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s’au sciută vinovați și satrapii din Ardeal*,  când 
au cerută asistință militară ca să ’i apere de o 
hârtiă revoluționară.

In legătură cu frica bine motivată stă și sis
temul*  d’a ascunde starea adevărată a lucrurilor*  
înaintea ochilor*  lumei și de a declara orice miș
care, ce le amenință domnirea esclusivă, ca o 
agitațiune din afară. Așa se’ntemplă acum și’n 
Galiția, unde’n adevără este astăcjl încâtva justi
ficată și temerea de înrîuriri din afară prin es- 
pulsările Poloniloră din Prusia și prin măsurile 
prohibitive ale guvernului rusescă în contra Po
loniloră.

Adevăratul*  rău este însă acela pe care-lă 
accentuăză „Dziennik Polski,“ care dice, că dăcă 
și vine o agitațiune din afară, de vină este totă 
numai nobilimea polonă, că agitațiunile au pu
tută să prindă rădăcină în poporă și să iea di
mensiuni așa de periculăse. Nobilimea nu și-a 
împlinita misiunea sa față cu poporulu.

Etă în puține cuvinte judecați teroriștii din 
Galiția, cari asupresc*  pe țăranul*  polonă și pe 
celă rutăn*  deopotrivă.

Tăte se răsbună ’n lumea acăsta.

Brașovu 18 Aprilie 1886.
Va să dică totu nu e glumă. Țăranii din 

Galiția ținu morțișu la credința, că’n anulu 
acesta se sfărșesce lumea. Sărmanii de ei, rău 
trebue să le mai mdrgă, dăcă se gândesc*  la 
sferșitulu lumii. Pesimismulu Mazurului (țăra
nului polonă) p6te numai la țăranii noștri îl*  
mai întămpinămu, cărora asemenea li s’a înăcrită 
sufletul*  de „atâta îngrijire“ c.e-o documentăză 
magnații dela putere pentru sărtea loru. Și to
tuși trebue că țăranul*  polonă e multă mai in
feriori țăranului nostru, dăcă crede așa de ușori 
în sfârșitul*  lumei și în faimele răspândite, că 
domnii ar*  voi erășî să introducă iobăgia.

Acăstă frică de iobăgia ne face însă să cre
dem*,  că cu t6tă esploatarea țăranului galițiani 
din partea nobilimei și jidovimei, administrațiunea 
a pus’o într’o stare mai bună, decât*  de pildă, 
la noi, unde e lățită credința, că nici în tim- 
pulă iobăgiei nu era mai rău decâtă acuma sub 
constituționalism*.

Cât*  pentru proprietarii poloni, cart făcu 
parte din Șlahta polonă, trebue să credem*  că 
suntă neîntrecuți ca asupritori ai țăranului. 
Grăza ce a intrată în inima loru din causa miș
cării și a ferberii între țărani este fărte înteme
iată, dăcă numai pe jumătate ară fi adevărate 
din cele ce se scriu despre purtarea loră cu 
țăranii.

Pe la anulă 1860, când s’a începută era 
constituțională, se aflau încă mulți deputați ai 
țăranilor*  în dieta din Lembergă. Aceștia în- 
grijău p’atunci, ca „domnii11 să nu facă tăte nu
mai în favorul*  castei loră. Magnații poloni însă 
atâta au totu agitată de atunci încăce în folosulu 
domnirei loră esclusive, încâtă astădi în locul*  
representanțiloru țăraniloră ședă pe băncile die
tei numai conți și prinți poloni. Se ’nțelege că 
în alegerea mijlăcelor*  n’au fostă dificili : corup- 
țiunea, amenințările și terorismul*  la alegeri 
suntă la ordinea Chiar și elementele
inteligente și liberale dela orașe se vădă te- 
rorisate în modulă celă mai cumplită. Aici 
jăcă rolă denunciațiunea, de care atâtă de 
bine se sciu folosi magnații unguri, când e vorba 
d’a sugruma poporulă. Locuitorii dela orașe 
suntă timbrați de anarchiști, revoluționari, apos- 
tați ș. a., pentru că ceru ca poporulă să fiă lu
minată prin scăle și să se emancipeze de sub ju 
gulă aristocrațiloră.

Faptă este că adi, cu totă principiulă egalei 
îndreptățiri ce s’a proclamată din partea guver
nului, în Galiția domnesc*  esclusivă Stanczicii 
(nobilimea și popimea), cari țină poporulă în 
ignoranță și pe toți aceia, cari nu li se supună 
loră necondiționată, îi persecută fără cruțare.

E naturală, ca ’n asemenea împrejurări totu 
ce se lucrăză în dietă și în Reichsrath este nu
mai în favorulă celoră dela putere, tocmai ca 
la noi în „fericitul*  “ stată ungară. A fostă 
vorba nu de multă de unu imposită pe spirtuăse. 
După nisce desbateri fărte îndelungate, s’au fă
cută unele concesiuni, der numai proprietarilor*,  
de țărână nu s’a ținută sămă.

De cultivarea țăranului nimeni nu se ’ngri- 
jesce. Suntă ținuturi întregi, moșii aristocratice, 
unde nu se află nici măcar o scălă poporală. 
Și cum scie Slalita să prețuiască munca țăranu
lui, o dovedesce împrejurarea, că în văra trecută 
li s’a plătită țăraniloră din unele părți o plată 
dilnică de 12 cruceri și încă nici ăștia nu li se 
plătău totdăuna, ci li se dedău asignații ca să 
capete pentru ele rachiu la cârciumele aristocra- 
țiloră.

Mișcarea nu s’a potolită încă. Se facă ares
tări continue și autoritățile procedă cu mare as
prime, ceea ce va amărî poporulă încă și mai 
multă. Aristocrații recviră gendarmeriă ca să le 
apere viăță, sciindu-se vinovați, bună 6ră cum 

Negocierile cu România.
«Wiener Allg. Zeitg.“ scrie cu data de 27 Aprilie 

următărele:

„Mâne vor*  pleca delegații austro-ungari la 
Bucuresci. Din partea austriacă este delegată con- 
siliarulă de secțiune, br. Kalchberg, guvernul*  
unguresc*  trimite pe consiliarulă de secțiune Mi- 
halovits, pe directorul*  oficiului vamală centrală 
Turoczy și pe ajutorul*  concipientu Fuhrman“.

„Pe la noi ămenii se aștăptă la o durată 
lungă a negociărilor*.  După cum stau lucrurile 
abia se va pută dobândi ca resultată ală sfătui- 
rilorfl o înțelegere definitivă. Pe câtă vreme pac
tul*  austro-ungară nu va fi perfectă, și mai vâr
tos*  pănă când parlamentele din Viena și Pesta 
nu se voră fi pronunțată asupra noului tarifă 
vamală, pe câtă timp*  mai departe guvernul*  
română nu se va fi asigurată despre aceea, că 
camera este înclinată d’a încheia convenția și pănă 
cândă tariful*  autonomă română nu va fi ficsată, 
pănă atunci convențiunea nu va trece peste sta
diul*  consultăriloră preliminare/1

„Guvernulă din parte-șl nu ne-a împărtășită 
nimica, de unde amă fi în stare să conchidemă, 
că formala întărcere spre bine a afacerei s’ar 
pută tălmăci în sensul*  acela, că convenția se va 
încheia la timpă. Sigură este însă, că lumea co
mercială nu mai are speranță de a pută continua 
comerciulă cu România în modulă de pănă 
acum.“

interiorul*  țării în garnisăne, Ia deposite și pentru sus
ținerea ordiuei. Autorulă articulului atrage atențiunea 
dietei, unguresc!, ca la desbaterea acestei legi să preci- 
seze mai bine lucrulă, și să nu să mulțămăscă numai 
eu amendamente ca dieta austriacă.

Firinanulâ imperialii turcescâ
care încredințăză prințului Bulgariei guvernulă 

Rumeliei orientale este în traducere de următorulă cu
prinsă :

Conformă stipulațiuniloră tractatului dela Berlină 
și a arangiamentului privitoră la Rumelia orientală, 
înțelesă și confirmată de plenipotențiarii puteriloră sem
natare ale (psului tractată, întruniți în conferință în ca
pitala noilră și comunicată Alteței Văstre de cătră ma
rele nostru vizirată, s’a hotărîtă a se încredința inteli
genței și' fidelității vâstre guvernamentulă generală ală 
acestei provincii.

Acestă decisiune fiindă supusă la sancțiunea nostră 
imperială, ne-a plăcută, în favărea nășiră suverană și 
confiența năstră din ce în ce mai mare în privința 
vostră, de a da astăijl, 6 ale lnnei Radjeb anulă 1303, 
o ordonanță în virtutea căreia administrațiunea provin
ciei Rumeliei orientale este încredințată meritului vostru 
și capacitățiloră văstre. In consecință, presentulă nostru 
firmană, care vă conferă aceste funcțiuni, a fostă elibe
rată de divanulă nostru imperială.

De atunci Alteța Văstră va avea grijă, cu inteli- 
gința și devotamenlulă ce o caracteriză, de a administra 
a' ăstă provinciă, după imențiunile năstre cele marini- 
măse și de a desfășura tăte silințele sale, după scumpa 
năstră dorință, spre a asigura ordinea și liniștea în Ru
melia orientală, precum și buna stare și fericirea în- 
tregei populațiunl, fără deosebire, pentru a pune în ese- 
cuțiune aranjamentulă susă citată și pentru a’șl atrage 
astfelă, din ce în ce mai multă înalta năstră bunăvoință 
im erială

Expropriarea Românilortit în Sălagiu.
Salnicu, 8 Aprilie 1886.

Bismarck a buciumată ca să audă tătă lumea, că 
densulă voiesce să exproprieze pe Poloni din Germania.

Tisza din contră tace și face. In Ungaria de multă 
se urmeză lucrarea de expropriare a Româniloră. Suntă 
.inuturl întregi locuite de Români, unde inspectorii de 
dare mână în mână cu fișcalii comitatensl așa au sciută 
duce lucrulă de bine, încâtă moșii întregi de-ale Româ
niloră s’au vendută cu toba cu prețuia dela 1 fi. 
și 50 cr., cum s’a întâmplată acăsta în comitatulă Sol- 
nocă-Dobâca, unde mai multe comune s’au sărăcită de 
totă, fără însă ca erariul*  se fi câștigată ceva, ba încă 
a trebuită să supărte spesele; dea-semenea în comita
tulă Hunedârei.

Acuma va să ajungă asemenea sărte comitatulă 
Sălagiu. Se (fice, că așa s’a hotârită în Zălău, cen- 
trulă comitatului Sălagiu, cumcă moșiile îngreunate cu 
restanță de dare dela 50 fl. în susă să se venejă, și a- 
celea cumpărându-le statuia, le va colonisa cu Ciangăi 
aduși din Bucovina și Moldova.

Ca punctă de mânecare s’a alesă Cehalulă româ- 
nescă, o comună cu aprăpe 1000 suflete curată române. 
Acăstă comună odinioră era fărte înflorităre. Decadința 
ei dateză din anulă 1873, cândă prin coleră s’a rărită 
poporațiunea și murindă capii de familiă s’au îngreuiată 
moșiile cu procentulă, er’ contribuțiunea a totă rămasă 
în restanță. La anulă 1876 a venită altă desastru peste 
locuitorii din Cehalulă românescă, căci a bătută piatra 
(ghiața) atâtă grânele, câtă și mălaiele și viile, așa că 
nu au putută ămenii folosi nici paiele dela grâu, âr’ po
mii și viile nici a<ji nu producă cantitatea ce o produ
ceau înainte de aceea. Atunci neavendă poporațiunea 
ce mânca, a trebuită să contragă împrumuturi și acelea 
o apasă și atji- La acestea se mai adauge și calamita
tea suferită la anulă 1879, că adecă din causa ploiloră 
nu s’au făcută de locă bucate.

Tâte acestea considerându-le, nimenea nu se va 
mira, că din 180 de moșieșl, 130 suntă actualminte în- 
greuiațl cu restanță de contribuțiune dela 50 fl. în susă.

Dăcă in cercurile holărîtore nu ar fi decisă expro
priarea Româniloră, s’ar fi putută aștepta, ca locuitori- 
loră din Cehalulă românescă să li-se concâdă a plăti 
restanța de dare în rate și în decursă de mai mulți ani, 
căci nu din negligența loră au rămasă în restanță.

Glotele în timpii (le r6sboiu.
Unii oficeră de stată majoră a scrisă în „Pester 

Lloyd“ ună articulă privitoră la întrebuințarea glăteloră 
în timpă de răsboiă. Elă îșf ia de basă §. 5 ală legii 
gloteloră, care lege s’a și primită deja în dieta austriacă. 
La desbaterea acelui paragraf*  s’a născută întrebarea, 
că să se întrebuințeze chemărea înteiă a glăteloră în a- 
fară din țără, în timpă de răsboiă?

Autorulă articulului e pentru acestă întrebuințare, 
și anume chemarea înteiă a gloteloră va avea să asi
gure liniile, pe care să trimită întăriri de trupe, precum 
și întrega comunicațiune pe aceste linii să cacjă totă în 
sarcina gloteloră. In modulă acesta armata comună, 
honvecjimea și landverulă voră putea fi puse, în casulă 
unui răsboiă, tote în fața dușmanului și astfelă răs- 
boiulă ar ajunge repede la capătă. In casulă când 
dușmanulă ar fi învinsă în scurtă timpă, atunci n’ar fi 
nevoiă, ca armata din câmpulă de răsboiă să se com- 
plecteze din gldte, ceea ce nici nu e de dorită, tundă 
acesta desavantagiosă.

A doua chemare a gloteloră va face serviciu în
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se voră pută evacua de monahi său monahe, său într’o 
parte din acele localuri. In aceste asilurî se voră primi 
infirmi săraci indigeni. Asilurile de infirmi se voră ad
ministra de către ministerulă de interne (direcția gene
rală a serviciului sanitară). Ună regulamentă specială 
va determina modulă funcționării acestoră asilurl.

—x— ’
S’au înaintată la gradulă de locotenentă : sublocote

nenții Pamfilie Polonică dela regim, de inf. Nr. 31 și 
Dumitru Popovici dela regim, de inf. Nr. 64 ; la rangulă 
de medică de regimentă clasa ânteia ; mediculă de re
gim. clasa a doua Dr. Unu Popii.

—x—
Ministerulă de resboiu română a comandată Ia fa

brica Krupp mai multe tunuri mari de asediu.

In afacerea Szechenyi în Viena se comunică, că 
soția se va duce îndărăt ă în Rusia, de tămă să n’o omore 
bărbat.u său. „Elă mă urăsce, dise ea, elă e Ungură, 
eu sunt Rusă, și Ungurii urăscă pe Ruși*.  Contele 
Szechenyi se dice, că se căesce de fapta sa și doresce 
să 'și vă()ă soția și copilulă. Pașii ce i-au întreprinsă 
advocatulă său, d’a fi pusă pe picioră liberă, au rămasă 
pănă acum fără resultată.

*) Nyanza=lacfi.

—x—
In <|iua de PascI au fostă în Pesta cinci incen- 

diuri, în diferite părți ale orașului. De asemenea în Ga- 
liția se semnalăză numerăse incendiuri, cu care ocasiune 
se comită mulțime de jafuri.

—x—
Comitatulă Șornogy e cutrierată de o bandă de 

hoți, cari comită numerose atentate în contra siguranței 
publice. In unele locuri tâlharii se dau de actori. Unulă 
din ei, Geza Nagy, care fusese prinsă, a scăpată. Tâlharii 
suntă urmăriți.

Retorica poporală.
(Conferință la Ateneu.)

(Fine.)
Pe cândă erau la modă proverbele: capulă plecată, 

de sabie nu e tăiată, etc., pe atunci Românulă sfătuia 
pe ori-cine cjicândă: câtă escî nicovală rabdă, câtă esci 
ciocană isbesce 1

Decă te porțî bine cu ună omă, prietinesce și cin
stită, dr’ elă îți face rău, Românulă îți va șopti: nete- 
4escș mâța, de vrei să’șl ridice coda.

Nerușinarea dusă la esfremă o arată 4‘cendă : cine 
cade în gârlă nu se mai feresce de plăie, aplicându-o la 
cei cari și-au îngroșată mereu obrazulă și pe urmă dau 
înainte ca porculă.

De sigură că, decă vr’odată adevărata talpă s’ar 
amesteca în treburile năstre de orașă, ar scrie — numai 
literile ce scie să le facă — multă mai bine ca noi,‘cari 
facemă politica, <4'ar*st-ica, literatura et tuli quanti și ca’ 
probă : la copaculă căzută toți alergă să tae câte o cracă, 
cjice țăranulă cândă năvălescă neamicii asupra unui să
răcită.

Cândă se răspândesce vorba, că ună omă a fugită 
cu banii încredințați de publică, își domiresce mirarea 
cu vorbele: lupulă mănâncă și din oile numărate; unui 
omă care s’a trecută repede îi cjice :

Ană scuipamă în iarbă
Și ăstă-timpă scuipă în barbă;

Și altele, din care am estrasă numai pe acestea, 
rămânăndă ca să sferșimă cu partea acăsta printr’ună 
esemplu.

Dâr’ sortea celoră 130 familii românescl din Ceha- 
lulO românescă este hotărîtă, ele au să ia câtă mai cu- 
rendfi bâta în mână, straița de gâtă și să pribegâscă în 
lumea mare. ComitetulO centrală comitatensă a decisă 
vinderea moșiiloră dise în înțelesulă art. de lege XLIV 
din 1876, § 77, față cu restanțierii, și Moni Gyula ca 
fișcală comitatensă și Zeitler Karoly ca inspectară de 
dare au și începută procesulă de execuțiune. Așa avemă 
înainle-ne incusa ridicată pentru suma de 160 fl. 14 cr. 
asupra averii imobile a lui Kerezsi Maria, Gavrilă și 
George de cătră fișcalulti comitatensă și inspectorulă și 
astfelă de incusă s’a ridicată asupra tuturoră restanție- 
riloră dela 50 fl. în susă

Scăpare nu credemă să mai fiă, totuși în numele 
umanității protestămă înaintea lumei în contra expro- 
priărei a 130 familii române și dâcă guvernanții fără de 
inimă voră se vâ()ă în curendă 130 familii cerșitore, ba 
reinî să sciă ceva despre acăsta lumea cea mare

In tomna anului 1885 a fostă inspectorulă de dare 
Zeitler Karoly din Zălău în Cehală, bag-semă ca să son
deze terenulă, că priinciosă va fi pentru așezarea și în
mulțirea Ciangăiloră, căci ca să ușureze sortea poporu
lui de bună semă nu s’a dusă. Vina, că este atâta res
tanță, a 4>să că este a diregătoriloră, însă totdeo-dată 
a pus’o și în spinarea făuritariloră de legi ai patriei 
năstre, și a îndemnată pe 6meni să solvescă, ce voră 
pută, căci peste restanță se va trage dungă.

Insă mergăndă 6menii la notariulă George Mariași, 
română de nascere, care însă acuma se cuminecă cu 
.urvacsora», deși ârecândă a fostă teologă la Eperjes, 
— acesta a disă cătră dmenî, că numai în deșertă a- 
ducă 20—30 fl., căci aceia nu le ajută nimica, căci s’a 
hotărîtă în Zălău să li-se vendă moșiile și- să se aducă 
Cîangăi.

Despre inspectorulă de dare Zeitler Karoly este de 
însemnată, că a venită dela Deva de curendă,.și pote 
că elă a sciută ferici așa bine pe Hunedorenl.

Recomandămă acăstă cestiune deputațiloră noștri 
națiunall, ea să facă interpelare în dietă.

Ausonia.

SOIRILE PILEI.
Generalulă Alexandru Anghelescu, ministrulă de 

răsboiu română, însoțită de doi adjutanți, a plecată la 
Livadia, ca să salute pe Țarulă Rusiei în numele regelui 
României.

—x—
Ministrulă comunicațiunei a încuviințată să facă 

lucrările preliminare pentru următarele linii de cale fe
rată: deputațiloră dietali Gavrilă Ugron și Gavrilă Daniel 
jun. pentru o cale vicinală dela Oderheiulă săcuescă prin 
Zeteleca, Mureșiu-Nyir, Ciucsereda și Apa frumosă la 
Ghimeșă ; deputatului dietală Gavrilă Ugron pentru o cale 
vicinală dela Mureșiu-Nyires prin Gurgiu St. Miclăușă pănă 
la Bekashavas și pentru una dela Brașovă prin Sepsi St. 
Georgî și Tușnadă la Ciucsereda.

—x—'•
Șefulă oficiului poștală din Biserica-Alba, anume 

Stoiacovicî, a fostă arestată pentru defraudarea a 2100 
florini.

—x—
S’a sancționată și promulgată legea prin care se 

înființeză în România șăse asilurî de infirmi, dintre cari 
două de clasa I și două de clasa II pentru bărbați, ăr 
două de clasa II pentru femei. Aceste asilurl, scrie »Răs- 
boiulă", se voră instala în localurile monastiriloră, care

Ceea-ce găsimă Ia Shakespeare, găsimă la popo
rală română. O dicătare e de ajunsă: N’a apucată să'i 
âsă sufletulă, și-i dai zoră cu domne ertă-lă. Acăsta se 
potrivesce cu vorba lui Hamlet cătră mamă-sa: nici n’au 
esită aburii din bucatele de pomană și tu te gândesc! la 
măritișă.

Am arătată că singura lege de retorică românescă 
este: cândă ne aflămu față cu o stare abstractă se’i 
schimbămu elementele abstracte în altele concrete; amă 
arătată cum acăsta se probăză prin poesiile poporale și 
prin dicătorile poporale și tote acestea le-am făcută re- 
sumândă conferința d-lui Barbu Stefănescu dela 6 Aprile.

Acum vine rendulă basmeloră. Se’nțelege că nu e 
loculă să reproducemă aci iotă ce a cetită d. Stefănescu 
din basme, ba nici chiar o parte, dăr ne vomă țină de 
conclusiile d-sale.

In cești 50 de ani din urmă s’a chinuită biata limbă 
românăscă cum se păte mai rău, băgându-se cu duiu- 
mulă, fără să mai întrebe de pașaport ă, tate cuvin
tele abstracte’, cari nu făceau nici de cum elementele 
unei arte.

Totulă din scrierile acestea e o copiare palidă du- 
pe romanțierii de a 7-a mână străini, dela cari au luată 
nu numai ideile, dăr și vorbele. Ori-ce romană de ală 
nostru vomă deschide, vomă putea constata lucrulă a- 
cesta. Scriitorii de feluiă acesta nu cunosceau basmele 
năstre, căci dăcă le-ar fi cunoscută și le-ară fi cetită, 
ar fi putută se vacjă că singura lege retorică ce dom- 
nesce în brnba năstră e concretisarea abstractiuniloru.>

Omulă care a sciută să profite de geniulă acestei 
limbi e Bălcescu, mare patriotă și istorică. Citesce din 
„Cântarea României*  câteva rânduri, cari umplu de ad
mirare întregulă auditoră.

Cam astfelă încheiă d. Stefănescu:
E o necesitate și ună adevără practică pentru noi 

și chiar de o importanță vitală a stărui în desvoltarea 
limbpi, căci, dăcă ună poporă pote fl robită economi- 
cesce, ori eu armele, ori cu diplomația, nu pote fi lip
sită de limbă niciodată. Tăte artele celelalte’suntă mai 
multă său mai puțină snpuse piericiunii. Ună focă, o 
năvălire le e destulă; limba însă se ține și când o 
limbă a dală capete de operă, produsulă acesta resultă 
la orice atacuri, la orice bombardamentă. Grecii își 
datorescă esistența loră politică numai cultivării limbii. 
Ei s’au strecurată în decursulă veacuriloră de-au ajunsă 
pănă la noi, pe când alte popără s’au dusă de multă 
s’au stinsă în noptea năgră și adencă.

Când poporulă are convingerea că limba sa a 
produsă capete de operă, nu poți să i-o mai ră
pesc!, căci viersulă ei care-lă încântă îi ține sentimen
tele sale.

Studiulă cuprinsă în aceste două conferințe ale 
d-lui Barbu dela VTancea e de o mare însemnătate. 
Punctulă de vedere din care a studiată d-sa limba, cerce
tările făcute, găsirea adevăratului spirită ce domnesce în 
întregă-ne limbă și în cuvinte isolate și în frase, care 
a fostă totd’auna neglesă de autorii noștri, constitue 
pentru domnulă conferanțiară ună merită destulă de în
semnată, care e cu alâlă mai mare cu câtă valor6sele-i 
scrieri au sciută să ne dea limba poporului.

Să urmămă cu toții exemplulă d-lui Stefănescu, să 
ne iubimă limba, să ni-o cultivămă, pentru că, după 
cum cjicea d. V. Urechiă, sunetulu limbei românesc! e o 
musică ce deșteptă inima și deșteptarea inimei e deștep
tarea României!

(„România.") Gheorghe dela Plevna.

FOILETONU.

CillStoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

El rîdeau și glumeau cu Vangvana șicuVanyam- 
vezi și de multe ori îi întovărășiau cu sutele câte o 
bună bucată de drumă. La despărțire le diceau: „In- 
torceți-vă pe-aici, înt6rceți-v6 pe-aici; ori și când veți 
fi bine primiți!“

Călătorii noștri înaintau acuma cu pași repedi. 
Drumulft loră sămăna cu unft marșă triumfală. „Cu 
toții ne simțiamă mai liberi/ dicc Stanley, „și fiecare 
din noi se simția în cât-va domnu peste natura din îm
prejurime !“

Numărulu sateloru de lângă cale se făcea din ce 
în ce mai mare. In poienile acoperite cu iarbă verde 
și dăsă păsceau turme numărose do vite, capre și oi, 
pădite de copii. In tote părțile se' vedeau isvdre de 
apă dulce și limpede ca lacrima. Prețulu unei vite 
grase era de batjocură. Unu bou costa ceva peste 
trei fiorini (cam 7 frcs.), o capră seu o oiă cam unu 
florină.

In 26 Februarie caravana era departe de multă 
doritulă Iacă Victoria numai cu trei-deci de chilometri. 

Inimele tuturoră săltau de bucuriă, de 6re-co sciau, că 
aici voră pute să se odihnescă mai multă vreme. Abia 
așteptau să se facă odată dioă, ca să audă porunca: 
„Susă băieți; înainte la drumu!“

Cu strigăte vesele se puseră a doua di desă de 
dimineță în mișcare.

Drumulft ducea prin văl și peste deluri, prin câm
pii roditdre și prin sate numărdse. Când cei din ca
pulă convoiului ajunseră în verfulă unei înălțimi, nu 
tocmai grele de suită, ■ de odată se audi unu strigătă 
lungă de bucuriă. Cu toții sciau, că suntă lângă Iacă. 
Francis Pocock păși cu grabă înainte, în curând însă 
se întorse înapoi la Stanley, esclamândă cuvintele: „Am 
vădută laculă; este măruță!11

Chiar și fața lui Frederic Barker, caro bolnavă 
fiindă de friguri, de-abia se mai ținea călare pe unulă 
dintre măgari, se înseninase.

Cu toții se grăbiră, să ajungă pe verfulă înălți
me!. înaintea loră se estindea maicstosă frumosa su
prafață a lacului, pe care puternicele rado ale sorelui 
o prefăceau într’o nemărginită și strălucitore tavă de 
argintă. Bucuria era fără margini. Vanyamvezi cân
tau inspirați:

„Cântați, amici, cântați; e gata lungulă drumă, 
Cântați, amici, cântați, căci iată Nyanza*) ;

Cântați, cântați cu toți, cântați marelui lacu, 
Priviți spre îndărătu ș’apoi priviți la elă.

E timpă îndelungată, de când voi ați pornită 
Femei, copii și frați de multă ați părăsită, 
Dar spuneți’mi acum, vădut-ați vre odat’
Pe acestă întinsă pămentă ună Iacă mai minunată ?

Susă capulă ridicați și câtă puteți priviți 
Și spuneți, undc-va sferșitu-i de găsiți.
Ca marele occană elă c nemărginită;
Priviți mereu la elă, căci nu are sfârâită.

Din țâra Usukuma aici venimă acum,
In astă țeră mândră ne scose-ală nostru drumă; 
De multă, de multă lăsat-amă ținutulă cclă săracă 
Și iată-ne acuma la multă doritulă Iacă.

Și mâne noi cu toții mereu ne-omă veseli, 
Cu berc și cu carne prea bine vomă trăi;
Intrcga diuliță cânta-vomu ș’omă juca,
Intrega diuliță mânca-vomă și vomă bea !“

Cu asemenea cântări vesele porni ceta itastră la 
de-vale spre sătulă Kaglichyi. Când se apropia de 
sată, dintr’odată îi eșiră înainte mai multe sute de rfis- 
boinici înarmați din crcscetă până ’n tălpi. Din no
rocire însă aceștia nu aveau de gândă alt-ceva, decâtă
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Junii.
Cine nu cundsce tradiționala serbare a Ju- 

nilorti din Brașovti ? Ceea ce nu cun6scemu este 
numai adevărata ei origine. Scimu însă că moșii 
și strămoșii locuitorilor^ de aci s’au pomenită 
totu cu acdstă serbare și a rămasă vorba în po- 
poră: de mă va învrednici Dumnezeu să mai 
audă sfânta surlă. Surla este adecă trîmbița 
monotonă a călărețiloru lui Cristosă, cari se dau 
joșii dintre' Petri cu bradi împodobită cu crucea. 
Sfânta surlă părea că plânge cumplită în anulă 
acesta. Junii au fostă alarmați de vestea, că o 
înaltă poruncă dela stăpânirea ungurăscă îi o- 
presce de-a mai duce stăgnlă loră în colorile 
Ardealului, ce le pdrtă fiecare Română și fie
care Română pe întinsulu hotartt alu acestei țări, 
de când amu recăpătată și noi libertatea ndstră 
individuală.

Cavalcada s’a făcută în adeverii de astă- 
dată fără nici unu stăgă. Junii erau însă mai 
xiumăroși și mai frumoși ca în alț.i ani.

Asupra cestiunei tricolorului, care a făcută 
atâta velvă aicea, vomă reveni. Pentru acuma 
ne mărginimu a publica regulamentul^ Juniloră, 
ce l’amă primită dela răposatulă protopopă Ba
racă încă acum doi ani.

Petrecerile juniloră români din preurbiulă Scheiu, 
ce se facă lâ Sărbătorile Pașeiloră, suntă nisce datine 
vechi, aprăpe de 500 ani, adecă de pe la anulă 1392, 
pe când se zidea biserica Sasiloră din Brașovă. Aceste 
datine suntă aduse de peste Dunăre de predecesorii Ro- 
mâniloră din Scheiu și se păslreză pănă în dilele acestea, 
însă fără nici ună regulamentă.

Deci ca și în viitorime să se pătă susținea neștir
bite, oficiulă protopresbiterală I ală Brașovului, pentru 
observarea cu stricteță a usului vechiu, statoresce ur- 
mătorulă;

Regulamentu.

1. Compania juniloră din Preurbiulă Scheiu ală 
cetății Brașovului, după datină va alege: ună vătafă, 
armașă mare și armașă mică pe cei mai dinteiu însem
nați în lista vechiă, și anume: celă dintăiu vătafă, ală 
doilea armașă rnare și ală treilea armașă mică.

2. Lista juniloră se preface în fiecare ană, în- 
scriindu-se membrii cei vechi pe rendulă loră, apoi cei 
noi în rendulă care va alege compania în co’nțelegere cu 
vătafulă.

3. Cei trei amploiațî din punctă 1, adecă: văta
fulă, armașulă mare și armașulă mică, decă nu se voră 
căsători în trei ani dela alegerea loră, compania va fi 
în dreptă a-și alege alțî amploiațî în loculă loră, cari 
însă de se voră fi purtată bine, potă fi realeșl, însă cei 
din urmă numai pe ună ană, ca să nu se desgusteze 
membrii companiei, cari vină mai curendă la rendă de 
a fi aleși.

4. Ori care dintre membrii companiei va fi înro
lată la milițiă pe trei ani, voindă a-și păstra dreptulă și 
răndulă ocupată, va ave a se insinua la oficiulă proto- 
popescă și la vătafulă juniloră înainte de PascI, său în 
persănă seu prin drecare persănă a familiei sale, cu 
îndatorire, că va plăti în fiecare ană jumătate din re
partiția speseloră ce voră căde asupra membriloră ac
tuali; la din contră, decă nu s’a insinuată, nici a plă
tită, îșl va perde dreptulă și voindă a intra ărășl 
între juni, se va înscrie din nou după cei deja 
aleși.

5. Ori care altă membru ală companiei, dăcă nu 
se va presenta în Jiua de PascI cu compania juniloră 
la aclulă de alegere și a regularii companiei, va fi 
ștersă din lista companiei și voindă a reintra, se va în
scrie între cei noi.

6. De orece petrecerile juniloră la PascI suntă în 
onorea Invierei Domnului, voră fi deobligațl toți inem 
brii companiei a se purta conformă acestui scopă sfântă, 
ferindu se de bețiă, bătăi și alte excese, căci la din 
contră pentru celă mai mică excesă va fi eliminată și 
chiar și pedepsită după vina lui.

Vătafulă este slrinsă îndatorată a ține cu toți 
membrii companiei cea mai bună renduelă și pe cei 
renitenț.1 și neascultători ași arăta protopresbitarului lo
cului spre îndreptarea răului,

7. Compania juniloră să ie supună ordineloră 
polițiene cu cea mai bună voință, arătândă în faptă că 
petrecerile loră suntă nevinovate, menite pentru pras- 
niculă Invierei Domnului și așa în chipulă acesta facă 
oaore bisericei și națiune! române.

8. La casă când protopopulă locului nu ar fi 
unulă dintre cei trei parochl dela biserica Sfântului Ni- 
colae din Scheiu, atunci totă afacerea acesta a juniloră 
cade în competința parochului primară dela acăstă sântă 
biserică.

Brașovă, 1 Aprilie 1884.
Josifu Baracă m. p. protopopă.

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

PESTA, 30 Aprilie. — Cu privire la espi- 
rarea convenției comerciale române, institutele de 
transportă austro-ungare au fostă avisate să de
nunțe în totă casulă încă înainte de 1 Maiu ta- 
rifurile convenționale cu România, dăr’ în același 
timpă să declare, că denunțarea se retrage ime
diată, în casă când raporturile de pănă acum 
nu voră suferi nici o întrerupere.

MUNCHEN, 30 Aprilie. — Regele a în
sărcinată pe ministeră să cără dietei a regula 
referințele listei civile.

MUNCACl, 30 Aprilie. — Străpungerea tu
nelului căii ferate Berzkid s’a făcută erl cu mare 
festivitate.

CONSTANTIN'OPOLO, 30 Aprilie. — O 
circulară a Porții cere din nou, ca Grecia să de- 
sarmeze repede și necondiționată. 

DIVERSE.
NECROLOG. — Georgiu Șierbanîl advocată, 

după grele suferințe, a repausată în 13 (25) Aprilie în 
ală 33-lea ană ală etății și ală treilea ală fericitei sale 
căsătorii, lăsândă familia și pe numerosele nămurl și a- 
mici îd veci nemângăiațl Remășițele pământesc! ale re
gretatului repausată s’au aședată spre veclnică odihnă în 
14 (26) Aprilie, în cimitirulă gr. or. rom. din Garansebeșă.

Fiă-i țărîna ușără și amintirea neuitată !
* *

*) O măsură englesîi litri).
**) Pompa osto o băutură cam ca horea, făcută din bucato său făină tre

cute iu stare de ferberc.

*
Origina viei. — D. Candule, în scrierea sa „Ori

gina planteloră cultivate/ dite că origina viei datăzâ 
din timpurile cele mai depărtate. Astfelă, s’a găsită se
mințe de viță sub locuințele din Custione, lângă Parma, 
care dateză din etatea de bronză, într’o stațiune preis
torică a lacului Varăs (Italia), și în stațiunea lacustră

dela Wangen în Elveția. Adolf Pictet spune că vechii 
Aria și Samiții beau vină. Cultura viei și fabrarea vi
nului dalăză dela începululă vechiului imperiu. S’a gă
sită o dovadă despre acăsta în mormentulă lui Ftah- 
-Iotep, preotulă dela Memfis sub a patra dinastie. Acăstă 
dinastie domnia între anii 4500 și 5000 înainte de era 
nostră.

Dare (le semă,
despre veniturile și spesele balului Reuni unei femeiloră 

Române din Aradă, dată în 25 Februariu 1886.
(Fine.)

. Prin colecta d-lui Nicolau Zigre din Oradea 
mare 8 fl. dela: Jeroteiu Beleșă 2 fi., Paulă Vela 2 fi., 
Ioană Popa 2 fl., Nicolau Zigre 2 fl.

Prin colecta d-lui Gornelă Nicără în Aradă 8 
11., dela: Ioană Ardeleană 1 fl., David Simon 2 fl., Ge
orgiu Dogariu 5 fl.

Prin colecta D-nei Emilia Halică din N. Sz. Miclăușă
7 fl. 40 cr.. dela: Emilia Halică 1 fl., George Morariu 
50 cr., Maria Albu 20 cr., Ioană Albu 30 cr., Czegăny 
VI. 20 cr., Tellăry Iozsef 1 fl., Crișană Nistoră 20 cr., 
Gregorie Vințană 30 cr., Maria Martinii 30 cr., Elena 
Minișană 30 cr., Antoniu Minișană 30 cr., Albina Vin- 
gană 30 cr., Nic. Vingană 30 cr., Arsenia Raica 50 cr., 
Farkas Jânos 20 cr., Kera Jozsef 50 cr., Sibic Nistoră 
1 florină.

Prin colecta d-lui Ioană Roșu din Biserica albă 
6 fl. 50 cr, dela : Ioană Roșu 1 fl., Dr. G. Ilea 50 cr., 
Aureliu Novacă 5 fl.

Prin colecta d-nei Aurelia Dămiană din Bradă 
6 fl. 30 cr., dela: Aurelia Dămiană 2 fi., Iulia Fugata
1 fl., Elisabeta Părău 1 fl., Otilia Boneu 1 fl,, Sofia Ger
mană 50 cr., Leondea Teier 20 cr., Amalia Albu 60 cr.

Prin colecta d-lui Ioană Lengără în Brașovă 6 
fl. dela: Lazară Nastasi 1 fl., Sterie Stinghe 1 fl., Va- 
silie Voina 1 fl,, G. Navcasi 1 fl., S. Damiană 1 fl., tan 
Lengără 1 fl.

Prin colecta d-nei Si da din Șiria 6 fl., dela: Alo- 
isia Sida 3 fl., Maria Beldea 1 fl., Dragina Mera 1 fl., 
Persida Secula 1 fl.

Prin colecta d-nei Matilda Bogdană din B. Com- 
loșă 5 fl. 50 cr., dela: Matilda Bogdană 1 fl , Iulia Șer- 
bană 1 fl., Cleopatra Mihailoviciu 1 fl., Ana Bugariu 50 
cr., Maria Miescu 1. fl., Maria von Sztojanovits 1 fl.

Prin colecta d-lui Ștefană Erdălyi din Orăștiă 5 
fl. dela: dr. Ioană Mihu 3 fl., Alecsandru Nemeșă 1 fl., 
Victoria Erdălyi 1 fl.

Prin colecta d-nei Pușcariu 5 fl., dela: Iuliu 
Pușcariu 5 fl.

Prin colecta d-rei Irina Antal din Beiușă 3 fl. 
dela: Augustină Antală 1 fl., Irina Antală 2 fl.

Prin colecta d-nei Novacă din Peclca 2 fl.
Prin colecta d-nei Aurora Păcățană din Timi- 

șora 2 fl.
Prin colecta d-lui dr. Georgiu Plojă din Curticiu

8 fl. dela: Demetriu Tamașdan 6 fl., dr. Georgiu Plojă
2 florini.

Constatândă acestă resultată strălucită și aceste fru- 
măse sacrificii aduse în interesulă culturei năstre națio
nale, Reuniunea cu plăcere să grăbesce a mulțumi ono
ratului publică pentru sprijinulă său și în deosebi dăm- 
neloră ,și domniloră colectanți, pentru zelulă și ardârea 
cu care au contribuită la realisarea scopului Reuniunei 
năstre.

Aradă, în 15 Aprilie 1886.
Hermina P. Desseanu, Letiția Oncu,

președ. cassiera reuniunei.

Numere singuratice ă 5 cr. din „Gazeta 
Transilvaniei"1 se potti cump&ra în tutungeria 
lui I. GROSS.

Editară : Iacobti Mureșiann.
Redactară responsabilă: Dr. Aurelă Mureșianu

să le arăta străiniloră dibăcia loru în săgetată și în 
sverlitulă cu lancea.

Stanley fu primită cu prieteni® de cătră arabulu 
Sungoro Tarib, care-1 dise să rămână mai multă vreme 
acolo. Și Kaduma, mai marele satului, se arătă forte 
primitorii. Elă îi dete lui Stanley ca locuință o colibă 
de formă rotundă, care însă bâjbăia de cloțanî. Pocock 
și Barker primiră împreună o astfelă de colibă.

Călătoria dela oceanulă indică până la laculă 
Victoria ținuse 103 (Iile, dintre care 70 (Jile de drumă 
și 33 de odihnă. In timpulu acesta făcuse caravana 
unu drumă de 1158 chilometri.

CAPITOLULU IV.
După atâtea osteneli. — Visite numerose. — Stanley n’are odihnă. 
— Ună >domnitoră« bețivii. — Pregătiri pentru circumnavigarea 
marelui Iacă. — InformațiunI din partea indigenilor»!. — Alegerea 
soțiloră de drumă. — In golfulfi Speke. — In mare strâmtore. — 
Hipopotamii împedecă debarcarea. — Țera Ururi. — Mal multe 

aventuri.

A doua di de dimineță la optă ciasurî, când Stan
ley se sculă și eși afară din colibă, Vangvana și Va- 
nyamvezi dormiau încă cu toții. El sciau, că acuma 
nu mai au drumuri de făcută, nici nu mai au să se 
temă de năvăliri, și prin urmare voiau să’șl răsbune 
si el nitcltt de năcazurile suferite.I 1

Pe la nouă ciasurî veniră Franci» și Frederik să-î 
poftescă lui Stanley „bună diminăța!" Nu multă după 
aceea se înfățișară conducătorii de până acum aî ca
ravanei împreună cu maî mulțl alțî Vangvana și Va- 
nyamvezi, ca să se informeze, decă „«nulă albă," pe 
care-lă aveau dragă cu toțiî, a dormită destulă de bine. 
Abia se isprăvi vorba cu aceștia, și iată că se anunță 
prințulă Kaduma și Arabulu Sungoro, care voiau să se 
informeze maî cu de-amăruntulă despre drumulă de 
până acum ală caravanei. In sferșită veni și soția luî 
Kaduma împreună cu maî multe prietine ale eî, așa 
încâtă visitele, care nu se făcură cu maî puțină eti
chetă ca ’n țările civilisate, durară maî bine de două 
ciasurî.

Pe când locuitorii din Kaghehyi se apucară din 
nou de lucrările obicinuite si anume de ascutitulă to- J 1
poreloră, de reparatul!! riăvodeloră, luntrilor!!, iesloloru, 
gârduriloră, bordeieloră etc., omenii luî Stanley se pu
seră să’șî facă nisce colibe, care să le servescă de lo
cuințe, până când vorii pleca mai departe.

Stanley nu întârdiă a’șî reîncepo lucrările sale 
sciențifice. Maî întâiu trebuia să afle posiția geografică 
și înălțimea dela nivoulă măreî a satului Kaghekyi. 
După aceea avea să scrie raporta pentru jurnale des
pre călătoria sa, precum și mai multe scrisori. Maî de
parte trebuia să ’ngrijescă, ca luntrea „Lady Alice" să 

fiă astfelu întocmită, [încâtă să se potă întrebuința la 
proiectata călătoriă de jură împrejurulă laculuî. Toto
dată trebuia să se convingă, decă ceî rămașî voră fi 
siguri în absența luî, căci era de ’nțelesă, că la acestă 
călătoriă nu voră pută lua parte toți âmeniî, de carî 
dispunea, ci numaî o mică parte din eî. Mărgelele și 
celelalte lucruri pentru schimbă trebuiau prețuite după 
val6rea din părțile acelea, ca să se p6tă sci, câtă să i 
se dea ca dară și tribută prințului Kaduma și regelui 
din Uciambi, din a cărui țeră Kaghehyi este numai 
ună. districtă neînsemnată. Intr’ună cuventă, Stanley 
nu avea vreme de perdută. ,,

Ca să arăta soțiloră săi de drumă africani recu
noștință pentru credința loră, elă le dărui la toți câte 
o bucată de stofă și câte o mică cantitate de mărgele. 
După aceea porunci să se taie șese juncani și să se 
gătcscă o masă mare. Ca băutură se dădură vre-o 
(louă-decî gallone*)  de pompa**).

Abia se audi prin împrejurime, că în Kaghehyi a 
sosită o caravană mare, și îndată și începu să curgă din 
tote părțile o mare mulțime de bărbați și de femei, parte 
ca să-î vadă pe străini, parte ca să le ofere spre cumpă
rare pesce sărată, boî, sare, cartofi, felurite fructe etc. 

(Va urma).
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Nr. 88.

Garantă la bursa de Viena
din 20 Aprilie st. n. 1886

Rentă de aură 4°/0 • • • 10310
Rentă de hârtiă 50/0 . • 94 0
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare......................... 152.25
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.10

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) 127 25

Amortisarea datoriei căi-
Iorii ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 117.25

Bonuri rurale ungare . .104 50
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4 50 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă .............................. 104.60
gonurl cu cl. de sortare 104.60 
gonurl rurale transilvane 104 60

Bonuri croato-slavone . . 104 60 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................100.—
Imprumutulă cu premiu

ung................................. 119 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 30 
Renta de hărtiă austriacă 84.95 
Renta de arg. austr. . . 85.05
Renta de aurii austr. . .114 20 
Losurile din 1860 . . . 139 25
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 874 —
Act. băncel de credită ung. 294.75 
Act. băncel de credită austr. 291.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.02 
Mărci 100 împ. germ. . . 61 80 
Londra 10 Livres sterlinge 126.10

GAZETA TRANSILVANIEI

Bursa «Se BucurescI.
Cota oficială dela 15 Aprilie st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). 90— 9P/2
Renta rom. amort. (5%) 94V4 94s/4

> convert. (6%) 89— 90—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31— 33—
Credit fonc. rural (7°/0) 102^ 1031/*

» H T> (5°/o) • 87— 87i|a
> urban (7%) . 99— 100—

• > (6%) ■ 92— 93—
» ’ (5%) ■ 82*/ 2 83 V»

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

< » » Națională —
Aură contra bilete de bancă 13 — 14Va-
Bancnote austriace contra aurti. . 2.00— 2.02

Umplutură prospetă
din anulă 1886

de

indigene și streine, precum și untl mare depo- 
sittl de Parfumeriă și Specialități recomandă

Farmacia „La biserica albă“
a lui

francisca fiellemen
BrasovU.>

'i'
5 
I 
I 
x x I 

I 
8 8 x I

1886.

Cursulu pieței J3rașovii
din 17 Aprilie st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . Cump. 8.73 Vend 8.75
Argint românesc................. . » 8.60 8.65
Napoleon-d’orI..................... . » 9.98 > 10.01
Lire turcesc!......................... . » 11.20 » 11.30
Imperiali............................. . » 10.20 • 10.30
Galbeni.................................. . > 5.86 » 5.90
Scrisurile fonc. »Albina < . » 100.— • 101.—
Ruble Rusesc!..................... . > 124.— > 125.1/1
Discontulă ... » 7—10 °/o Pe ană.

Abonamente la Gazata Mraii
se potti face cu începerea dela 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămu a ni se trimite esactti arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtJ ABONAMENTULUI ESTE:
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni..........................................3 fi. —
„ ș6se luni...............................  . 6 fi. —
„ unu anii..................................... 12fl. —

Pentru România și străinătate.

pe trei luni .... ... 10 franci
„ ș6se luni..................... ... 20

,, unii an ti..................... ... 40

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei^

Mersulu trenuriloru
pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Tei ușii-Aradd-^Sudapesta a calei ferate orientale de stată reg. nng.

Predealii-Budapesta Budapesta—3®redealii

BucurescI

Predoală

Timișă

Brașovă

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

Trenă 
de 

persdne
Tren 

accelerat
Trenă 

omnlbufi
Trenă 

omnibus
Trenă 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
de 

persdne

Tr«nă 
omnibus

(
(

(
(

(
(Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Aiudă 
Vințulă de 
Uiâra' 
Cncerdea 
Gliiristt 
Apahida 

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedinft 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

susă

(
(

Oradia-mare

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-peata

(
(

Viena

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

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.0*
9 43

10.02
6.20

6.59
7.15
7.43
8.29
8.55
9.04
9.12

10.23
12.32
12.59

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladiny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
Râv 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu 

Clușin (
(

«•

10.37
12.59
4.45
10.05

10.50
6.05

Apahida
Gliiriș

Cucerdea

Ui6ra
Vințulă de
Aiudă
Teiașă 
Grăciunelă
Blașă 
Micăsasa
Cop șa mic

8.00
8.3+
8.59
9.34

10.16 Mediașă
11.04
1217
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06

8.22
10.30

(
(

susă

Elisabetopole
Sigișâra 
Hașfaleu
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Predealu

BucurescI
(

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

6.47
10.37

1.44
5.33

1205
12.31
2.16
3.12
3.32
3.41
3.50
4.25
4.50
5.41
6.09

6.40
7.00

Tipografia ALEXI Brașovu.

3.15
7.29

I 8.27

9.45
9.59

10.28
11.36
12.10
12.43

1.31
2.56
3.29
4.00
4.18
4.36
5.05

6.20
9.11

11.26
1.28
2.00
2 11
2.34
3.18
3.41
4.01
4.26
5.08
5.27
5.50
6.02

6.24
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
1.56
2.34
3.02
4.41
5.30

8.00
11.40

2.31

6.03
6.35
7.14

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.66
9.40

Teiisșik- L a'adft-Bmdapesta Budapesta- Aradft-'ffeiușft.

». Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus omnibus persdne persdne accelerată omnibus

Teiaișft 11.09 — 3.66 Viena 11.00 7.15 —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 1.45 800
Vințulă de joșii 12.20 — 4.53 11.02 3.44 11.40
Șibotii 12.52 — 5.19 oZGlIlOK ( 11.12 4.02 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Ar&dft 3.37 7.53 5.25
Sfineria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovații 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 Conopă 5.38 — 7.51
Zain 4.25 — R.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
BSrzova 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
GlogovațO 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
A radii 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10 10 — 12.24
Szolnok \ 2.39 12.00 4 53 Șibotii 10.43 — 12.53

3.16 12.14 5.10 | Vințulă de joșii 11.04 — 1.22
Budapesta 7.10 | 2.10 8.16 Alba-Inlia 11.19 — 1.40
Viena — 8.00 6.05 I Teiușft 12 05 — 2.24

Aradft-ITiiadșdra Simeria (Piski) Petroșeui

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus persdne persdne peradne omnibus omnibus

Aradft 6.00 12.55 8.25 Simeria 6 30 11.50 2.23
Aradulii nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegfl 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
TimlșAra 8.42 3.40 10.06 Petroșeul 10.43 4.04 6.39

Timișdra-Aradft Petroșeni—Sisraeria (Piski)

Trenă do Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenu
persdne persdne omnibus omnibus omnlbua de pers.

Tîmîșdra 6.07 12.25 5.00 Petroșe»! 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 1054 6.4*
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
Aradulii nou 7.40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8 44
Aradft 7.50 3.10 7.40 Sfisaerîa 10.53 1,35 9.15


