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Nou abonamentu
la

„ Gazeta Transilvaniei**.
Cu I Aprilie 1886 st. v., se va începe unft nou 

abonamente, la caro învităniu pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Pretulti Abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni 3 fl. 
„ șâse „ 6 „
„ unu anii 12 „

Pentrn România și străinătate:
pe trei luni 10 franoi 
„ șâse „ 20 „
„ unu anu 40 „

Abonarea se p6te face mai ușorii și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațilorfl de pân’acum li-se recomanda 
a însemna pe cupomi numărulu fâșiei sub care 
au primită cjiarulu.

Domnii ce se voru abona din nou sS binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și posta ultimă.

Administrațiunea.

germană este panslavismulă rusescă, care pdte 
sta în legătură cu slavismulă austriacu și șovi- 
nismulă francesă, fiă ca purtători, fiă ca instru
mentă ală comunismului din Francia.

In Germania e lățită credința în poporă, ca 
și în cercurile guvernului, că în acestă seculă, 
ba încă în acestă deceniu Francia va risca noulă 
răsboiu cu Germania și va căuta ori ce prilegiu 
pentru acdsta; ba au ajunsă lucrurile așa departe, 
încâtu toți dorescă, ca fiindă neevitabilă acestă 
răsboiă, încai să se întâmple mai curândă. Acdstă 
dorință o dictdză mai vertosă convingerea, că 
acum încă cei doi luptători ar fi singuri, atunci 
însă când destinele Germaniei n’ară mai fi con
duse de puternica prevedere a principelui Bis
marck, „complicațiunea” în contra Germaniei 
ușoră s’ar pută nasce.

„Până ce va trăi împăratulă Wilhelm pacea 
este asigurată, dăr ddcă împăratulă Wilhelm va 
închide ochii, decă Rusia va începe ărăși politica 
activă în Orientă, pe care pănă acum a amâ- 
nat’o numai, o va începe spre a-șl asigura totă 
la ce nisuesce, încă înainte de ce Germania va 
fi terminată ultima luptă cu Francesii — se lase 
6re atunci Germania a fi avisată la grația Ru
siei spre a pută trage sabia în contra Franciei, 
ori trebue mai ântâiă să-și libereze manile pentru 
totdăuna din spre apusă, pentru ca apoi să pătă 
lua parte la decisiunea în Orientă?

„Ăsta-i mietjfulă situațiunei: fi-va a se de
cide cestiunea austro-rusă-orientală într’ună timpă 
când Germania nu va mai avă inimică pe viăță 
pe mărte în apusă său nu va mai trebui să se 
tămă de elă? ori că va trebui Germania să lase 
a se da marea lovitură în Orientă, înainte de ce 
să fi putută termina lupta decisivă în contra Fran
ciei? Dela soluțiunea acestei cestiuni depinde 
că 6re în viitoră Germania își va păstra posi- 
țiunea ei dominătăre în Europa și în lume, său nu”.

„Atâta e sigură: principele Bismarck vede 
apropiându-se acăsta decisiune, și elă recunăsce, 
că ea va mai fi multă mai cu greu de eluptată, 
ca cea din anulă 1870, de care „asemenea a 
fostă surprinsă!...”

BrașovtL 21 Martie 1886.
In legătură cu enunciările principelui de 

Bismarck în privința relațiuniloru esteridre ale 
Germaniei, primesce „Neue freie Presse” dela co- 
respondentuld său bine informată din Berlinil unu 
interesantă comentară ală vorbirei cancelarului. 
Merită să reprodăcemu pe scurtă ideile și păre
rile, ce și le-a câștigată numitnlu corespondentă 
în contactulu său cu cercurile politice berlinese. 
Elă scrie între altele:

„In prima Aprile a anului curentă cancela- 
rulă germană întră în ală. 72-lea ană ală vieții 
sale, (Jece $ile după ce „domnulu” său — cum 
îi place a dice cu mândriă, — a intrată în ală 
90-lea ană de etate. Ni se impune de sine în
trebarea, că 6re murindă unulă din acești doi 
mari bărbați ai veacului nu s’ar turbura deodată 
constelația paclnică europeană de adl? Nici ună 
omă politică seriosă nu va negă, că chiar sub 
constelațiunile cele mai amicabile politice, mdr- 
tea împăratului Wilhelm său a marelui său con- 
siliară ar aduce nuorl pe firmamentă; cu atâtă 
mai mare însă ar trebui să fiă îngrijirea 
ndstră dăcă unulă din acești bărbați ar închide 
ochii într’ună timpă când cerulă politică ar fi 
și așa turburată.”

„Și elă este turburată. Ori câtă ne-amă 
sbuciuma: bănuăla, ba chiar siguranța nu se 
mai pdte ascunde, că sihiațiunea europdnă este în
cordată și plină de electricitate, că pacea încă nu 
este amenințată,dăr totuși nici măcar u de adi pe 
mâne asigîirată și — ceea ce e mai tristă — că 
nu mai e posibilă a spune, cine va fi în casulă 
unei mari ciocniri europene amică de o parte 
și de alta, și cine inimică.”

„Enunciările, ce le a făcută principele de 
Bismarck în 26 Martie în Reichstagulă germană 
nu mai lasă nici o îndoială că densulă privesce pre- 
aentulă și judecă viitorulăcu pesimismul. Acuma e 
clară, că ultimele escursiunl contra Franciei ale 
toiloră germane, de cari se folosesce principele 
cu predilecțiune, și curiâsele revelațiuni ale aces- 
toră foi privitdre la tractarea de mai înainte mai 
amicabilă a privincieloră germano-rusescl din 
partea guvernatoriloru ruși de p’atuncl, au ser
vită unui scopă politică anumită. Acum prin
cipele Bismarck însuși a indicată apriată „punc
tele negre,” ce le vede elă, după cum spuse în 
Reichstag la 26 Martie, pe cerulă politică. Acele 
vină deodată dela răsărită și dela apusă, și în 
acdsta împrejurare vede cancelarulă germană pe- 
ricnlulă amenințătoră față cu timpurile dela 
1866 și dela 1870. Grija principală ce o are 
principele de Bismarck pentru tînărulă imperiu

Crisa în Orientă.
In numărulă trecută ală „Gazetei amă publicată la 

ultime scirl o telegramă ce a primit’o din Odessa „N. fr 
Presse,< că Rusia se pregătesce să ocupe în curândă 
Bulgaria și că comanda generală d’acolo ar fi primită 
ordinele sigilate, ca să fiă gata trupele d’a debarca în 
Varna. Soirea acăsta pote fi adevărată, decă e să ju- 
decămă după împrejurarea, că foile rusescl d’acolo, care 
in tăte celelalte cestiuni suntă supuse unei aspre cen- 
surl, predică pe față ca Rusia să ocupe ^Bulgaria și scriu 
colăne întregi făcendă contemplațiunl răsboinice. Chiar 
și călătoria ce o va întreprinde Țarulă, nu ca de obi- 
ceiu în Iuniu, ci deja în dilele acestea pe cOstele Crimeei, 
cercurile politice d’acolo o aducă în legătură cu 6recarl 
planuri de acțiune ale guvernului. Scopulă acestei ac
țiuni ar fi alungarea prințului Alexandru de pe tronulă 
Bulgariei și înlocuirea lui cu o personă devotată Rusiei.

Pe de altă parte în Constantinopolă, atâtă în cercu
rile Porții, câtă și în cele diplomatice domnesce o mare 
îngrijire. Pregătirile răsboinice ale Greciei inspiră Porții 
mare neliniște și de aceea pregătirile militare le urmăză 
Turcia cu ună zelă neslăbită. Ună nou regimentă de 
cavaleriă e în formare și fortificarea Dardaneleloră e 
aprăpe terminată.

In Atena, ultimulă consiliu de răsboiu s’a pronun
țată necondițiunată pentru pregătirile de răsboiu. Ces
tiunea grecă va lua forme mai actuale îndată ce va dis-

In a doua liniă se află 15,000 Omeni. Cele două classe 
de reservă cbiămate acum sub arme numără 20—29,000 
de ămeni. Prin urmare dispune pănă acum Grecia de 
o oștire de 92—101,000 Omeni. In magazine se cjice că 
sc află o provisiă supranumărară de 75,000 pusei Gras, 
109,000 pusei Chassepois și vr’o 80,000 carabine sistemă 
vechiu, ăr numărulă tunuriloră Krupp ce se montăză acum 
se urcă la 96. Nici ună sufletă de omă nu se gândesce 
în Grecia la vr’o cedare, spnne o telegramă a »PolI 
Korr.«, și chiar rapOrtele Greciloră în provinciile turcesc 
suntă încurageatOre.

Negociările cu România.
’Telegraphulăc din BucurescI se ocupă de conven

ția comercială dintre Austro-Ungaria și România. Nu- 
mitulă (jiară ală partidei dela guvernă relevăză din nou 
faptulă, că România are d’a face cu două părți distincte, 
cu interese diametrală opuse față cu ea, are de-a face 
adecă cu o Austriă și cu o Ungariă. Interesele Româ
niei cu ale Austriei armonisăză, cu ale Ungariei se cioc- 
nescă peplișă. Acăsta e prima stâncă de care se lovescă 
relațiunile comerciale ale României cu Austro-Ungaria. 
Vorbindă apoi de interpelarea lui Nemănyi, continuă:

»In viitărele negocieri, noi ne presintămă cu ună 
totă bine definită de interese: scimă ce vremă, scimă ce 
ne trebue. Nu în asemeni condițiunl se așăcjă Austro- 
Ungaria la masa verde a desbateriloră; ea aduce două 
grupuri de interese cu totulă opuse între ele; ceea ce 
vră Austria, nu vre Ungaria și vice-versa.

Nu trebue multă filosofiă, pentru a ghici cine e mai 
tare. —

Și antagonismul^ de interese între Austria și Un
garia e atâtă de adâncă, încâtă nici nu putemă vedă 
în ce chipă s’ar putea șterge. Austria nu numai că are 
ncvoiă de produse agricole, nevoiă pe care dovedită e 
că Ungaria n’o pdte satisface, dăr ei îi trebue și ună de
bușeu pentru produsele industriale, pe care erășl nu’l 
pote oferi Ungaria.

Cu convenția dela 1876, vecinii noștri au eșită din 
încurcătură printr’ună mijlocă dosnică ; ei ne-au închisă 
fruntăria pentru vite, după ce ne asiguraseră esportulă. 
Dăr <ce-a fostă nu se mai prinde — pe d’o parte; pe 
de altă parte, Austria a suferită multă din acâstă închi
dere a truntăriei.

Contrazicerea de interese economice dintre Austria 
și Ungaria se întinde și mai departe decâlă relațiunile 
cu noi. Se scie că concordatulă economică austro-ungar 
espiră totă în anulă acesta; se scie ărășl că de multă vre
me s’au începută negociărl între guvernulă ungurescă și 
celă austriacă; pân’acum însă nu s’a ajunsă la nici ună 
resultată și se crede că abia după Basci, adică în a do
ua jumătate a lunei Aprile, înțelegerea se va stabili.

Austro-Ungaria e deci cu desevârșire slabă și ne
pregătită. Ori cum s’ar întărce lucrurile, acestă consta
tare sare în ochii tuturora.

Și, când așa stau lucrurile, ce valOre mai pdte 
avea amenințarea cu resboiulă de tarife? Pentru ca res- 
boiulă să potă fi bine condusă, să cere ca Austria și 
Ungaria să fiă înțelese; și acesta, cum am vă(Jut’o, nu 
se p6t.e. Austria are Iotă interesulă să trăiască în bună 
înțelegere cu noi, Ungaria din potrivă; și acăsta din 
urmă nu p6te purta resboiu decâtă e^indă din uniunea 
vamală cu Austria. Lucru, care din multe puncte de ve
dere nu-i pOte conveni.

Ș’acum să facemă o mică apropiere între modulă 
cum se vorbesce Ia Pesta și cum la Viena; diferința e 
ună argumentă mai multă în sprijinulă celoră mai susă 
lămurite.

Importantulă organă vienesă ,Neue freie Presse< a 
mărturisită pe față că încordarea de astă-^I e resultatulă 
politicei comerciale a Austro-Ungariei și a dată ca esem- 
plu faptulă că în 1885 n’a trecută în Austro-Ungaria 
decâtă ună singură bou. Acâstă împedecare a espor- 
tului nostru de vite ne-a făcută multă rău, și d’aci în
dârjirea năstră contra Austro-Ungariei.

Deputatulă Nemenyi, în interpelarea s’a, după ce 
laudă obiectivitatea cu care Ungurii tratăză cestiunea 
convențiunii comerciale, și după ce formulăză o serie de 
acusărl contra năstră — negreșită, fără a aduce nici cea 
mai mică probă — Z’ce următOrele:

>IntPună cuvântă am vădută că avantâgiele acor
date nouă de convențiune au fostă mereu micșorate, iar 
desavantagiele înăsprite, pe când cealaltă parte contrac
tantă se folosesce numai de avantagii, încongiurândă 
fățișă îndatoririle.*

Distanța e ca dela ceră la pământă.
Constatămă numai faptulă și n’avemă nici decum, 

poftă să combatemă acusarea d-lui Nemănyi. O face >Noue 
E curiosă totuși că tocmai noi

păre ori ce speranță de vr’o satisfacțiune pe cale paclnică 
său diplomatică. Ministerulă va cere camerei permisiunea 
d’a escrie ună împrumută forțată, d’a înrola oficerl pen
tru armată și d’a lăa și alte măsuri militare și financiare. 
Fortificațiunile în golfulă Volo s’au terminată. LaLarissa 
se află 25,000 de Omeni, la Tricala și Arta câte 16,000.1 freie Presse* pentru noi.
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fugimă d’o stare de lucruri care ne-a dată tâte foldsole, 
fără a ne impune nici o îndatorire.

SOIRILE PILEI.
Reuniunea de »cultură maghiară* din comitatulă 

Torontalu a trimisă câte unii apelă în tâtă țâra, 
pentru ca să contribuâscă pentru acâstă reuniune, care era 
o mare misiune națională, și trebue să se lupte cu 
multe greutăți, ce le întâmpină din partea Valachiloră 
și Sărbiloră.» — Și noi o spunemă curată că se cară 
apă cu ciurulă, suntă invincibile greutățile, de s’ar da 
peste capă „patrioții.*

—x—
Numărâse familii sărace din suburbiile Clușiului se 

pregătescă să emigreze în America, spună foile ungurescl.
— De ce nu le ajutați «patrioțiloră* de gură? Stă te- 
renă să-și arate „Kulturegyletulă“ binefacerile, âr nu să 
umble cu mâța’n sacă.

—x—
In Aiudu grasâză în mare măsură inflamațiunea 

de gâtă.
—x—

S’au mai înscrisă pentru a fi >cultivați* de »Kul- 
turegylet“ pentru taxa de 10 fl, următorii „Români,* pe 
cari îi publicămă cu numele loră >pa’riotice:c Pop 
Gyorgy, Drotăr Mihâly, Duducz Piter. — încă de trei 
uscături a scăpată nămulă românescă. E și timpulă, 
să rămână arborele românescă verde și frumosă.

Tâte birturile din Clușiu au câte o devisă ca re
clamă, care după >Ellenzâk“ sună astfelă: »Nil vinum 
nisi hungaricuml' — Asta o credemă și noi, dovadă 
creerii amețiți ai șoviniștiloru.

—x—
»Ce va să (Jică acâsta? esclamă «Ellenzâk.* Ma- 

gistratulă orașului Lugoșu corespondeză in limba ger
mană cu celelalte magistrate ale orașeloră. Ce (Jice 
la asta ministrulă Tisza? Ce obrăzniciă esle acâsta ?“
— Ce să fiă jupâne »E!lenzâk“ ? Magistratulă din Lugoșă 
se folosesce de drepturile ce i le dă legea.

După o statistică oficială în Ungaria suntă 15,000 
de surdo-muțl. — Și toți aceștia suntă trecuțl ca Ma
ghiari, pentru câ sciu »patrioții,« că aceștia nu-i potă da 
de minciună.

—x—
Se pare că socialismulă a străbătută și în Constan- 

tinopolu, căci lucrătorii de acolo au făcută grevă. Con- 
ducătorulă loră e »mâna cea nâgră,» pe care nu-o cu- 
noscă, atâta însă sciu, că locuesce în Londra,

—x—
Secretarulă băncei populare din Iriest s’a sinucisă. 

Causa sinuciderei este ună escedentă de 67,000 fl. din 
banca populară.

—x—
Guvernulă francesă caută femei, cari ară voi să 

mârgă în Caledonia, între Francesii deportați acolo pen
tru crime. Numărulă bărbațiloră deportați în Caledonia 
se urcă la 674. Față de acestă circulară a guvernului 
francesă se întâmplă și abusuri. O tînără princesă de 
17 ani a primită următârea scrisâre: »Ună ucigașă de 
50 de ani, deportată pe viață în Caledonia, te râgă să-i 
dai mâna și inima D-tale.<

Imbrăcișarea causei învățământului 
în Sălagiu.

Din marginea Șirnleului 1/13 Martie 1886.

’MI stă înainte ăcelă numără din prețuita »Gazetă« 
în care se escrie concursă la 9 premii din partea comi
tetului desp. XI. (Sălagiu) ală .Asociațiunei transilvane 
pentru lit. română și cultura poporului română,» menite 
pentru cei mai desteri învățători români din Sălsgiu.

O faptă dâmnă de imitată și vrednică de laudă 
este acâsta. Precum se vede inteligența română din 
Sălagiu s’a convinsă despre aceea, că, dâcă nu avemu 
învățători buni, nu avemă nici scâle bune și apei fără 
de acestea poporulă nostru nu va înainta nici într’o 
privință.

Din acestă motivă inteligența română a aflată de 
bine a îndemna pe învățătorii Selăgeni — cari de alt
mintrelea cu puține escepțiuni, amă putâ cjice cu con- 
sciința curată, că suntă cei mai diligențl și mai conscii 
de chiămarea loră dintre toți învățătorii ținuturiloră lo
cuite de Români — și prin premiărl de acestea, a voită 
a-i îndemna mai cu deadinsulă la împlinirea și mai cu 
consciențiositate a oficiului și grelei loră chiămări.

In anulă trecută încă a împărțită acestă despărță- 
mântă premii celoră mai desteri învățători Selăgeni — 
dâr numai cinci.

Acuma, precum se vede, inteligența română de aici 
este mai animată și astfelă numărulă premiiloră l’a ră
dicată la 9, ca așa în acestă ană mai mulțl docenți să 
potă fi premia ți.

Onâre acestoră domni, cari ducă cârma despărță
mântului și ’și-au adusă aminte de îmbărbătarea învă- 
țătoriloră și prin acâsta și de a învățământului poporală 
la noi în Sălagiu. Resplătâscă Dumnezeu marinimoșiloră 
donatori, pentru darurile aduse pe altarulă culturei po
porului nostru și fiă ca pe venitoră să aibă mai mulțl 
asemenea imitatori, căci numai așa vomă putâ spera și 
noi la ună venitoră fericită.

E fârte frumosă a vede și condițiuniie, cari le pune 
despărțământulă față de cei ce voră a concurge la vre
unuia din aceste premii, deârece, pre lângă aceea, că 
’și-au împlinită cu cea mai mare acurateță chiămarea 
de a propaga cultura între poporulă rurală, respectivă 
trebue să fiă și membrii ai despărțământului și a „reu- 
munei învățătoriloră români Selagieni*, adăugândă fru- 
mâsa condițiune: ca tacsele de membrii să și le fi răfuită 
regulată.

Au fostă cu multă atențiune domnii membrii ai co
mitetului și asupra instruirei scolariloră repetiționali, 
asupra observărei planului de învățămentă, asupra pro
gresului făcută în industria de casă și a economiei de 
câmpă, declarândă în escrierea de concursă că>: la pre- 
miulu 6 în deosebi pre lângă alte condițiunl se voră pre
feri învățătorii, cari voră escela întru instruirea indus
triei de casă și voră espune la adunarea generală a des
părțământului, ce se va ținâ în acestă ană, cele mai per
fecte lucrări de industria de casă, gătite de școlari; ârla 
conferirea premiului 7 voră fi preferiți acei docenți, cari 
în decursulă anului scolastică au progresată mai multă 
în propunerea practică a economiei de câmpă.

Lucru fârte înțeleptă acesta! Eu însă rogă pe on. 
comitetă ală desp. XI să nu ia în nume de rău, dâcă 
i-așă mai aduce ceva aminte, la ce încă ar fi trebuită 
să fiă cu mare atențiune, și adecă: E lucru sciută, că 
forte puțini dintre învățătorii noștri poporali se ocupă cu 
literatura,—primulă locă—cu cea pedagogică, și în al doilea 
locă cu cea poporală. Apoi ce e mai scumpă, ca acești 

doi râmi ai literaturei!?... Așa credă, că nimica. Apoi 
de nu cu literatura pedagogică, care pretinde cunoscințe 
mai întinse, — cu lățirea celei poporale de sigură ni
menea ar fi mai multă chiămată ca învățătorulă. Elă 
este acela, care trăește intre poporă, aude tâte poveștile, 
fabulele, miturile, păcăliturile, cântecele, chiuiturile, colin
dele, ghiciturile, provorbele, descântecele ș. a. și vede 
tâte datinele aceluia, prin urmare elă ar fi chiămată mai 
de aprâpe a aduna tâte aceste mărgăritare scumpe a 
națiunei nâstre române. — Așa dâră ar fi făcută fâr e 
bine on. membrii ai comitetului, dâcă ar fi luată în con- 
siderațiune și acâstă împrejurare și astfelă ar încuragia 
și îndemna prin escrierea unui premiu pre docenți ca 
să se ocupe, dâcă nu cu ambe aceste specii a literaturei, 
barem! cu cea poporală și cu deosebire cu cea din Să
lagiu.

Acâsta însă o atinseiu numai ca să aducă aminte 
on. comitetă, că ce ne mai lipsește, dâr o lasă în bună 
chibzuială aceluia și mă voiu adresa cu vre-o două-tre, 
cuvinte cătră bunii mei. colegi:

Frațiloră învățători din Sălagiu! Cătră voi mă în- 
torcă și vă rogă, ca precum în anulă trecută, când deja 
erau escrise numai cinci premii, v’ațl făcută destulă scum
pei nâstre chiămări și a’ți concursă în ună numără așa 
de mare, încâtă on. comitetă a avută multă de a chib- 
zuî și a se cugeta, că pe cari să alâgă dintre ațâța spre a 
fi premiațl, așa și acuma vă faceți și respective împliniți 
scumpa vostră chiămare cu sinceritate și apoi cu inimă 
liniscită concurgeți și de astădată în numără câtă de 
mare, deârece este vorba de remuenerarea osteneleloră 
vâstre, puse înttffa cultivarea scumpei nâstre ginte tinere. 
— Nisuiți-vă a arăta și cu astă ecasiune on. inteligențe 
române, și cu deosebire on. comitetă a desp. XI, că în
vățătorulă română din Sălagiu, ca în totdâuna, așa și 
acuma, e vrednică de numele și chiămarea sa.

Sentinela.

Carmen Sylva.
D-lu Alfred Marchand, unu distinsă publi

ciștii din Pariau, a publicații în „Le
Teinps“ unii articulu bibliograficii asupra nuve- 
leloi'ă Reginei României Elisabeta, cunoscută sub 
pseudonimulii „Carmen Sylva u, traduse în limba 
francesă de d-lu Salles. Reproducemă acelu ar- 
ticulti după traducerea făcută de „Românulă“:

Nuvela este ună genă seducătoră, care arătă por
nire în deosebi viue și care se asâmănă în destulă, în 
mai multe puncte, în genulă celui care presintă cugetarea 
moralistului. Nuvela presupune, la celă care o cultivă, 
talentulă d’a concentra mai multe observațiunl într’ună 
cadru fârte restrânsă. Ea cere o mare ușurință a mâ- 
nei ș’a mișcăriloră unei deosebite egalități. Trebue a 
desina e’o singură trăsură o situațiune și a trage din ea, 
printr’o repede desvoltare, consecințe mișcătâre sâu co
mice. Ceea ce are comună cu macsima, cu cuge
tarea moralistului, este că ea face a se cugeta și lasă a 
se gâci mai multă decâtă ceea ce (jlice; face dm cititoră 
colaboratorulă autorului și îi lasă grija d’a sfârși în spi- 
ritulă său ceea ce în carte nu este decâtă indicată. Toc
mai acâstă participare la labârea composițiunei, cu bu
curia și neliniștea ei, cu durerile și răsplătirile sale, con- 
stitue una din marile plăceri ale citirei nuveleloră.

Voiți să aveți acâstă mare plăcere? Citiți volumulă 
publicată de Carmen Sylva ș'a cărui tradițiune ne o dă 
d. Salles. In elă să găsescă observațiuni interesante, a- 
desea chiar profunde, asupra inimei omenesc!, arta d’a 
le presintă sub formă de recitări forte scurte, mai tâte

FOILETONjp.

O privire asupra scrieriloru poporale.(Urmare.)
Să nu creadă cineva, că cărțile pentru tinerime au 

d’a se mișca în privința alegerii materiei și a limbei ma> 
numai în sfera ângustă a copilului, a întrețină pe copilă 
prin istorii despre copii și a ilustra subiectulă prin 
esemple luate din viâța copiiloră. Chiar Herbart dice; 
>Copilulă nu se simte bine, că este mică; elă ar vrea 
să fiă ună bărbată. Intrâga privire a unui copilă bine 
dispusă și bine desvoltată trece peste figura lui, și, dâcă 
elă are optă ani de etate: orisontulă lui trece peste tâte 
istoriile copilăresc!.« Ună altă pedagogă cjice, că cu co
pii nu trebue să tratămă copilăresce. Cum ar putâ de
veni ei bărbați, dâcă tu esci ună copilă? După cum băr- 
batulă iubesce pe copilă, tocmai așa iubesce și copilulă 
pe bărbată. Iubire și stimă reciprocă. Numai atunci 
instruimă și educămă totodată, dâcă putemă atrage pe 
copilă. Scrierile poporale să aibă mai cu sâtnă în ve
dere viitorulă tinărului cetitoră.

țticemă dâr, că fiecare scriere menită pentru tineri 
și bătrâni să aibă în vedere ună anumită și hotărîtă 
cercă de cetitori nisuindă ai înălța gradată.

Totă ce este prâ'multă sâu prâ puțină, prâ supe- 
rioră sâu prâ inferioră să se ignoreze cu totulă. Acui

tăți juristice, bețiă de cuvinte și felă de felă de frase 
scâlciate, construcțiuni ad sinesiu, nonsensuri limbistice, 
deducțiunî forțate nelogice și nenaturale n’au locă în 
scrierile pentru tinerime. De asemenea certuri bisericescl, 
religiâse, sociale, nențelegerl politice suntă d’a se ignora 
totală. Scrieri didactice de cuprinsă curată religiosă 
și acelea, în cari obvină verități profunde ale religiunii, 
espectorărl și conjecturi doctrinare teologice întrecă pu
terea de cuprindere a tinerimii; ba chiar și unele scrieri 
în cari deși se reeunoscă âre cari verități conforme chiar 
cu viâța copiiloră, luate în modă copilărescă imediată din 
cerculă intuițiunii loră și potrivite modului loră de cu
getare, dâr ale căroră subjecte se propună și se tratâză 
în modă puțină seriosă, chiar copilărescă, nu suntă de 
locă de recomândată.

Venimă acum la ală doilea punctă, la forma unei 
scrieri.

Forma pentru valârea unei scrieri menite a in
strui și educa totodată tinerimea nu este mai puțină 
decisivă decâtă cuprinsulă. Prâ adevărată și nu mai în
cape nici o îndoiâlă, că scrierile de acestă genă au d’a 
înavuți mai ântâiu cunoscințele și sciințele cetitorului, 
d’ai ageri mintea și d’ai nobila inima, dâr ele mai suntă 
menite a face pe cititoră să simtă dulcâța limbei sale, 
a’i nobila gustulă estetică, a’i înviora și conduce fanta
sia. Sublimulă și adevărulă facă prâ puțină impresiune 

sâu de locă, de nu voru fi îmbrăcate aceste puncte 
principale într’ună văstmântă corăspun^ătoră materiei și 
cuprinsului.

Nu icimă noi chiar din esperiințele (filnice, cum 
stilulă, limbagiulă, prâ de multe ori influințâză și con
vinge mai curândă decâtă cuprinsulă? Să se observe 
dâr: cartea trebue să fiă corectă în espresiunl, ca nu 
cumva una să gândâscă și altă înțelesă să dea gândirei 
sale în scrisă. Espresiunl incorecte, pline de barbarismă, 
cu cuvinte ne’ncetățenite la maiorilatea preponderantă a 
poporului română să se ocolâscă. Ele dau ansă la nen- 
țelegerl sâu facă scrierea greu de înțelesă. Localismii 
și provincialismii trebue cu mare precauțiune folosiți, 
mai cu sâmă dâcă scrierea nu e numai pentru ună cercă 
restrînsă de cetitori.

Imbălările limbistice să se respingă cu disprețuia 
meritată. Stilulă și modulă de esprimare să fiă logică. 
Corectitatea formei este cea dintăiu din principalele con
dițiunl ale unei scrieri bune. Condițiuniie principale, 
cari suntă indispensabile ori-cărei scrieri, ce atinge sti
lulă și ortografia, suntă;

1. Cunâscerea nu numai a limbei materne româ
nesc!, ci a lițnbei naționale românescl. Fără cunâscerea 
dicțiunarului întregă românescă ală limbei, numai cu limba 
maternă învățată în familiă, în comună sâu fiă și în o 
provinciă întrâgă din cele locuite de Români, nici ună 
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mișcătâre, și din când în când, dramatice, o dibâciă evi
dentă d’a produce efectulCi dorifîî prin câteva trăsuri bine 
alese. Inspirațiunea acestoră mici opere delicate este melan
colică și s’o spunemă cum este, pessimistă. Dâr, nu 
s’a observată în destuii!, și mă grăbescd s’adaugă că este 
pessimism și pessimism. Este pessimismulă misantropică 
și rău-făcătoră, care caută mai multă partea meschină, 
ridiculă și odiâsă a omeniloră ș’a lucruriloră și ’șl răs- 
bună într’acâsta prin ironia rece, sâcă si nemilâsă. Acestă 
simțimântă și acâstă artă, care se găsesce de esemplu la 
Flaubert, lasă o impresiune sâcă, repulsivă și neprodu- 
cătâre.

Mai este ună altă pessimismă, care purcede din 
simțământul totă atâtă de clară ală miseriei universale, 
dâr care unesce la acest simțimântă religiunea suferinței 
s’a cărui secretă ambițiune ar fi d’a ne face să iubimă 
pe victimele vieței după cum înșașl le iubesce. Acestă 
passimism filantropică, bine-făcătoră, este simțământulă 
pe care’lă are Carmen Sylva și pe care urcarea sa pe 
unulă din tronurile Europei n’o împedică d’a se coborî 
în adânculă vieței omenesc!, d’a compătimi cu durerile 
și infirmitățile pe car! le găsesce și le caută aci, nu pen
tru a’și rîde de ele, dâr pentru a se încerca să le vin
dece său celă puțină să le ușureze. Acestă fioră dulce, 
duiosă și producătoră ală compătimirei parcurge, însufie- 
țesce picturile sale cele mai durerâse și mai triste și le 
ia ceea-ce ar face să pârdă din vioiciunea loră și să aibă 
ca descuragiatoră. Citiți volumulă său, și împresiunea 
din urmă pe care o va lăsa în sufletulă d-v6stre va fi 
impresiunea cea mai nobilă pe care omulă pâte s’o aibă, 
impresiunea divină a rmlei. Ce altă elogiu mai mare se 
păte face unei cărți?

Elena Teodorini.
La representațiunea de Luni s6ra, dată în 

Teatrulu Națională din BucurescI, cu care ocasiune 
d-șdra Elena Teodorini a fostu sărbătorită de 
publiculă bucuresceanu, s’au împărțită urină- 
târele poesii făcute în ondrea artistei, pe care le 
reproducemu după „Voința Națională.11

Domnișorei Elena Teodorini 
Cantatrice celebră.

Lumea tâtă să întrâbă:
In fumâsa ta cunună, 
Pentr’ună firișoră de ârbă, 
Mai e locă unde să-lă pună?

Dăr eu știu că nu mai este. 
Arta, ijîna vieței tale, 
Iți așterne ca’n poveste 
Numai flori în a ta cale.

Lasă dâră pân’ la tine
Să ajungă viersulă meu,
E ună cântă pe cârde line
Multă mai slabă de câtă ală tău;

Iusă ți-lă voră spune tare 
Sufletele cele multe,
Ce cu focă și admirare 
Vină pe tine să te asculte!

"Veronica Micit.Bucuresci, Martie 1886

Celebrei artiste române 
Elena Teodorini.

Măiastră cântăreță cu glasă desmierdătoră, 
0 divă multă iubită cu sufletă simțitoră, 

Când pieptulă tău, comâră, isvoră de melodie 
Revarsă peste inimi o plâie d'armonie, 
Din glasulă tău se înșiră și curgă mărgăritare 
Ce’n inimă străbate. . în inimi simțitâre.
Regină ’ntre artiste... mai multă de câtă regină, 
Căci lumea ce te-ascultă la glasulă tău se închină, 
Mai multă de câtă ună rege, de câtă ună împărată 
Ce n’are de câtă sceptru și-ună capă încoronată; 
Artistă, tu ai totulă: ună glasă fermecătoră 
Și inimele lumei e întregulă tău poporă.

Privighetâre dulce și scump’a României 
Sublimă cântăreață din cuibulă Olteniei.
Din lume reîntârsă cu fruntea ’mpodobită
D’a gloriei podâbă, artistă fericită.
Tu, care ai dusă departe cu glorie prin lume 
Renumele d’artistă și-ală țărei tale nume, 
A41 patria ta scumpă, dorită, doritâre, 
Admiră și salută p’a ei privighetâre.
Artiste în astă lume suntă multe... Dăr tu ești 
Privighetârea dulce a țărei româneșcl.

1886, Martie 17. Studenții Universitari,.

La ovațiunea ce i-au făcut’o studenții uni
versitari d-ș6ra Elena Teodorini le-a răspunsu tri- 
mițându-le următdrea scrisdre:

Bucuriile ca și durerile cele mar! suntă totdăuna 
tăcute; de aceea să nu fiți surprinși, dâcă în fața mă
rețului spectacolă de asâră, cuprinsă de o emoțiune 
adâncă, amă remasă aprâpe mută.

Totă ce mintea mea păte visa ca satisfacțiune su
fletească, eu am simțit’o asâră în fața vâstră.

Entusiasmulă vostru m’a mișcată puternică și mă 
simțeam mândră d’a fi Româncă, d’a fi fiică a acestei 
rasse, care a născută eroi și martiri și care, ca și în 
trecută, păstrâză ună sufletă caldă și generosă, gândiri 
nobile și mărețe.

Așă fi vrută să am mii de mâni să vi le întindă 
pe tâte și într’o strîngere cordială să vă numescă pe 
toți frații mei.

Nu vă potă mulțumi altfelă decâtă promițându-vă 
d’a mă întârce desă în țâra mea, pentru a simți din nou 
inima-mi bătândă cu a vâstră.

Ați strigată: trăiască privighetârea României 1, eu 
voiu striga, și din tâtă inima: trăiască tinerimea română, 
speranța, și gloria patriei nâstre!

k 
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Averea lui Rothschild. Este în generală cunoscută, 
cuincă capitalulă mobilă se află în cea mai mare parte 
în mânile Jidaniloră; mai puțină cunoscută însă este, că 
și capitalulă imobilă se adună totă mai multă în mânile 
Evreiloră. Abia dela 1848 le este permisă de pildă în 
Austria de a-șl câștiga avere, în Ungaria abia dela 1862, 
și âtă că Rothschild este celă mai mare capitalistă. Elă 
posede în Boemia moșii de 7 ori mai multe, ca întrâga 
familiă împărătâscă. Cele 60 de familii de nobili din 
Boemia posedă moșii în Boemia abia de 4 or! mai multe 
decâtă Rothschild singură și acesta numai de 37 de ani. 
La acesta se adaugă posesiunile lui Rothschild în Austria 
inferiâră, Moravia, Silesia, Ungaria, apoi în Franța, Ger
mania, Spania, Italia, America și așa mai departe. Cas- 
telulă Ferrieres din Franța, care aparține lui Rothschild 
și întrece în luxă și eleganță tâte castelele regesc! din 
lume, este încungiurată de o moșiă de 100,000 de ju_ 
ghăre, care aparțină totă lui Rothschild. Tâte imobilele 
aparținătâre de acestă castelă facă de două ori mai multă

decâtă întrâga avere a tuturoră ordineloră bisericesc! din 
1âtă Franța. Afară de Rothschild suntă în Franța încă 
o mulțime de banchierl jidani, dintre cari, fiecare posede 
mai multă de 50,000 jughăre de pământă. Totă ase
menea aparțină lui Rothschild tâte viile mai însemnate 
ale Franței. In Ungaria, unde pănă la 1862 nu poseda 
nici ună Evreu pământuri, aparține de es. jumătate din 
comitalulă Neutra baronului Popper și posesorii de mai 
înainte cea mai mare parte emigrâză. Nu de multă cum
pără ună Jidană anume Deutsch la Cincî-bisericI ună do
meniu de 200,000 de jughăre. In Galiția aparțină 8O°/o 
a întregului pămentă, așadâră 4/5 numai Evreiloră și 
numai 1/5 locuitoriloră străvechi. Averea lui Rothschild 
se urcă după spusa unora la 20,000 miliâne. Pentru ca 
ceLitorii noștrii să-și pâtă face o ideă de suma acâsta, 
tjicemă următârele: Dacă suma ar fi dată cu 5°/0, atunci 
interesele pe ană ar fi 1,000,000,000 fl., pentru o di mai 
multă ca 2.500,000 fl. Așadâră dacă ar voi Rothschild 
să consume numai interesele, atunci are să speseze pe 
fiecare di 2.500,000 fl. Ună funcțiunară, care are o plată 
anuală de 1000 fl, ar trebui să trăiâscă 2500 de ani, 
pentru ca salarulă lui adunată se facă atâta, câte inte
rese pâte consuma Rothschild pe (ji-
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Cura naturală sâu metodulă curei cu apă rece, 
din lipsa de prenumeranț! nu va eși la publicitate în 
luna lui Aprilie precum s’a anunțată, și prin urmare 
terminulă prenumerațiunei să amână pănă în finea Iui 
Aprilie st. n. Acestă opșior să recomânda fiă cărui omă 
cu familie ba și multoră juni — dăr cu deosebi P. st. 
Domni preoți, notari și învățător! dela sate, unde nu să 
prea află medici la îndămână și pănă la sosirea atărui 
medică în cașuri urgente, se voră putea folosi de acestă 
indrumariu practică în feliulă său, care să pâte abona 
în terminulă mai susă indicată dela autorulă Grigoriu T. 
Miculescu în B. Szarvas — comitatulă Bâkâs — cu 55 cr. 
esemplarulă cu posta-porio cu totă, era dela 8 esem- 
plare abonate, ală 9-lea să dă gratisă. Metodulă curei 
cu apă rece e uniculă metodă rațională basată pe forța 
naturei și prin care să potă vindeca or! ce bâle înve
chite și înrădăcinate în corpulă omului fără spese mar! 
și fără de frica urmăriloră ultimative, acestă opșioră va 
face mar! și bune serviții cu deosebi acelora, cărora le 
lipsescă mijlâcele de a cerceta băile sâu scaldele de 
cură naturală și folosindu-să de acestă indrumariu să 
voră putea a casă curași ținându-să strinsă de celea 
prescrisă voră ajunge la resultate splendide.

Mulțămită publică.
Pentru numerâsele dovedi de simpatiă și de durere 

manifestate din incidentulă perderei scumpului și multă 
iubitului soță și tată

ST0JAN MIHALOVICl
precum și pentru numerâsa participare la înmormântarea 
lui, îșl esprimă cea mai sinceră mulțămire

Jalnica Familiă.
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scriitoră nu va merge departe, nici chiară în casă când 
ar cunâsce și Qece limbi străine. Pâte scrie bine unulă 
ca acela în orl-care altă limbă, numai românesce nu

2. Observarea de rigâre a tuturoră reguleloră gra
maticale ale limbei, asupra cărora nu mai încape nici o 
dispută între filologi.

3. In tâte limbile suntă escepțiunl, în unele fârte 
multe. Suntă și cestiunl gramaticale încă nedecise, de 
cari cjică gramaticii: «sub judice lis est,« adecă suntă 
cașuri în cari încape discuțiune, pănăce urmâză vre-o 
invoire — cum amă cjice «convențiune/ In astfeliu de 
cașuri pănă la analisa finală trebue să fimă câtă se pâte 
de toleranți.

4. înlocuirea barbarismiloră și cuvinteloră străine 
din limbă cu vorbe curată româneșcl vechi și cunoscute 
de toți Românii sâu de partea cea mai mare dintrînșii, 
ori și restabilite din limba clasică ca de ani 30 încâce, din 
epoca redeșteptării națiunale și a<JI usitate atâtă la cei 
mai buni scriitori ai noștri câtă și în legislațiunea româ- 
nâscă, în actele publice, în traducțiunile mai nouă ale 
cărțiloră sacre.

5. Ortografia «Academiei române,* ca forulă celă 
mai competentă.

£tă condițiunl nestrămutate, cari să ceră dela o 
carte bine scrisă românesce.

Espunerea materiei are să fiă mai departe popu

lară fără d’a degenera în trivialități și corupțiuni stilis
tice, în jargâne de strade, de mahala fără căpătîiu. în
fățișarea ideiloră să fiă limpede și înțelegibilă, âră nu 
nesigură, ca să lase îndoiâlă în sufletulă cetitorului d’a 
înțelege pe găcile, pe întunerică. Ideile trebue înfățișate 
în stilă simplu dâră convingătoră, plină de putere, liniș
tită nu ostenită, caldă dâră nicl-odată afectată. Nici 
construcțiunl de proposițiuni grele, nici periâdele, nici 
idei fantastice — cu atâtă mai puțină alegoriile retoricei 
facă stilulă frumosă. Ceea-ce face slilulă frumosă și a- 
trăgătoră este adevărulă naturală, ce elă espune, este 
claritatea cu carea caracterisâză elă obiectulă — înfăți- 
șându-ni-lă în modă intuitivă și prin urmare convingă
toră. Steriotipele interjecțiunei afectate ahl și of! vină 
în unele scrieri cu grămada. Ast-felă de espectorațiuni 
sentimentale sub nici ună raportă n’au locă în scrierile 
didactice menite pentru tinerime, căci noi pururea avem 
în vedere didactica și educarea poporului în adevăratulă 
sensă ală cuvântului. Și frasele stereotipe, dâcă se re- 
pețescă desă, bună-âră : «era așa, și nu era așa; era să 
fiă, trebuia să fiă; era lucru firescă să fiă,* facă stilulă 
neplăcută, decă nu chiară respingătoră.

Ar mai rămânea să vorbimă puțină și despre întoc
mirea unei cărți. Deși adjustarea s’ară părea lucru mai 
secundară, cu tâte astea trebue să (jicemă ceva și des
pre acâsta, — mai alesă că la noi nu se ține calea de 

mijlocă. La noi cărțile ori se tipărescă și broșurâză în- 
tr’ună modă de totă negligentă atâtă ce atinge tipariulă, 
câtă și ce se ține de formată și hărtiă, de capeți aver
siune mare de ele; ori se adjusteză în modă prâ elegantă 
pe hârtiă de totă luciă, de-țl strică ochii. Apoi scumpetea? 
Să ne spunemă părerea în modă sinceră.

Lucru de căpeteniă este să nu fimă duși în erâre 
a judeca cuprinsulă scrierii după forma esteriâră. Tipa- 
rulă să fiă legibilă. Ună țipară prâ fină vatămă vederea. 
Hârtia să fiă solidă, netedă (bine satinată), și d’o tăriă 
corăspuntjlătâre. Decă suntă și ilustrațiunl, acelea să fiă 
fidele copii de pe natură; âră în cuprinderea și înfățișa
rea loră îngrijite. Tablouri și caricaturi, espunerl scan- 
dalâse nu se povă suferi. Scene despre crime și lupte 
sângerâse, cari numai la aceea potă contribui, se dea im- 
presiuniloră înfiorătâre și păgubitâre o figură tare, o 
formă tare, trebue eschise cu desăvârșire. Legătura cărții 
să flă solidă.

O legătură pompâsă ridică pretensiunile tineretului 
in modă păgubitoră. Din contră o adjustare simplă dâr 
cu gustă lucrată tinde a forma și stimula gustulă mo
derată ală frumosului In cetitoră, făcându-lă să iubâscă 
ordinea.

(Va urma).
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durau Ju Ia buraa de Viena
din 1 Aprilie

Rentă de aurtt 4°/0 . . . 101.70
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 94.75 
Imprumutulfl căilorfl ferate 

ungare......................... 152.75
Amortisarea datoriei căi- 

lorâ ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.80

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ost ti ung. 
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi- 
lord ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 115.50

Bonuri rurale ungare . . 105 — 
Bonuri cu cl. de sortare 1C5 — 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miști............................105.—
onurl cu cl. de sortare 104.80

“onurl rurale transilvane 104 80

st. n. 1886 ]
Bonuri croato-slavone . . 104.75 
Despăgubire p. dijma de

vmtt ung........................100.—
Imprumutulti cu premiu

ung.................................  120 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.80 
Renta de hărtiă austriacă 84.55 
Renta de arg. austr. . . 84.75
Renta de aură austr. . . 114 60 
Losurile din 1860 . . . 139 75
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 874
Act. băncel de credită ung. 304.25 
Act. băncel de credită austr. 295 50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei .... 5.92
Napoleon-d’orI .... 999.— 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.60 
Londra 10 Livres sterlinge 125.75

Bursa de BucurescI.
Cota oficială dela 17 Martie st. v. 1886.

Curnp. vend.
Renta română (5°0). 92*/, 947,
Renta rom. amort. (5°/o) 95*/s 967,

» convert. (6°/0) 88— 897,
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31*/, 33—
Credit fonc. rural (7°/0) ■ 102 V, 1037*

a „ „ (5°/o) • 86*|a 87—
> » urban ■ 991/* 100—
> > (6%) . 92*/, 937,

» (5%) ■ 83— 84—
Banca națională a României 500 Lei------ —•—
Ac. de asig. Dacia-Rom. —

« > » Națională —
Aură contra bilete de bancă • • 14 7* 14—
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.03

Cursulu piei ei Brașovu

din 31 Martie st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.65 Vând. 8.68

Argint românesc................. 8.60 . 8.65

Napoleon-d’or!..................... . • 9.97 > 10.—
Lire turcesc!......................... . > 11.20 » 11.30

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

Galbeni................................. . . 5.86 » 5.90

Scrisurile fonc. »Albina* » 100.— > 101.—

Ruble Rusesc!..................... . » 124.— > 125.7,
Discontulă ... » 7—10 ®/0 pe ană.

Cuartir.,.
In casa repos, George Boamben, ulița funari- 

lorîî Nr. 233 este de închiriată dela St Mihaiă

Cuartiră din I-mulu etagiu 
constându: din 1 Salonu și 1 odaie cătră uliță, 2 odăi cătră curte, 
bucătăriă separată, podă și pivniță.

Informațiuni în Strada Teatrului Nr. 96. 1—3

Anuuciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fi. —or. 6.
Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia ă fi. — cr 10.

Pentru repeți ri se acărdă următdrele rabate:
Pentru repețirî de 3— 4 ori . 10° 0

h n v 5— 8 „ ............................................ 15° 0
h 11 11 9-H „ • 20° 0
H H B 12—15 „ • 30° 0
V 15 M 16—20 „ 40° 0

Dela 20 de repețirî în susă ............................................ 50° 0
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în-

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susă.

(Avisu d-loiu abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca- la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de pe făsia 
sub care au primită (Jiarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lămu
rită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. TRANSA

Anunțâmă aceloră onorați cetitori, cari voră binevoi a se abonă 

la fdia ndstră de aici încolo, că avemu încă în reservă numeri de la 
începutulă anului ,1886 prin urmare potă să aibăcolecțiunea completă.

ADMINISTRAȚIUNEA „GAZ. TRANS.“

MersulU trenuriloră
pe linia Predealâ-Budapesta și pe linia Teîușd-Arad®-fflJudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealit-Biidapesta B u dapes ta—Predeal®

BucurescI

Predealu

Timișă

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

Sighișâra
Elisabetopole
Mediașă
Copsa mică 
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă
Teiușfi
Aiudă
Vințulă de susă
Ui6ra;
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu (■
Nedeșdu
GhirbSu
Aghirișă
Stana
Huiedină 
Ciucia 
Bucia
Bratca
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely
Vărad-Velințe

Oradia-mare
P. Ladâny 
Szolnok
Buda-peata

Viena

Nota:

Trenă 
de 

porsdne

Tren Trend 
accelarat omnibus

Trenă 
nmnihna

6.00
6.35
3.00

— — 7.45
— — 12.50
— — 1.09
— — 1.40
— — 2.27
6.22 — 2.55
7.01 — 3.38
7.33 — 4.17
8.01 — 4.47
8.45 — 5.42

10.10 — 7.37
10.29 — 8.01
10.39 — 8.21
11.19 — 9.05
11.54 — 9 43
12.12 — 10.02
12.56 — 6.20

1.30 — 6.59
1.45 — 7.15
2.11 — 7.43
2.55 — 8.29
3.17 — 8.55
3.24 — 9.04
3.31 — 9 12
4.09 — 10 23
5.36 — 12.32
5.56 — 12.59
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 — 10.37
12.37 — 12 59
2.58 — 4.45

10.05
10.50

6.05

— Viena
— Budapesta
— Szolnok
—■ P. Ladâny 

Oradea mare
Vărad-Velencze
Fugyi-Vfeărhely

_____ Mezo-Telegd
R6v
Bratca

_____ Bucia
____ Ciucia
____ Huiedin
____ Stana

Aghiriș
_____ GhirbSu
— Nedeșdu

t — Ciulin

____ Apahida
— Ghiriș
— Cucerdea

Uidra
— Vințulti de-susă
_ • Aiudtt

8.00
Teiușii 
Crăciunelă

8.34 Blașfi
8.59 Micăsasa
9.34 Copșa mic

10.16 Mediașd
11.04 Elisabetopole
12 17 Sigișdra
12.47 Hașfaleu

1.21 Homorod
2.05 Agostonfalva
3.08 Apatia
3.39 Feldiâra
3.55
4.06 Brașovă

— Timișă
/

8.22 Predealu /

10.30 BucurescI

—
Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

Trenă 
omnibua

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibuf

Trenă 
de 

persdne

Tr«nă 
omnibua

— — — 1
1 - —

6.47 — 3.15 6.20 8.03
10.37 — 7.29 9.11 11.40

1.44 — 8.27 11.26 2.31
5.33 — — 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 4.28 —
— — 2.56 5.08 —
— — 3.29 5.27 —
— — 4.00 5.50 —
— 4.18 6.02 —
— — 4.36 6.24 —
— — 5.05 6.43 —

12.05 — — 7.03 —
12.31 — — 7.26 —
2.16 — — 8.51 —.
3.12 — — 9.31 —
3.32 — — 9.43 —
3.41 — — 9.51 —
3.50 — — 9.58 —
4.25 — — 10.24 —
4.50 — — 10.44
5.41 — — 11.28
6.02 — — 11.44 —

6.40 — — 12.18 —
7.00 — — 12.36 --
-na — — 1.22 6.01

— — 1.56 6.40
— .— — 2.34 7.20
-- u — — 3.02 8.01
— — — 4.41 10.05
— — — 5.30 11.02
— — — 6.03 11.37
— — — 6.35 12.14
— — — 7.14 1.09
— — — _ 1.50
— — — — 2.48
— — — — 3.23
— — — — 4.56

9.40

Tipografia ALEXI Brașovă.

Teiușft- Iradfa-lSsiidapesta Budapesta- A.rad®-'ffelușft.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
>-■ omnibus omnibufl peradne peradne accelerată omnibufl

Teinașfn
1

Viena 11.0011.09 — 3.56 7.15 —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 1.45 8 00
Vințulă de josă
Șibotă

12.20
12.'52 —

4.53
5.19 Szoluok 11.02

11.12
3.44
4.02

11.40,
12.00

Orăștia 1.19 — 5.41 Arad® 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
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 Berzova 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 Guhasada 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 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradfi 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 12.00 4 53 Șibotă 10.43 — 12.53

3.16 12.14 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
ESudapesta 7.10 i 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40»
Viena -1 8.00 6.05 TTeiușft 12.05 — 2.24

Aradfi-rS'£jîai5ș6ra Slsneria (Piski) Petroșeaai

Trenă 'Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibufl peradne peradne peradne omnihnn omnibufl

Arad® 6.00 12.55 Simeria 6 30 11.50 2.238.25
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00
Nâmeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegă 7.53 1.19 3.49
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
Tinaișdra 8.42 3.40 10.06 Petroiyeul 10.43 4.04 6.39

TlBalș^ra-Arad® Petroșessi—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
peradne persdne omnibufl omnibus omnibufl de pers.

Timiștira 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 6.4h
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.35
Nămeth-Sâgh 7.23 2.25 6.53 Hațegă 9.31 12.17 8 02
Aradulă nou 7.40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8.44
Arad® 7.50 3.10 7.40 Simeria 10.53 1.35 9.15


