiindă directă oprită acăsta deja în anulă 1883.

.1 
—X—

Joi în 27 Februariu va fi ântăia conferință literară 
din postulă Pasceloră, ce se va țină în sala gimnasului 
română de aci, la 7 6re săra. Părintele V. Voi na va 
vorbi despre „caracterulă femeescă.»

—x—
Din Sighișâra ni se scrie, că protopresbiteru, ală 

tractului Sighișorei s’a alesă fostulă adm. protop. De- 
metriu Moldovanu, cu 31 voturi din 48. Gandidații Titu 
Gheaja a întrunită 6, Ștefană Albu 11 voturi. Cores- 
pondenlulă ne comunică, că organele administrative un
guresc! au esercitată o presiune ne mai pomenită în 
contra alesului Moldovană. Der cu ce dreptă organele 
administrațiunei uuguresci își vîră lingura unde nu le 
ferbe ăla?

—x—

In Bblon, comit. Trei-Scaune, difterita răpesce pe 
fiecare di câte 2—3 copii. Scdlele s’au închisă.

—x—

Ministrulu de interne ungurescu atrage printr’o 
nouă ordinațiune atențiunea autoritățiloră asupra rușino
sului comerciu cu fete, ce se face în Ungaria de nisce 
agențî, cari le ducă în orientă pănă prin India ostțcă. 
Ordinațiunea cere cea mai mare stricteță la darea pașa- 
porteloră pentru fete tinere și pedepsirea seducăloriloră 
și agențiloră.

—x—
Poliția din Clușiu a descoperită acolo ună cuibă 

de hoți. S’au confiscată o mulțime de lucruri furate.
—x—

»Pozor“ publică ună articulă ală unui membru ală 
aristocrației croate. în care »ideia de stată maghiară* 
e declarată de ună periculă imensă pentru Croația și în
demnă la unire pe toți patrioții croațl.

—x—
Intre Viena și Brunn, distanță de 114 căilometri, 

s’a stabilită comunicațiunea telefonică. Funcționarea te
lefonului, după proba făcută, e sigură, u.șâră și repede.

—x—
„Monitorulă oficială11 din Bucuresci publică decre- 

tulă, prin care d generală Al. Anghelescu este numită 
ministru de răsboiu.

—x—
Atâtă în senată câtă și în camera din Bucuresci 

s’au presentată propuneri d’a se abroga legea asupra 
străiniloră, dedrece guvernulă a abusată de ea. Propu
nerea a fostă respinsă la senată și nici vorbă, că și la 
cameră va avea aceeași sărte.

—x—
In filele trecute ună Evreu din Ploești fu dusă la 

sinagogă, ca să facă ună jurămăntă pe tablele legei. Ra- 
binulă, înainte de a se efectua jurămentuiă, făcu tabloulă 
consecințeloră unui jurămentă falsă. Israelitulă rămase 
uimită în fața acelui tablou, nu mai voi să jure, plecă 
posomorită acasă și muri.

—x—
Ună oficerU circasianu din garda imperială rusă a 

sosită în Bucuresci, cjice „Răsboiulă,* fiindă însărcinată, 
precum se vorbesce, să mărgă la Sofia spre a da prin
țului Alexandru o scrisdre din partea Țarului.

Cine suntti alegStorii în Transilvania?*)
Nimică nu dovedesce așa de lămurită esclusivismulă 

ungurescă, nedreptatea și batjocura cea mare, ce se face 
cu popărăle nemaghiare ale Transilvaniei, ca legea 
electorală ardelănă. Nu se ferescă stăpânii dela putere 
a veni în cele mai absurde contradicțiunl cu sine însuși, 
nu se genăză a se face ridiculi în fața Europei, nimică 
nu cruță, când e vorbă de detrimentulă și neîndreptățirea 
cetățeniloră de altă rassă, așa câtă omulă trebue să ad
mire <5rba cutezanță, ce o mână de ămenl și-a arăgă, 
batjocurindă milionele de poporă, cari de nenumărate 
ori și-au versată sângele și averea pe altariulă patriei 
loră și cari formăză puterea și maioritatea absolută în 
acestă stătu.

Primulă signală ală prigoniriloră ni-s’a dată la 18 
Febr. 1867, când, fără a fi luațl câtă de puțină în sămă, 
fără învoirea nâstră, s’a decretată unirea Transilvaniei cu 
Ungaria. De atunci apoi totă mai rău și ăr mai rău. 
Ungurii voiescă să ne facă cu puterea se uilămă, că a fostă 
o-dată ună Ardeală autonomă și de sine stătătoriu,

*) Publicămă acestă articulă, care ne vine dela ună 
proprietară de frunte. Elă tractăză o temă cunoscută 
și pănă acum destulă de variată, dăr o temă de tristă 
actualitate, ce trebuesce mereu reinprospetată în me
morie. — Red.
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cari n’au nici călindară nici orologe, cu acurateță dilele 
de sărbătăre și de postă și timpulă. Anume suntă pen
tru toți Românii sărbătorile Pasciloră de cea mai mare 
importanță, și chiară și cei mai săraci caută să-și pro
cure pentru aceste sărbători vină și carne. Ceremoniile 
bisericei loră le țină cu zelă lăudabilă și cinstescă pe 
preoții loră cu cea mai mare devoțiune. Fiindcă preoții 
se căsătorescă totdeuna cu fete din poporulă loră, își în- 
tărescă influință asupra poporului fărte tare, deărece tră- 
escă în chipulă acesta în poporă și cu poporulă.

Intelnindu-se cu ună preotă, tenă$î și bătrână își 
plăcă genunchii și din mare depărtare își ia pălăria seu 
căciula de pe capă. Cei mai aprăpe de elă se îmbul- 
>escă împrejurulă lui, ca să-i sărute mâna. Cu liniștită 

mnitate și cu multă afabilitate primesce părintele acăstă 
’e. Preoții greco-orientali sciu întoldăuna să se părte 
Tochienii loră cu ună felă de popularitate confiden- 

Xră să ’șl deroge ceva din demnitate. Și înfăți- 
oră esternă este în cele mai multe cașuri forte

Imposanta figură, costumulă celă pomposă, pă- 
lungă, ce se întinde în plete peste umeri și 

și barba cea' bine îngrijită le dă ună aspectă 
latriarchală. Cumcă și mai mulți preoți ro- 

’au distinsă în bisericele loră prin înaltă eru- 
'evărată cultură modernă este bine cunos-

După natura lucrului stă cultura acestoră Români 
munteni pe o trăptă fărte de josă. Locuințele loră se 
află în cele mai multe locuri tare risipite și depărtate 
unele de altele, încâtă și dăcă ar esista o șcălă, școlarii 
totuși ară avă să mărgă fărte departe pănă la șcălă. 
Pentru aceea stă rău cu celitulă și cu scrisulă. Rela- 
țiunile sociale încă suntă tare restrînse. Cine să facă 
aici visite ? Cu ce să ’șl petrăcă ? Mulți din acești lo
cuitori de munți au îmbătrânită și au încărunțită, și în 
tătă viăța loră n’au fostă mai departe decâtă pănă la 
Câmpina (ună orășelă în România aprăpe de Carpați, 
pe drumulă dela Brașovă spre P oeștl). Ce facă frații 
loră colo josă pe șesulă celă nemărginită de mare său 
chiară în strălucita cetate regală Bucuresci, sciu ei nu
mai din istorisirea vre-unui vecină, care a fostă odată 
acolo în vre-o afacere. Acuma, fiindcă mulți feciori au 
servită și servescă în armată, merge mai bine și în acestă 
privință, deărece aceștia umblă adeseori departe prin țără 
și apoi, după ce se reîntorcă în liniștita colibă a patriei 
loră, nu potă istorisi destulă despre lucrurile minunate, 
ce le-au vădută ei colo josă.

Mai multă viăță veni în acăstă singuratică regiune 
și prin aceea, că curtea regală română și-a cJiditO pom- 
posa reședință de vără la Sinaia; și în chipulă acesta 
și-a i mai c^idită mulți boeri și demnitari avuți vile său 
case de țără încântătore în aproprierea reședinței regale.
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»Ardealulă este mortă, numai Ungaria trăescel* se aude 
strigândă prin dieta dela Pesta.

De faptâ însă Maghiarii nicî-decum nu lucră ca și 
cum Ardâlulă ar fi unita cu Ungaria. In administra- 
țiune, în legi, în constituția, adecă mai în tâte aflăma 
Ardâlulă cu totula separată de Ungaria.

Mai alesă legea electorală a Ungariei nici pe de
parte nu se pâte asămena cu a nâstră. La ei e multă 
mai liberală acăstă lege, fundă că maiorilatea o formâză 
Maghiarii. La noi? Să te ferâscă Dumnezeu! Legea 
nâstră electorală favorisâză mai vîrtosă numai trei clase 
de âmeni: pe magnați, său proprietarii mari de pământă, 
pe meseriașii de pe la orașe și pe proletarii numiți nobili 
(nemeș ember). Românii nu suntă cuprinși în nici una 
din aceste trei clase. Istoria ne spune, că ei totă-dăuna 
au fostă prigoniți, așa câtă se nu pătă înainta nici în 
sciință, nici în cultură, nici în avere. Pentru aceea 
proprietari mari de pământă noi Românii avemă fărte 
puțini.

Avemă însă proprietari mici, moșieri, âmeni cin
stiți, cu nume bună și consciință curată, cum de regulă 
este poporulă nostru, însă aceștia suntă eschiși dela 
dreptulă de alegere prin modificarea din 1874 a legei 
electorale, articlu II din 1848, prescriindu-se pentru sate 
mici și mari ună censă de 84 fl. ca venită catastrală. 
(Articululă XXXIII. Novelară). Prin urmare, ca proprie
tarul de pământa să pâtă fi alegătoră se poftesce să 
aibă celă puțină 18 fl. 72 cr. contribuțiune de pământă, 
afară de aruncurile erariale, cari ârășl facă celă mai 
puțină a patra parte. Prin punerea unoră condițiuni ca 
acâsta, dreptulă electorală se restrînge numai la proprie 
tarii mari de pământă și la magnați, cari, precum am 
arătată, suntă mai toți Unguri, âr poporulă economă, 
fiind că prin contribuța moșieloră sale nu păte cores
punde censului celui mare de alegătoră, — eo ipso este 
eschisă dela dreptulă de alegere.

Penfru ca însă acăstă neîndreptățire să nu atingă 
și pe poporulă maghiară, stăpânii dela putere au aflată 
de bine a-i acorda acestuia sufvagiulă universală, sub 
titlulă de nobilă (nemeș ember). Sub acestă titlu se 
vîrescă ca alegători mai toți netrebnicii, calicii și vaga 
buneii numai să fiă de nascere Unguri, pentru că »min- 
den magyar nemeș ember< (Maghiarii toți suntă de nămă,
nemeși, nobili) și apoi ca »nemeșl* au dreptulă de ale
gere. Mai de multă s’a decretată, ce e dreptă, prin lege 
dreptulă electorală ală nobililoră din Ardeală nu ca 
dreptă ereditară, ci ca valabilă |pe viață numai pentru 
acei »nemeșî“, cari trăiau pe atunci, fără a trece însă 
și la descendența loră. Dăr să ve<Ji lucrulă naibei, acești 
>nemeșl« maghiari nu se împuținăză mai de felă, ca și 
cum ar fi nemuritori. Dăcă pe tată îlă chiamă ,Jânâs<, 
pe fiu încă și-Iă botăză Iânăs; și dăcă Iânăs celă bă
trână măre, rămâne în loculă lui Jânâs celă tânără, care 
sub numele tătâne-sâu nu vră nici decum să lipsăscă 
dela urnă. Astfelă deși prin lege li s’a luată dreptulă 
ereditară, »nemeșii‘ însă nu se prea rărescă; și dăcă 
regimulă lui Tisza va susta încă o sută de ani. și nemeșii 
voră trăi 100 de ani, căci prin atotă putința lui li s’a 
dată loră viăță vecinică.

Mai favorisăză legea electorală din Transilvania pe 
comercianțl, pe măest.ri și industriași, cari formâză aprăpe 
esclusivă populațiunea de prin orașe. In privința aces
tora legea electorală poftesce ună așa bagatelă censă, 
încâtă cei mai mulțl orășeni suntă înzestrați cu dreptulă 
de alegere. Noi Românii însă avemă relativă puțini 
orășeni, deărece încă de pe timpulă lui Verbâczi prin 
decretulă unirei celoră trei națiuni (unio trium nationum)

Românulă era împedecată dela învățarea măestrieloră, 
luânduli-se dreptulă de a intra în ițehurile' (coetus) măe- 
sfriloră. Prin acâsta națiunea română a rămasă pănă 
în timpii cei mai noi lipsită de clasa mijlociă, care de 
regulă formâză populațiunea orașeloră, ăr poporulă ro
mână dela sate a începută a desprețui măestria ca pe 
ună ce străină și ne propriu lui.

Să mai află însă în țera nâstră Jidani, Armeni și 
alți »patrioțl< moderni fără vr’ună caracteră națională, 
cari pentru interesele loră personale își vendă și sufle- 
tulă lui Tisza. Ve4i bine acestora încă li se dă dreptulă 
de alegere sub titlulă de inteligență. Pentru ca de 
acestă titlu să nu pătă profita și inteligința nâstră, care 
constă mai cu deosebire din preoți și învățători, s’a adusă 
măestrita lege, ca preoții și învățătorii numai așa se pătă 
fi induși în lista electorală, dăcă voră pută documenta, 
că au avută o locuință stabilă și au plătită contribu
țiune în același locă celă mai puțină în decursă de doi 
anî. Cine cunăsce împrejurările preoțiloră și învățăto- 
riloră noștri va afla numai decâtă, că prin acâsta fărte 
multă s'a restrînsă pentru ei dreptulă de alegere. Și 
dâcă pe lângă tăte aceste condițiuni își păte elupta ici, 
colea și câte ună nemaghiară dreptulă de alegere, se 
fruncjârescă bine protocălele de dare și dâcă s’a obser
vată la âre care o restanță ori câtă de bagatelă — fiă 
chiară de ună cruceru — din anulă precedentă, acela 
numai decâtă este ștersă din lista electorală.

Mai concede legea electorală fiă-cărei comune mici, 
sub 100 fumuri, ca să fiă representată prin ună ale
gătoră, și cele mari, de peste 200 fumuri, prin duoi ale
gători ; dâr nici acestă dreptă nu este făcută în favorulă 
nostru, deărece legea spune, că numai acela are dreptulă 
de a fl alesă ca representantă electorală ală unei comune, 
care este și alegătoră; prin urmare, fiindă că alegătorii
— precum am arătată —■ suntă de regulă Maghiari, 
și representanții electorali ai comuneloră încă suntă de 
regulă Maghiari, și încă cu câte 2 voturi. Afară de aceea 
comitetele comunale încă suntă cu așa măestriă alcătuite, 
încâtă numai pe acela îlă alegă și numai aceea facă, ce 
cere înteresulă ungurescă.

Din aceste trăsuri a legei năstre separate electorale
— care formâză fundamentală constituțiunei — ori cine 
se păte convinge ușoră, câtă de nedrâptă și asupritâre 
este pentru noi acestă constituțiune

Pentru ilustrare să Iuămă de es. comitatulă Clu- 
șiului. Acestă comitată, care cuprinde în sine și partea 
cea mai mare a Câmpiei, se întinde dela ună munte în- 
cepândă și pănă mai în celălaltă, cuprimjândă 240,000 
locuitori împărțiți în patru cercuri electorale, — afară 
de Clușiu, care ca orașă e de sine stătătoră. Băgați 
bine de sâmă, că 240,000 locuitori suntă representați 
în dieta țârei numai prin patru deputați, va să (jică celă 
mai puțină 50,000 locuitori se vină pe ună deputată. 
Acâsta se întâmplă intr’ună comitată, unde celă mai pu
țină 9 din 10 părți a locuitoriloră suntă de naționalitate 
Români.

Cu totulă altmintrelea stă însă lucrulă în părțile 
locuite de Maghiari. Aci patru, multă cinci mii de lo
cuitori își au deputatulă loră. Ba în unele comune un- 
gurescl, cum de esemplu: Sică, Brețcă, 0-Falu și altele, 
abia dâcă se vină 5—600 locuitori pe ună deputată, așa 
cătă contribuția acestora păte mei nu este de ajunsă 
pentru a plăti diurnele deputatului.

Află dâră iubite cetitoră, câtă de oribilă este bat
jocura ce o aruncă legea constituțională a Ungariei a- 
supra sîrmaniloră locuitori nemaghiari din Ardâlă. In 
generală dicendă, dintre nemaghiari se vină în numără 
rotundă la 50,000 locuitori pe ună deputată, pe când 
dintre Maghiari abia 4— 5000 locuitori, ba în alte părți 
și numai 5—600 pe ună deputată.

Ună raportă 'ală vice-comitelui Gyarmalhi Miklos 
despre starea administrativă a comitatului Clușiu pe 
anulă 1884 (Alispâni jelentâs Kolozsvârmegye kozigaz- 
gafâsi âllapotârol az 1884-ik âvben etc.) ne arată des
tulă de lămurită, câtă de batjocorităre este pentru noi 
acâstă lege electorală. Acestă raportă ne spune, că în 
comitatulă Clușiului, — despre care scimă că are 240,000 
locuitori, dintre cari nouă părți suntă Români — se 
află numai 3652 de alegători. Dintre aceștia 1282 suntă 
alegători după dreptulă nobilitară Crâgi jog,) adecă Un
guri de tătă categoria: nădrăgarî (jupâni,) calici, flendu- 
roși și mai scie D-tjeu câți trași impinșl, dâr botezați cu 
numele de »nemeș.“ Așa dâră din bagatelulă numără 
de 3652 alegători mai bine de a treia parte este dă 
ruită „nemeșiloră* maghiari, cari în parte fărte mare suntă 
simpli proletari. — 887 alegători suntă după censulă de 
pămentă și case. Acestă numără îlă formâză mai ver- 
tosă aristocrații, boerașii și alți proprietari mari de pă
mântă, cari, precum amă arătată, mai fără escepțiune 
suntă Maghiari și de cari din cele 237 comune ale co
mitatului fărte puține suntă scutite. Alți 326 alegători 
suntă după venită, va să 4|Că arendatori de mașini, de 
cârcime și altele, cari ve4I bine suntă de regulă Jidani 
și Armeni, căci dintre Unguri puținii, ce suntă, se nu

Hotelurile (ospătăriile) cele mari, mulțimea de streini în- 
curăgăză și pe locuitorii depărtați din munți să mărgă cu 
simplele loră producte în susă la Sinaia, deărece untulă, 
laptele, brânza și mieii tineri suntă ună articulă fărte 
căutată.

La c^ile potrivite au acum și cei mai săraci Români 
plăcerea de a audi escelenta musică, care se produce 
și esecută (cântă) chiară și melodiile naționale proprii, 
pe cari înșiși le cântau și le cântă în singuraticele loră 
stâni, său cum cântă unii păstori cu multă plăcutele flu- 
ere, ce le părtă totdâuna cu sine la brâu.

Ba, păte că nu puțină li se lingușesce mândria na
țională, când ei înșiși vădă pe regina loră Elisabeta, 
cea atâtă de plăcută pentru afabilitatea ei cea mare, ju- 
cândă hora îmbrăcată în costumă națională afară pe pa
jiștea verde în mare societate. La astfelă de sărbători 
se mișcă fruntașii și cei de rândă unii printre alții fără 
să se geneze.

Numai săra târcfiu se întorcă locuitorii înapoi pe 
a depărtatele lâră colibi și acum au materiă de povestită 
pe mai multe săptămâni. Ișî păte cineva cugeta, câtă 
de îmbătătoră efectă trebue să facă strălucirea și multa 
viăță dintr’o reședință asupra acestora omeni simpli, cari 
în tătă bună vremea să văzură încungiurațl numai de 
imposanta, dăr singuratica natură a locului loră de lo
cuință, unde nu auriră altă musică, decâtă vâjeitulă cas- 
cadeloră (de apă) și vuetulă nemărginiteloră păduri de 
bradă. Să sperămă, ca nouăle străluciri să nu le strice 
gustulă de singuratica viăță de munte, dăr totuși nu de 
totă lipsită de plăceri.

mără la nobili. Ceilalți Jidani, Armeni și alți »buni pa- 
trioțî» din comitată, cari nu se cuprindă sub acâsta ru
brică, iau parte la alegere sub titlulă de inteligență, a 
cărora numără ârășl se urcă la 601. Din numărulă 
alegătoriloră pănă aci înșirați 372 suntă provă4uțl cu 
două voturi, ca representanți ai comuneloră.J

Stă dâră alegătorii din comitatulă Clușiului! Din 
numărulă de 3652 alegători câți suntă mai restâză nu
mărulă de 183, cari suntă după censulă de pământă 
și casă, conformă § 5. Acestă numără este ală nostru, 
respective ală poporului, dâr și în acestă numără se află 
neromâni.

Poftiți și judecați și vă convingeți, dâcă ună stată 
cu asemenea lege electorală, escepțională, nedrâptă și 
despotică mai merită să pâ.'te numele de constituțională, 
înțelegeți dâr pentru ce Româniloră din Ardeală Ii suntă 
mânile legate prin acâstă lege electorală.

Foldsele frăgariloră.
Frăgarii iubescă ori ce solă, afară de celă apătosă. 

Ei se potă planta chiară și în nesipulă sborătortă și 
prin acâsta ună atare locă pâte deveni ună pășunată 
bună. Frăgarii se potă planta cu avantagiu și pre mar- 
ginele semânăturiloră, pentru că abia esistă arbore său 
pomă, care se arunce așa puțină umbră asupra semâ
năturiloră, ca și frăgarii, mai alesă, dâcă se cultivâză 
regulată și se ciontâză sistematică; apoi frăgarii nu-și 
întindă așa departe rădăcinele, precum d. e. acatii. Din 
îi se pâte obține lemnă bună de instrumente; âr din 
ramii, ce se ciontâză, materială de focărită, ceea ce 
ncă este ună avantagiu destulă de mare, mai alesă în 
locurile acelea, unde poporulă în detrimentulă economiei 
sale s’ă îndatinată a face focă cu paie.

Fructele frăgariloră încă dau ună tolosă însemnată: 
cu deosebire poporulă mai săracă, care nu e în stare 
a-și procura cu bani scumpi fructe mai nobile, ia mare 
folosă din fructele frăgariloră. In unele locuri pregătescă 
din ele chiar și lictară, ce-lă folosescă preste ârnă ca 
delicatețe. Sămânța se pote vinde pre la institutele de 
mătăsărită cu câte 50 cr. copulă, âr la neguțătorii de 
sămănțuri și mai scumpă. Intr’alte părți pregătescă din 
sămânța frăgariloră ună felă de uleiu luminătoră, âr din 
fructele loră o băutură spirituâsă de bună gustă. Apoi 
cine nu scie, că fructele frăgariloră prestâză porciloră și 
cu deosebire galițeloră ună nutrimentă minunată.

Abstrăgândă însă dela acestea folâse ale frăgari
loră, folosulă și avantagiulă loră principală consistă în 
frun4ele loră. Cu câtă plăcere le mânca acestea oile 
în filele de tamnă, pentru^aceea în ținuturile nesipâse 
unde spre tâmnă pășunatele suntă așa 4>cendă arse, 
frun4ele de frăgari jformâză ună nutrimentă considera
bilă. In Italia, după ce bruma ânteia a pișcată frm^ele 
și acelea începă a cădâ, le adună și le pună în gropi, 
cari la fundă suntă mai înguste și spre vârfă mai largi, 
aici se ^șâ4ă strată de strată și fiecare strată se pre- 
serâză cu sare. Frun4ele de frăgari astfelă tractate dau 
vaciloră cu lapte ună nutreță bună.

Dâr preste tâte acestea frun4ele frăgariloră formâză 
condițiunea principală a mătăsăritului. In respectulă 
acesta se pote 4ice5 că deși astă4I mătăsăritulă în țâra 
nâstră e numai la începutulă desvoltărei sale, totuși ve- 
nitulă anuală ală unui frăgară pe lângă folâsele amintite 
se pâte pune la 12—14 fl. în ținuturile, unde se cul
tivâză vermi de mătasă. In comitatulă Șiopronă două 
domenie au luată în restimpă de 2 ani 900 fl. v. a. 
din vinderea frundeloră de frăgari. Fără îndoâlă, că 
după ce se voră învinge greutățile inițiarei, adecă după 
ce se va desvolta acestă ramă de industria, se va urca 
pretulă frăgariloră și la noi ca în Italia,' unde prețulă 
frun4eloră de pe ună frăgară se urcă la 50—60 cr., la ju
decarea acestui preță însă trebue computată și aceea, că 
frăgarii se potă planta și în atare locă, ce altcum nu 
s’ar putâ folosi și apoi pretindă o îngrijire cu multă mai 
puțină, decâtă oricare altă pomă. La tâte acestea avan- 
tage se mai adaugă și acelă folosă, că frăgarii mai multă 
decâtă ori care arbore sâu pomă potă să facă, ca popo
rulă să îmbrăcișeze și să lățâscă mai cu căldură causa 
inarborărei.

Luândă în considerare tâte aceste folâse ale fră
gariloră nu se pâte în destulă recomânda celoră ce stan 
în atingere inmediată qu poporulă, și aceștia suntă 
preoții, învățătorii și antistiele comunali, ca să se ni- 
suâscă din răsputeri a promova în cerculă loră cultivarea 
frăgariloră.

Frăgari se potă procura din mai multe locuri. In 
grădina gimnasială din Blașiu se află o mulțime. De aici 
încă se potă procura frăgari, bucata, după mărime, ca câte 
10, 15, 20 și 25 cr. v. a. —Cei ce au voiă a cumpăra, 
bine voiâscă a se adresa la redacțiunea „Fâiei scolastice" 
în Blașiu.

(,,Fâia scolastică

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



Nr. 46. GAZETA TRANSILVANIEI 1886

Ourcuiu Ia bursa ăe> Viena
din 6 Martie st. n. 1886

Bursa de BucurescI.

Rentă de aură 4°/0 . . . 104 â5
Rentă de hârtia 5% . . 95,80
Imprumutulă căilortt ferate 

ungare.............................155.25
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.90

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 115.—

Bonuri rurale ungare . . 104 75
Bonuri cu cl. d6 sortare 104 76 

> Bonuri rurale Banat-Ti- 
miștt................................. 104.75

Bonuri cu cl, de sortare 104.75
Bonuri rurale transilvane 104 75

Bonuri croato-slavone . . 104.50 
Despăgubire p. dijma de

vină ung...........................100.75
împrumutul^ cu premiu

ung..................................... 121 60
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.— 
Renta de hărtiă austriacă 85.70 
Renta de arg. austr. . . 85.95
Renta de aurii austr. . . 114-65 
Losurile din 1860 . . . 140 20
Acțiunile băncel austro- 

ungare .............................87.4—
Act. băncel de credita ung. 305.25
Act. băncel de credita austr. 297.90 
Argintuia —. — GalbinI

împărătesc!....................5.941/,,
Napoleon-d’orI . . . 99.—
Mărci 100 împ. gerrn. . . 61.65 
Londra 10 Livres sterlinge 125.90

Cota oficială dela 22 Fevruarie, st. v. 1886.

Banca națională a României 500 Lei 
Ac. de asig. Dacia-Rom.

Cump.

Renta română (5%). . . 92Va
Renta rom. amort. (5%) 95’|4

> convert. (6°/0) 8874
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 1021/*

> )) » (5°/o) . 851/*
» » urban (7°/0) . . 98 Va
» > » (6°/o) • —
» > (5’/o) ■ 82’/4

< » * Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 15 —
Bancnote austriace contra aură. . 2.00—

vend.
93—
96x/4
89V4
32— 

103—
86—
99—

831/»

151/*
2.02

Cursulu pieței BrașovO
din 4 Martie st. n. 1886

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.62 Vând. 8.65
Argint românesc................. . » 8.50 A 8.60
Napoleon-d’or!..................... > 9.97 10.02

Lire turcesc!......................... . » 11.22 » 11.32

Imperial!............................. . » 10.20 • 10.30

Galben!.................................. . • 5.90 > 5.95
Scrisurile fonc. »Albina» . > 100.— > 101.—
Ruble Rusesc!..................... . > 123.— > 124.-

Discontulă ... » 7—10 »/0 pe ană.

de Theochar Alexi
in 8° (£ 320 pagini, prin urmare îndoitu atâtu de mare ca edițiunea primă, va apăre la finele lui Aprilie 

viitoru. Prețuit! 11. 1*50 seu 3 lei 50 b. de esemplartb

publicatu în luna lui Septembre din anulu trecută 1885 privitorii la aparițiunea unei a douaCu referință la prospectulu ce am 
a dicționarului Alexi, venimu a însciința pe m. o. publică, că tipografia Thiel & Weiss din BucurescI, fără scirea și autorisațiunea 

autorului, după cum însuși D. Ioană Weiss a mărturisită in deposițiunea sa făcută dinaintea Domnului jude de instrucțiune la parchetul! 
tribunalului de Ilfov, camera Nr. 3, a publicată două edițiuni, adică edițiunea a doua și a treia, din care a doua s’a epuisată, £r a treia 
se află sub oprire judecâtor^scă.

Pentru ca on. publică să recundscă esemplarele autorisate și să nu le confunde cu cele contrafăcute, nu vomă mai areta pe titlu 
dicționarului nostru, că este a doua edițiune, ci după num&rulă esemplareloră eșite până acum de sub presă, vom indica cifra loră și adică: 
„a opta miiă de esemplare/ „a noua miiă etc/‘

Brașovă, 1 Martie nou 1886.

edițiuni

Tipografia I.

MersulU trenurilor!!
pe linia IPredealai-Biidapesta și pe linia a calei ferate orientale de stată, reg. ung.

Predealtt-Budapesta Budapesta—IPredealiS

Predealu

BucurescI

Timiști
( 
(

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodtt 
Hașfaleu

Sighisdra 

Elisabetopole 
Mediașh 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelii 
Teinșfi 
Aiudă 
Vințulă de susfi 
Uiâra 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida 
Clusiu £

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișfi 
Stana 
Huiedinfi 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare 

P. Ladâny 
Szolnok 
Buda-pesta

Viena

Trenă 
de 

peradne

Trenă Tren 
omnibua Accelerat

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

Trenă 
omnibua

Trenă 
omnlbus

Tron 
accelerat

__ 7.45 Viena
— 12.50 — Budapesta
— 1.09 —- Szolnok
—. 1.40 __ P. Ladâny

2.27 _ Oradea mare
__ 2.55 _ Vărad-Velencze
_ 3.38 __ Fugyi-V âsărhely
- - - 4.17 _ Mezo-Telegd
__ 4.47 _ Râv

— 5.42 — Bratca 
Bucia— 7.37 —

— 8.01 _ Ciucia

8.21 __ Huiedin
— 9.05 _ Stana
— 9 43 _ Aghiriș

10.02 — Ghirbău
Nedeșdu

Clușiu
— 6.20 —
— 6.59

7.15
—

— 7.43 — Apahida
— 8.29 — Ghiriș

Cucerdea— 8.55 —
— 9.04 —
— 9.12 — Ui6ra
— 10.23 — Vințultt de susfl
— 12.32 — Aiudti
— 12.59 — Teinșfi
— — 8.00 Crăciunelii
— — 8.34 Blașă
— — 8.59 Micăsasa
— 9.34 Copșa mică
— — WJ6 Mediaști
— — 11.04 Elisabetopole
— — 1217 Sigișâra
— — 12.4' Hașfaleu
— — 1.21 Homorod
— — 2.05 Agostonfalva
— — 3.08! Apatia
— — 3.39 Feldiora
— — 3.55

4.03 Brașovă ;

— 10.37 — Timișd
12.59
4.45 8.22 Predealu

— 10.05 10.30 BucurescI
— 10.50 —
— 6.05 —

6.47
10.37

1.44
5.33

12.05
12.31
2.16
3.12
3.32
3.41
3.50
4.25
4.50
5.41
6.02

6.40
7.00

Nota: Orele de nopte suntti cele dintre liniile grdse.

Trenă 
omnlbui

Trenă 
de 

persdne

Trenă 
omnibua

— 1 —
3.15 6.20 8.00
7.29 9.11 11.40
8.27 11.26 2.31
— 1.28 _

9.45 2.00
9.59 2 11 —

10.28 2.34 —
11.36 3.18 —
12.10 3.41 —
12.43 4.01 —

1.31 4.26 .T—
2.56 5.08 —
3.29 5.27 —
4.00 5.50 —
4.18 6.02 —
4.36 6.24 —
5.05 6.43 --
— 7.03 —
— 7.26 —
— 8.51 —
— 9.31 —
— 9.43 —
— 9.51 —
— 9.58 —
— 10.24 --  •
— 10.44
— 11.28 - -
— 11.44 —
— 12.18 —
— 12.36 —
— 1.22 6.01
— 1.56 6.40
— 2.34 7.20
— 3.02 8.01
— 4.41 10.05
— 5.30 11.02
— 6.03 11.â'7
— 6.35 12.14
— 7.14 1.09
— — 1.50
— — 2.48
— — 3.23
— — 4.56

9.40

Tipografia ALEXI Brașovă.

Teiwșîk- tradft-Budapesta Budapesta- Aradtt-Teiuștt.

Trenă Trenă Trenă do Trenă de Trenă Trenă
omnibns omnibus peradne peraâne accelerată omnibua

Teinșft 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 oZQlllOK 11.12 4.02 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradâ 3.37 7.53 5.25
Siraeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 619
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41- 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
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Siineria (Piski) 9.05 — 11.23
Arsdăi 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Mznlnnk 2.39 12.00 4 53 Șibotă 1Q.43 — 12.53

3.16 12.14 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 7.10 ' 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena - "“8.00 6.05 TeSrașft- 12 05 — 2.24

Aradft-Tiuffiifșdri* SimerSa (Piski) IPetroșenl

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibns persdne poradne peraâne omnibua omnlbus

Aradii 6.00 12.55 8.25 6 30 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Strein 7.05 12.27 3.00
N6meth--Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegă 7.53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
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
'JTiîifflîșdra 8.42 3.40 10.06 PetroșenI 10.43 4.04 6.39

PetroșenI—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
pera6ne pereâne omnibuB omnibua omnibus de pers.

Timiștfra 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 6.08
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10.54 6.4^
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.35
N6meth-Sâgh 7.23 2.25 6.53 Hațegă 9.31 12.17 8 02
Aradulă nou 7.40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8.44
Aradte 7.50 3.10 7.40 Simeria 10.53 1.35 9.15


