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Din munții apuseni.
Ztatna, 14/28 Aprilie 1886.

A treia di de Pasci se petrecu aici o scenă, 
care se sfîrși cu mdrtea unui Română și vulne- 
rarea a doi inși, dintre cari abia va remână vre- 
unulă în viăță.

Joculă juniloră după datina vechiă a fostă 
în Troianu. Acolo au eșită și militari din com
pania c. r. de aicea, și aceștia au cerută dela 
ficiori să le concădă și loră jocă separată, ceea- 
ce li s’a și permisă și așa au jucată mai multe 
jocuri pe contulă Româniloră la sunetuhi musi- 
cei loră. Cătră sără, în semnă de recunoscință, 
soldații începură a-i insulta pe ficiori, ba unulă 
dintre ei a împinsă tare pe ună Română, de 
unde apoi s’a iscată unu felă de bătaie, pe care 
— după dicala de aici — nu o potă numi decâtă 
„bucsăită,44 căci nu s’a făcută nici o rană, n’a 
cursă nici o picătură de sânge, numai câtă fi
ciorii le-au luată soldațiloră vr’o trei baionete, 
de cari erau să se folosâscă.

Cu acăsta lucrulă se credea a fi terminată, 
căci ficiorii s’au apucată din nou de jocă; căta- 
nele s’au depărtată pe acasă. Dăr ce să ve<ji? 
Ei s’au dusă acasă de și-au h ată armele și cu 
acele, umplându-le, au alergată sub cele mai în- 
fiorătăre înjurături de „olâh vankuj Kristusât!44 
Ajungendă la jocă în disordinea cea mai mare, 
aici se opriră și li se comandă de cătră ună ser
genții: „Feuer!“ (Focă!). In acestă momentă 
au trăsnită mai multe pușcături, cari au culcată la 
pămentă trei ficiori, unulă mortă la momentă, 
unulă se află în agonia morții și ală treilea va 
rămână schilodă tdtă viăța.

Cercetarea s’a începută, se aștăptă și din 
partea miliției unu auditori; trei dintre soldați 
au recunoscută fapta, ei suntă deținuți; ase
menea și doi Români, dintre cari unulă Păs 
culeță, fruntașă în comună; ei au fostă citați 
la judecătoriă și escortați la ascultare cu gen- 
darmi.

Nu sciu ce titlu îi voră da „frații“ și la 
asta întâmplare, dăr multă nu o voră pută suci, 
căci dovedesce corpus delicii. Se aucjia printre 
Unguri dicendu-se: „kâr hogy nem lottek tobbet, 
mert van elăg vankuj tolvaj olâh“ (păcată că 
n’au împușcată mai mulți,. căci suntă destui tâl
hari de Români.)

Soldații în mare parte au fostă sumuțați 
de locuitorii unguri. Se scie că soldații din 
compania c. r. de aicea sunt-d toți Săcui.

Brașovu 19 Aprilie 1886.
Agitațiunea în contra Românilorti începu 

acum adversarii noștri a o transplanta și în ar
mata împerateșcă. Nu de multă scorniseră cei 
din Clușiu câte și mai câte despre nisce oficeri 
c. r. români din Alba-Iulia. Scornitura a ră
masă scornitură. Unu faptu sângerosu însă vine 
să mărturisăscă adi în fața lumii pe adevărații 
sumuțători și agitatori.

Cetitorii noștri își voră aduce încă aminte, 
că tdmna trecută pe temeiul ă unoru faime alar- 
mătdre, iscate din incidentulu cunoscutei procla
mații, s’a trimisă la Ighiu și la Zlatna miliția 
împărătăscă. Faimele acelea s’au declarată mai 
târdiu de mincindse, miliția însă a rămasă în 
localitățile numite. Militarii c. r. aici așeclați 
suntă aleși din regimente de naționalitate ma
ghiară, ca cu atâtă mai siguri să fia aceia, cari 
în fantasia loră fierbinte se temă și de umbra 
fapteloră loră proprii, pe când nu încătă a cle
veti cu cea mai mare nerușinare pe toți Românii, 
că suntă răi patrioți și Dumnedeu mai scie ce.

Lumea se mira, că cu tdte desmințirile ce 
le-au adusă chiar foile maghiare în privința d’ai- 
meloră despre conjurațiuni d’ale Româniloră, to
tuși se mai ține milițiă c. r. în acele două orașe 
muntene. Acum însă lucrulă se esplică. Nu pen
tru suprimarea vr’unui irredentismu, ci cu alte 
scopuri s’au adusă în acele localități două com
panii c. r. de Săcui.

Faptulă revoltători ce-lă descrie corespon- 
dința ndstră de mai joșii, primită din Zlatna, 
aduce lumină în privința acăsta. Nici sfintele 
sărbători ale Pasceloră nu le-a fostă dată Româ- 
niloră din Zlatna a le serba fără amărăciune. Să- 
cuii din compania c. r. au intrată în nedeia său 
joculă juniloră români și dreptă mulțămire că 
i-au primită în jocă, i-au insultată pe feciorii ro
mâni. Născându-se din causa acăsta o bătaiă, 
soldații au încercată a’i ataca cu arma, dăr au 
fostă desarmați de Români. In urma acăsta sol
dații alergară pe la cvartirele loră, alarmară și 
pe ceilalți soți ai loră, și se ’ntărseră cu puscile 
’ncărcate la joculă Româniloră, dândă focă în- 
tr’înșii cu o barbaria ne mai pomenită, așa că 
unulă dintre feciori a cădută mortă, ăr doi au 
fostă greu vulnerați.

Escesulă soldațiloră e cu atâtă mai con
damnabilă, cu câtă elă a fostă însoțită de nisce 
semne vădite de ură națională, documentândă că 
în era terorismului actuală nici armata comună 
imperială nu este ferită de înrîurința stricăciăsă 
a politicei șovinistice, dușmane neamului româ- 
nescă.

Ne asigură corespondentulă nostru, în care 
avemă deplină încredere, că soldații săcui au 
atacată pe junii din jocă cu nisce înjurături cum
plite contra Româniloră și s’au audită din par
tea locuitoriloră unguri din Zlatna, după comi
terea barbarului atentată la viața paciniciloră 
cetățeni, cuvinte de aprobare a atentatului, espri- 
mându-și chiar părerea de rău că soldații n’au 
împușcată mai mulți Români.

După antecedențele întâmplării oră din era 
de față, pdte că lucrulă se va cocoloși și p6te 
că vina se va arunca totă în spinarea Româ
niloră, fundă că așa pretinde interesulu politică 
ungurescu.

Fiă însă cum va fi, atâta vrășmășiă în con
tra nămului românescă e clară că numai urmă
rile cele mai triste le pdte avă.

Ceremă cu tdtă stăruința dela organele mi
litare, administrative și judecătoresc!, ca să cer
ceteze lucrulă cu deplină seriositate și stricteță, și 
cei ce au ațîțată și au făcută vărsarea de sânge 
să fiă pedepsiți în modă exemplară, dăcă mai 
este dreptate în acăstă nefericită țâră.

Ecă acum cum se esprimă și diarulă rusescă 
„Petersburskija Viedomosti“ :

Discursulă ministrului Welsersheimb ne-a dovedită, 
că legea gloteloră din Austria este mai multă o măsură 
răsboinică decâtă militară și că monarchia vecină și a- 
mică caută cu cea mai mare grabă d’a se face gata de 
răsboiu. Dăpă cum se vede, cei dela Viena aștăptă a- 
propierea unei hotărîri a sărtei și încă acum curândă de 
totă, astfelă încâtă credă că’șl potă deja permite d’a 
trece peste tOte considerațiunile convenționale. Dâcă gu- 
vernulă austriacă ar face acestă reformă într’o vreme 
paclnică, de totă liniștită, nu i-ar păsa nimănui nimică. 
In momentulă actuală însă acăstă reformă este mai multă 
decâtă nepotrivită, și ar trebui se fiă cineva celă mai 
mare optimistă, pentru ca să nu vătfă aci o provocare 
directă din partea celui mai sinceră prietină, 
semnă învederată, că nu numai pesimiștii dela diare credă 
răsboiulă apropiată.

Șovinismul!! în justițiă.
Biserica Albă, Aprilie 1886.

Domnule Redactoră! Astăzi, în timpulă de grea 
cercare pentru naționalitățile nemaghiare din țările co
rtinei ungare, ca ună specimen de atentată deosebită 
vină a vă comunica, că Tabla regăscă din Budapesta 
prin sentința de sub Nr. civ. 16,556 ex 1885 a nuli- 
licată sentința forului primă judecătorescă, numai din 
causă, că în aceea sentință de primulă foră judecăto
rescă, tecstulă jurământului nu a fostă concipiatu în 
limba maghiară}!!!.,. Unde amă ajunsă și unde vomă 
ajunge, decă șovinismulă începe a se încuiba din ce în 
ce totă mai tare, chiar și în sanctuarulă justiției 1... Nu 
le este tire rușine »civilisațiloră orientului* 4 din Buda
pesta d’a mai privi la inscripțiunea devisă, care se află 
pe fruntariulă edificiului Curiei și ală Tablei din piața 
Franciscaniloră : »Justiția est regnorum jundamentum*  ?... 
Mai bine ar face, decă ni-ar spune apriată, că >șovi- 
nismulă celă mai ultraistă, demoralisarea și arbitriulă 
celă mâi încarnată este fundamentală, pre care se ba- 
sâză guvernarea de astăzi44 în statală ungară... O tem- 
pora, 0 mores!.... Nemaghiarului să nu-i fiă permisă 
nicî a jura lui Dumnezeu în limba sa maternă pentru 
dreptulă seu?!..., Ah Dtimne, Dămne! Veni-va timpulă, 
când se va împlini .profeția poetului:

,Vedâ-voră.... lacomii, cari au preparată perire
națiunei cei orfane, când judele de susă va cere să-și 
dâ semă d’a loră nelegiuire: -Atunci va cădâ crima pe 
cei ce o au produsă!44 Ae—i—

Voci asupra legii glotelori.
Primirea legii glăteloră de cătră parlamen- 

tulă austriacă a dată de vorbită cțian'eloi’u. ger
mane și rusesci. Părerile acestora suntă diame
trală opuse. Pe când diarele germane salută cu 
bucuria înființarea glăteloră în Austro-Ungaria, 
pe atunci diarele rusesci vădă în acăsta o pre
gătire de răsboiu.

„Norddeutsche Allgemeine Zeitung,“ orga- 
nulă cancelarului germană, cjice :

Prin înființarea glOteloră, monarchiei Austro-Ungare 
îi este dată posibilitatea d’a îndoi puterea sa armată la 
casă de trebuință, fără d’a se micșora destoinicia arma
tei. In acestă factorii se găsesce siguranța unei com- 
plectărl continue și întinse a armatei, ceea-ce astădl, în 
fața perderiloră celoră mari de omeni, pe cari le prici- 
nnescă resbelele, este indispensabilă și singura garanțiă 
pentru terminarea cu succesă a campaniei. Legea gl6- 
teloră, prin faptulă că pune sub arme tote elementele 
capabile, care nu se găseu în serviciulă armatei, dă țâ
rei ună sporă prețiosă de putere tânără și realiseză pe 
deplină idea națională d’a lupta cu totă puterea și d’a 
pune întregă vaporulă sub arme... Germania nu pote,de 
câtă se salute cu bucurie noua organisațiune a glâteloră, 
care introduce ună însemnată elementă de întărire în 
puterea armată a imperiului vecină și amică.

SOIRILE PILEI.
Conferința directoriloru de studii^ convocată în 

Pesta de ministrulă Trefortă, a ținută cinci (jile și s’a 
ocupată atâtă cu cestiunl pedagogice și administrative, 
câtă și cu importanța de stată a scăleloră medii, luân- 
du-se în considerare momentele confesionale și de națio
nalitate. Cu acăstă ocasiune s’a stabilită și instrucțiunea 
pentru medicii scoleloră medii și pentru profesorii de 
higienă. »Nemzet< comunică despre resultatulă conferin
ței: Fiecare scălă mediă întreține ună medică cu ună ono
rară de 200 fi. la scălele medii complete și de 100 fl. la 
cele necomplete. Mediculă visitâzăla inceputulă anului sta
rea sanitară a fiecărui școlară și i-o supraveghiâză, mai 
alesă vederea și audulă, în cursulă anului ; are să înlă
ture său să înăbușe bălele epidemice; la casă de nevoiă, 
dăr numai cu consimțămentulă directorului, visităză pe șco
lară și în locuința acestuia; are să supraveghezeedificiulă 
scolei și obiectele întocmirei, precum și mijlăcele de în- 
vâțămentă din punctă de vedere sanitară; la instruirea 
gimnasticei funcționăză ca sfătuitoră, dăr și celelalte ra
muri ale învățământului să le urmărăscă cu atențiune și 
dăcă observă la instrucțiune în totalitatea ei său la 
singuraticele discipline urmări vătămătăre sănătății, d. e. 
din causa încărcărei programei, trebue să facă atentă pe 
directoră. Peste totă activitatea mediciloră constă în a 
atrage atențiunea și a da sfaturi. Scolariloră din clasa 
a șâptea și a opta, cari voescă, le va da instrucțiune în 
higienă, dohă ăre pe săptămână, într’ună limbagiu po- 

i



Nr 89. GAZETA TRANSILVANIEI. 1886.

poralfl și fără să le pretindă timpii d’a învăța de rostii 
în afară de Grele de instruire.

—x—
țtiarele din Bucuresci află că d. Victorii Băbești, 

profesorii la facultatea de medicină din Pesta, se ocupă 
cu tratamentulă turbărei, după metoda lui Pasteur. In 
curendă d. Babeșă va fi în stare să efectueze inoculările 
ca și celebrulă învățată francesă. Pe de altă parte se 
spune, că tratările pentru aducerea d-lui Victorii Băbești 
ca profesorii la facultatea de medicină din Bucuresci, 
suntii pe cale de a isbutf.

—x—
Scola ungurescă de agricultură din Bistrița, ai 

cărei elevi au și făcută esamenile, a avută în acestă se
mestru, în două clase, 10 școlari.

—x—
Ni se scrie din Keghinulă săsescă, că p’acolo 

e mare secetă, pămăntulă e tare de nu potă ara Gme- 
nii. — A doua <)i de PascI, Crișană Ionă ală Petri din 
St. Mihaiu a murită pe drumă în hotarulă comunei Beca 
română fără să fi fostă bolnavă. — In comuna Telecu 
română, judele comunală Tiorană Ionă a bătută a doua 
di de Pasci pe Gmenl în biserică, în timpulă sfintei li
turghii. — In pădurea Chiherului de susă au arsă 80 
jugăre și munții erariului în domeniulă Gurghiului ardă 
de mai multă timpă.

—x—
Ună corespondentă din Brașovă ală farului 

„Sieb. Deutsch. Tagblatt*  ne esplică pentru-ce în săptă
mâna patimiloră s’a dată ună concertă-teatru în favGrea 
trupei teatrale germane Remay. D-ș6ra Roșa Fischer, 
care îngrijea de cassă, o ștersese la sănătâsa cu banii 
trupei.

—x—
D-nii Romulă de Crainică protopresbiteră, Iacobă 

Germană notară, Ionă Moldovană și I6nă Serbu, parochă, 
membrii de încredere, la însărcinarea sinodului proto- 
presbiterală dela 4 (16) Aprilie c., desmintă sgomotulă 
răspândită de foile unguresc!, că fondulă scolei capitale 
gr. or. din Dobra în sumă de 14,000 fl., ar fi pericli
tată pentru necorecta administrare din partea organeloru 
nostre și că l’ar fi luată în administrare viceșpanulă co
mitatului Hunedărei. — Ne bucurămă de acestă desmin- 
țire. Se vede că «patrioții» au asemenea gânduri rele 
cu averea sc61»i, der voră rămânea cu balele pe gură.

—x—
Profesorulă E. V. dela gimnasiulă de stată din Si- 

biiu, care dispăruse de acolo, s’a găsită desbrăcată, 
cumplită desfigurată și nebună. S’a internată în insti- 
tutulă de nebuni din Sibiiu.

—x—
Ministerulă de resboiu română a înființată scole de 

suboficerl la t6te regimentele, spune .Răsboiulă.*
—x--

Din Găescl se anunță »Răsboiului« că Corneliu Co
mă ne seu, de felă din Alba-Iulia, omă cu familiă și 
care se afla contabilă de vr’o 4—5 ani pe moșia frați- 
loră G. și C. Olănescu, a dispărută în sera de 1 Aprile 
curentă, fără a se sci nimică de urma lui pănă în dlua 
de 12 curentă, când a fostă găsită mortă într’ună pâră- 
iașă adâncă cam pănă la genunchi. Nu se scie încă în 
ce modă s’a înecată. Unii spună că a cădută beată, 
alții au alte bănuell. Cercetările urmGză.

—x—
In Ciucă St. Mihaiu au arsă 65 de case și zi

diri economice, în Pocii sa 10 case cu 30 de zidiri 
laterale.

—x—

Naționalitățile în peninsula balcanică.
S’a scrisă forte multă în privința Macedoniei și a 

Albaniei de mai tote (fiarele străine, însă mai nici unulă 
din aceste iiare n’au dată adevărata situațiune a lucru
riloră, căci au avută, dreptă basă a espuneriloră loră, 
statisticele și darea de sămă ale pressei grece și bulgare, 
cari, ca interesate în causă, au ascunsă adevărulă fie
care în profitulă loră. Statisticele grece eliminau Iote 
popGrele făcendu-le grece. Er statisticile bulgare făcen- 
du-le bulgare.

In interesulă adevărului, și pentru ca Europa să 
cunoscă adevărata stare a lucruriloră, voiu scrie câteva 
rânduri asupra situațiunei din peninsula balcanică. Partea 
care să întinde între marea Egee și Adriatică este locuită 
esclusivă de Români și Albanezi și formeză Albania și 
Macedonia; în partea despre Serbia suntă câte-va mii 
de Sârbi, cari nu trecă însă de 25 la 1000, er în par
tea despre Rumelia suntă tâte locuite de Români turciți.

Așa Kestoria, Velisa, Wodena, Seres, lângă Ro
mâni și Albanezi, care formâză majoritatea, suntă po
pulate în proporție de 25 la sută de Sârbi, fir în: 
Demir-Kapu, Demir-Isar, Lundji, Berislov suntă o mulțime 
de Români turciți.

Bitolia, care este mai multă în discuțiă și asupra 
căreia se ridică mai alesă prelențiunile Greciloră și ale 
Bulgariloră este centrulă Româniloră. Aci, pe lângă școli 
secundare, Românii au și ună gimnasiu. In Salonică po- 
pulațiunea e mixtă ; în majoritate însă suntă Ovrei, Greci 
și Bulgari nu suntă decâtă într’ună numără forte mică, 
âr aceia pe cari dânșii ’i facă Greci său Bulgari, suntă 
Români fi Albanezi.

Argumentulă, cu care atâtă Grecii câtă și Bulgarii 
caută să dovedâscă că Grecii și Bulgarii suntă locuitori 
Albaniei și ai Macedoniei, este, că suntă școli grece și 
bulgare în Macedonia și Albania. Așa este, der trebue 
să vedemă care este causa de suntă asemenea școli în 
aceste părți ?

Mai înteiu cultura acestoră popore este la începu- 
tulă ei, și Românii din regatulă română abia de vre-o 
6—7 ani au începută să se intereseze de aceste populații, 
așa că abia s’au înființată vre-o 36 școli române de o 
societate din Bucuresci. Societatea grăcă în^ă „Silogy» 
ucrâză de decimi de ani la grecisarea Macedoniei și a 
Albaniei și astădll are înființate o mulțime de școli.

înființarea acestoiă scoli însă și atragerea populații 
autohtone în ele nu a fostă ajutată de simțămintele po
pulației, ci de influința patriarchului grecă, dela Con- 
stantinopolă, care și-a pusă totă influința de care se 
bucură pe lângă curtea Imperială a M. S. Sultanului în 
jocă pentru a introduce în biserici limba grăcă și ast- 
nlă pe calee religiosă să facă pe Români și Albanezi a 

îmbrățișa limba grăcă. Societățile bulgare au lucrată 
asemenea de multă timpă la bulgarisarea acestoră 
părți.

Este adevărată că posesiunea Albaniei și a Mace
doniei este de mare importanță atâtă pentru Greci câtă 
și pentru Bulgari. Dăr ore decă au importanță pentru 
aceste poporă nu au importanță pentru Europa ? întin
derea slavismului în întrăga peninsula balcanică, nu ar

Din Djakovar ’i se scrie lui »P. Lld că reuni
unea de cântări «Sklad» a fostă desființată pentru «agi
tațiuni politice." — Vorbă să fiă.

—x—
In orașulă Lisko din Galiția, care numără 3415 

locuitori, au arsă 280 de case.

fi distrugerea tuturoră demersuriloră Europei în privința 
Constantinopolulu i?

Grecia ărășî, luândă aceste părți, n’ar călca peste 
libertatea unoră popdră, lucru care trebue să fiă con
trară spiritului de dreptate și de independință care gu
vernă lumea? Și mai alesă când deja, prin generosi- 
tatea Europei, atâtă unii câtă și alții din peninsula bal
canică au ruptă din aceste țări câte o bucată, trebue 
Europa să le încurageze în cuceririle loră nedrepte?

Bulgarii au în Rumelia o mulțime de locuri popu
late de Români și Albanezi. Sârbii domnescă asemenea 
în partea Vraniei peste o mulțime de Albanezi, er pe 
malulă Dunării dela Timocă, Negotină, Milanovatz etc. 
pănă la polele Semendriei peste o mulțime de Români. 
Muntenegrenii au lnată Dulcino și Antivari populate es
clusivă de Albanezi.

Grecii în Tesalia, de curândă anexată, precum și 
în insulile Syra, Spete, Granidi, Poro etc. au numai Al
banezi, așa și în Atica și Beoția, precum și în Pe- 
loponeză.

Acesta este adevărata stare a lucruriloră din Ma
cedonia și Albania. Europa trebue să se îngrijăscă de 
sărta acestoră țări, căci de ele suntă legate o mulțime 
de interese vitale ale ei.

Albania și Macedonia, fiindă populate într’ună modă 
încrucișată de aceste poporă trebuesce, când ar fi vorba 
de independența loră, liberate și întrupate într’ună sin
gură stată, care ar fi stavilă în contra panslavismului.

(.Națiunea.")

Deputății dietei ungare.
Sub titlulă „Orszâggyiilisi Almanach11 (Almanachulă 

dietei) diaristulă Dr. Alecsandru Halâsz au publi
cată o carte, în care găsimă date interesante despre unii 
deputațl, comunicate autorului chiar de aceștia. Celă pu
țină așa mărturisesce elă. Comunicămă cetitoriloră noștri 
unele date din acestă almanachă :

Despre contele Emanuelă Andrassy — celă care 
a vorbită contra „Kulturegylet«-ului — dice că e doc- 
toră în filosofiă, ceea-cepâte mulțl nu sciau. In vârstă de 
24 de ani a fostă fișpană. A publicată o carte: .Călă
torii 'prin India.»

Despre Teodoră Anyos spune că în 1848, ca bă- 
iatu de 13 ani a făcută pe conscolarii săi să părăsescă 
biserica, în care s’a ținută ună serviciu divină pentru 
monarchulă. Când Austriacii au intrată în Raab, coman- 
dantulă a pusă de i-au trasă ad tundum 30 de bețe pen
tru fapta amintită. Spaima ce i-a băgat’o în sulletă a- 
câstă pedepsă i-a încărunțită părulă.

Din Vincențiu Babeșă, miculă Română încarnată, 
nu se pote sterpi vîna de naționalitate; căci decă n’ar 
fi așa, ar fi trebuită să se maghiariseze în Seghedină, 
Aradă și Checlchemetă, unde a studiată. Ceva totă au 
schimbată în elă aceste orașe neoșe maghiare, și anume: 
numele; elă se numesce acum Babeșă și se numea mai 
’nainte Căluș ie ri u.

Br. Miloș Baich e odraslă princiară, urmașă ală 
ui Miloș ObrenovicI, întemeiătorulă dinastiei domnilGre 

în Serbia, și în a doua liniă vără cu regele Milan.
, Guido de Baussnern, unulă din Sașii cei mai 

patriotici, a fostă oficeră la UlanI, mai târdiu husară 
îonvedă; dăr fiind-că făcea politică multă, a trebuită să 
părăsescă serviciulă.

Gustavă Beksics — mare maghiarisătoră — ’și-a 
începută cariera de scriitoră ca clerică în seminarulă din 
CincI-BisericI, a fostă poetă și romancieră, apoi de
veni publicistă de frunte.

Petru Dobrânszki e cunoscută din afacerea de „înaltă 
trădare", din care causă ministrulă Trefort l’a pensionată 
din postulă de profesoră.la Politechnică.

Traiană Doda, generală, ca militară a pășită atâtă 
de pronunțată pentru naționalitatea din care face parte, 
încâtă cu totă talentulă său estraordinară a trebuită să 
iă pensionată. Cu ocasiunea ultimului răsboiu ruso-turcă

FOI LETONE.

CâlStoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

La călătoria, ce avea de gândă Stanley să o facă 
pe laculft Victoria, aștepta unu ajutoră însemnată din 
partea lui Kaduma. Și ce e dreptă, acesta îi și făgă
dui, că va face totă ce-i stă prin putință, ba ce e mai 
multă făgădui, că va lua parte chiar Ia călătoria. In 
curând însă se convinse călătorulă nostru, că „Măria 
sa" este ună bețivă și jumătate, pe a cărui vorbă nu 
poți pune nici ună temeiu.

„Mai lucră cine-va, decă c flămândă? Mai poți 
vorbi ceva, decă ’ți e sete?" Acestea erau cuvintele de 
predilecțiune ale boțivului domnitoră. Cum se crăpa 
de dioă elă și punea mâna pe paharulă său cu „pompă," 
care nu era mai mică de o oca bună; și până-mi-te la 
apusulu sorelui trăgea mereu la măsea. După-ce în
cepea a se ameți, elă nu mai era destoinică de nici o 
vorbă înțeleptă și de nici o faptă de Domne-ajută, 
ci făcea câte comedii tote. In starea acesta elă îi fă
găduia lui Stanley câte și mai câte, dară tdte totu nu
mai făgădueli rămâneau. In dioa următore nici nu ’șl 
mai aducea aminte de ce vorbise.

Vădendu acestea, Stanley nu se mai gândi unu 
momentă la ajutorulă gazdei salo, ci’și făcu socotela 
numai cu puterile, de care dispunea. Elu se pregă
tea cu multă zelă și se informa în continuu dela indi
geni despre împrejurimea lacului.

Cele ce i se spuseră în acestă privință, de bună 
semă nu ’lu prea înveseleau.

„Laculu este așa de mare," se $icea, „încâtă îți 
trebue optă ani de dile, până să-lă ocolesc!.“

„Pe țărmuri", se dicea mai departe, „locuicscă 
nisce 6meni cu codă, și alții, cari ținu niscc câni mari 
și sălbatici, pe cari îi întrebuințeză împotriva dușmani- 
loră." In fine se mai dicea, că într’ună locă trăiesce 
ună poporă de canibali, cărora le place carnea de omă 
mai multă decâtă tote celelalte cărnuri.

Stanley nu se prea spăriâ Ia audulu acestoră sciri. 
In șepte dile elu era gata cu tote pregătirile pentru 
călătoriă. Numai dincnii potriviți pentru mânarea lun
tre! îi mai lipsiau. Iată cum istorisescc însu’și, că ’și 
i-a alesă:

„Care voiesce' să mă însoțescă de bună voiă ?" 
întrebă elu.

Toți tăcură.)
„Nici cu plată deosebită de cea obicinuită?" 
Erăși tăcere. Nici unulă nu se arăta aplicată.

„Ei bine, o să mă lăsațî să morgă singură, căci 
de plecată trebue să plecă?"

„Ba nu."
„Dacă e așa, spuneți’mi, dragii mei, cari suntă 

vitejii, cari ar vof să întovărășescă pe stăpânulă loră 
în călătoria pe Nyanza?“

Toți tăcură din nou.
Incependu să provocă pe fiecare de-a rendulu, cu 

toții ’mi spuseră, că nu se pricepă să umble pe apă, 
și că prin urmare le e frică să mă ’nsoțescă.

„Atuncea ce să facă?“
Manva Sera răspunse: „Stăpâne, lasă la o parte 

întrebările. Ilotărăsce d-ta pe aceia, cari vrei să te 
întovărășescă. Toți suntă copiii d-talo, și prin urmare 
trebue să te asculte. Câtă vreme-i întrebi așa prieti- 
nesce, n’o să se arăte nimenea de bună voiă. Porun- 
cesce, și toți vor fi gata â’ți urma." —

Stanley ascultă acestă sfată. Elă alese pe Vădi 
Safeni ca conducătoră și ca matrosî dece omeni tineri 
și voinței, despre cari scia, că se pricepă la manuarea 
vesleloră și peste totă la viața pe apă,

Călătorulă nostru nu mai așteptă multă. In 8 
Marte 1875, după-ce mai lăsă câte-va disposițiunî soți- 
loră săi europeni, cari rămaseră la Kaghehyi, elă plecă 
împreună cu cei un-spre-<Jecc soți ai săi pe „Lady 
Alice.“ Luntrea se îndreptă mai ântâiu spre răsărită,
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Fundulă Moldovii și-au scosă dreptulă de concesiă 
pentru vândarea vinului deră cu astă concesiă s’au fă
cută mai mare svonă în satu, mai alesă intre deputați*),  
pentru că cei trei deputați: antistele loniță Mercheșă, ju- 
ratulă loniță Herlea și Părintele Dumitru Țurcană au 
vendută concesia fără soirea întregului comitetă la nisce 
Jidovi și dumnealoră li-au făcută contractă și au primită 
arvună

*) Cetcsce: Spik.

La astă vânzare învgțătorulă 0. Șumlanschi li-au 
stătută în contră, și fiindă mai mulțl deputați de părerea 
ui, au hotărîtă sg se facă licitațiă, și cine va da mai 
multă a aceluia sg-i fiă dreptulă. Voiă fără voiă! făcu 
antistele înștiințare prin tâte comunele de prin prejură; 
în urmă sosi și diua de licitațiă. Se strînse mai mulțl 
neguțători din tdte părțile, așteptândă Iotă diua, pănă 
sera, că dor s’ar începe licitația, der așteptarea loră au 
fostă dadarnică, pentru că acei deputați, cari venduse 
concesia nu s’au arătată în tjiua aceea nici de cum, 
afară de antistele. Eră dumnealui se esplică cțicendă, 
că decă nu-să toți deputății comunali nu p6te face lici
tațiă, și cu acestă resultată s’au împrăștiată toți negus
torii, cari ar fi dată peste 1000 fl. pe ană.

Acestă vendare a concesiei se făcu în casa părin
telui Țurcană, în fața a 4 persone, și anume: Părintele 
Țurcană, I. Mercheșă, 1. Herlea și ună Jidovă, care a 
fostă pusă mecleră de ceilalți Jidovi ca sg cumpere con
cesia, făcândă Jidovulă acelă halâră sg fiă posvolită sg 
țâie cârșmă în casa lui, că vedl D6mne — era prea pu
ține cârșme în Fundulă Moldovii.

Concesia s’au vândută c'ună preță de batjocură, 
numai cu 700 fl. pe 3 ani. Etă că li s’au împlinită și 
astă dorință. pică lumea, că nu le merge bine, seu că 
nu-șl potă face tdte pe placă 1 Sg nu se mire lumea, 
că au averi de sute de mii de florini, că așa într’o pri
vință ară pute oricare sg ’și facă, dâcâ nu s’ar teme 
măcară de legile împărătesei, de nu de cele duranedăesci; 
forte ne mirămă de atâta nebăgare de sâmă și nesață.

După lege au deputății comunali dreplă sg ceră 
răfuială dela antistele comunală totă la 2 luni, seu celă 
multă la 6 luni sg dea răfuială despre venituri, despre 
cheltuiele și despre tote cele ce se cheltuescă în comună, 
pănă într’uliu creițară. Ore sg tace așa ceva și în Fun
dulă Moldovei? Ore de 20 de ani, de când e autiste I. 
Mercheșă, ore s’au dală vr’o semă de ceva? Deră ca se 
se încredințeze domnii dela locurile cele mai înalte de 
cuvântulă opincariloră, de-i dreptă sâu ba, binevoiâscă 
a întreba pe vr’unulă din deputății comunali din Fun
dulă Moldovei, câte cheltuiele are comuna pe ană, seu 
câte venituri, său câți bani sântă în lada comunală, sâu 
când au foslă răfuiala cea mai de pe urmă despre aceste 
tote? Sâ vedă ce răspunsă voră da d-mi deputați, afară 
de cele 3 persone, mai susă numite, că aceștia suntă 
3 focuri, cari ardă totă averea comunală.

Deputății comunali au dreplă de făcută tâte 
în comună, și antistele are să le întărescă, decă-să 
după lege, deră în Fundulă Moldovii nu-i așa, ci antis
tele le face tote, âră deputății le întărescă după plă
cută antistelui, ori îsă după lege ori ba.

Prin alte comune alege poporală pe deputați, âră 
deputății alegă pe antiste după lege; âră în Fundulă 
Moldovii nu-i așa, antistele îșl alege deputății singură 
după placulă sgu, de aceea se aude din gura deputați- 
loră: >noi musai sg țînemă cu antistele, pentru că de 
dânsulă suntemă aleși, și decă i-amă sla în potrivă, apoi 
de altădată nu ni-a mai pune deputați;« — după cum

*) „Deputațl“ se numescă în Bucovina represen- 
tanții comunali. Red.

a fostti chematti (?) in armata română ca șefă ală sta
tului majoră generală ; der în urma unui semnă primită 
din Viena a refusată acestă postă.

Max Falie, redactorulă responsabilă dela »Pester 
Lloyd1, e doctoră în filosofiă, a studiată și tehnica, a in
struită pe Maiestatea Sa în istoria și literatura ungu- 
rescă.

Teodoră Gergelyi a luată parte la revolta Poloniloră 
și pentru acesta a fostă închisă ună ană și jumătate în 
temnița din Petersburgă.

Alexandru Hegediis ’și-a începută cariera ca peda
gogă în casa lui Csengery.

Otto Uermann a fostă tehnică, ajunse în modulă 
acesta în capitală și propuse societății de științe naturale, 
să scrie elă ună opă mai mare despre paiangem și se lă 
editeze societatea. S’a primită propunerea.

Contele Ladislavă Hunyady este unchiulă regelui 
sărbescă.

Moriță Jolcai a representată pănă acum șepte cer
curi electorale.

Contele Eugen Kinsky este ună distinsă Sportsman ; 
elă este, care în tâtă țera sare mai susă.

Eugenă Madarctsz e republicană și partisană ală 
votului universală.

Petru Mihalyi este fratele mai tenără ală marelui na
ționalistă episcepulă Lugoșului și ună bună patriotă.

Ambresiu Nemenyi și-a începută cariera ca foileto
nistă; elă scie franțuzesce totă așa de bine ca și un- 
guresce și nemțesce; multă timpă a fostă corespondentă 
ală farului «Republique Franpaise» făcendă prin acâsta 
mari servicii Ungariei.

Blasiu Orban a scăpată pe Kossulh de atentatulă 
ce era să-lă comită asupra-i br. Jovanovicl.

Augustă Pulszki șl-a începută studiele în Londra, 
și le-a continuată în Viena și Turină. și le-a terminată 
în Pesta.

Edmund Steinaclcer, deputatulă națională săsescă, a 
comisă caracteristica glumă d’a se fi născută în Do- 
brițină.

Traugott Teutscli aparține membriloră camerei, 
cari tacă multă, ceea ce e surprindătoră, fiindă că in 
Ardeală e cunoscută ca scriitorii escelentă.

Astfelă dă date autorulu almanahului și despre 
ceilalți deputați. _________

Din Bucovina.
Fundulil Moldovii, Aprilie 1886.

Cândă s’au hotărilă ce păduri sg fiă ale comunei, 
și cari sg fiă părțile omeniloră : lângă pădurea Huhului 
aflându-se moșia unui gospodară, Ilie Timidă, acesta s’a 
ținută de o bucată de pădure sg fiă părțelulă sgu, eră 
antistele (primariulă) a luat’o sg fiă comunală. Deră I. 
Timulă a începută a purta procesă cu comuna. Din par
tea comunei a fostă alesă antistele I. Mercheșă, sg porte 
procesulă în contra lui I. Timulă, deră antistele a sciută 
ce sg facă.... a sfătuită pe I. Timulă sg-i vândă pădurea 
lui și sg-i facă contractă, și antistele sg-i dea arvună, 
eră după sfîrșirea procesului sg-i dea restulă de bani, și 
antistulă va căuta ca comuna sg perdă procesulă și 1. 
Timulă sg câștige; eră de nu voiesce sg-i vânejă pădurea 
apoi antistele va căuta, ca^comuna sg câștige, eră I. Ti
mulă sg peardă procesulă. Și a primită I. Timulă sfa- 
tulă antistelui, i-au dată contractă și a luată arvună. 
Spre norocirea antistelui, pe când s’au sfîrșită procesulă 
a murită și I. Timulă. Comuna au pierdută procesulă, 
după chivernisâla antistelui; âtă că i s’a împlinită și astă 
dorință, și a rgmasă după chefulă sgu.—Deră antistele ’i 
omă cu minte, n’a intabulată pădurea pe numele sgu, 
ca sg nu fiă prea bătătoră la ochi, ci a pus’o pe unulă 
din jurații sgi, unulă din cei trei iubitori de adevgră, și 
anume loniță Herlea. pică lumea că-i dreptate în Fun- 
dulă Moldovii, seu că numai din pismă seu din inimă 
rea vorbescă pe domnii conducători comunali de rgu 
opincarii.

audeam spuindă, că dice părintele Țurcană și cătră în
vgțătorulă D. Ș.: „nu te va mai pune antistele deputată 
dâcă-i stai cu tote împotrivă;*  pentru că fdrte multă le 
stă în potrivă nedreptățiloră, dâră ce sg facă ună omă 
singură nesprijinită de nimeni, pentru că întregulă po- 
poră are frică de sgcăturile domniloră conducători.

Bine ar fi, când domnii dela locurile cele mai 
înalte ar fi mai luătorl de semă la comunele cele din 
creerii munțiloră, că sciu dumnialoră, că în părțile mun- 
țiloră suntă forte puțini omeni cu carte.

Opincarii.

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

LEMBERGftJ, 1 Maiu. — Eri în localită
țile Tiesmenică și Krukiânice au fostti incendiurl.

ATENA, 1 Maiu. — Delyannis a luată in- 
terimulu ministerului de răsboiu. Grarnisdna din 
Atena, care avea sg plece Ia graniță, a primitu 
contraordinu.

DIVERSE.
Legațiunile rusescl. — Intr’ună numără ală fa

rului »Nowoe Wremea“ se găsescă următârele date fi
nanciare: Salarulă ambasadoriloră ruși s’a prevăzută 
pentru anulă 1886 în suma de 1,060,350 ruble. Suma 
cea mai mare o primește ambasada din Constantinopolă, 
care primește 115,500 ruble pentru menționatulă ană. 
Apoi urmâză ambasada din Londra cu 91,500 ruble. 
Ambasada din Viena primește 86,000 ruble; cea din 
Berlină 84,700. Fiăcare din ambasadorii din Londra, Con
stantinopolă, Viena și Berlină primește o lâfă de 50,000 
ruble. Ambasada din Parisă are 84,600 ruble ; amba- 
sadorulă însuși are 40,000 ruble. In fine ambasada din 
Roma primește 70,000 ruble și ambasadorulă are lâfă de 
40,000 ruble. Dintre misiuni cea mai scumpă e cea din 
Peking, pentru care s’au prevăzută 60,700 ruble pentru 
anulă viitoră, din care ministru președinte are 30,000 ; 
apoi urmâză cea din Yeddo cu 52,200 ruble. Mai ieftină 
este misiunea din Karlsruhe, care primește numai 3000 
ruble. Pentru consulate, vice-consulate și agenții s’a 
prevăzută suma de 654,070 ruble pe anulă 1886.

* * *
Țigarete oprite în Croația. — După condamnarea 

deputațiloră croați Dr. David StarcsevicI și Iosifă GrzanicI 
ajunse în cerculă partidei lui StarcsevicI, cisma la modă. 
GrzanicI primi dela diferite dame deosebite suvenire în 
formă de cisme; cisma deveni modernă ca acă de paptă, 
ca nasturi la benți, ca mânere de bastâne și umbrele, 
și comercianți speculativi îșl comandară țigarete în forma 
de cisme cu inscripțiunea: „Zsivio Grzanics“; tâte aces
tea ca alusiune la declararea lui Grzanics, că elă a dată 
afară 'din dietă pe banulă cu o lovitură de picioră. 
Mare zelă arătă comerciantul^ din tyramă Franciscă 
VucovicI, care comandă astfelă de țigarete în Peșta și 
făcu ună comerciă bună. Poliția confiscă de câte-vâ 
ori marfa acâsta ; dâr înzadară, țigaretele se iveau ca ciu
percile după o ploiă caldă. In fine VucovicI fu arătată 
de polițiă tribunalului că vinde marfă oprită. Franciscă 
VucovicI fu acusată pentru delictulă de ațîțare după §. 
300 și pertractarea s’a fixată pe tțiua de 4 Maiă.

Editoră: Iacobti Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurelă Mureșiaim

spre sînulft, pe care-lu văduse caravana mal ântâiu și 
mal ântâiu. Acestă sînă portă după descoperitorulă 
lacului numele de „golfulil luî Speke.“*)

Ceriulu posomorită, suprafața cenușiă a lacului, 
stâncile pleșuge dc pe margine nu insuflau de locu cu- 
ragiu navigatoriloră. Vâslașii erau tăcuți și triști; fața 
loră dovedea, că eî suntă siguri, că morgă la peire. 
Din când în când ei aruncau spre Stanley câte o pri
vire, care părea că fțicc: „Nu voiescl a te întorce?.... 
Vrei tu să te asverli de bună voiă în brațele peirei?"

Cu tote acestea însă luntrea mergea înainte, me
reu înainte.

După o navigare dc cinci chilometri ajunse „Alice" 
la localitatea Igusa dc lângă țărmure. Aici avii Stan- 
lcy norocirea să potă tocmi ca călăuză pe ună Ne
gru cu numele Saramba, care se pricepea bine la um- 
blatulă pe apă.

A doua di diinineta călătoria se continua. Luri- 
trea se ținea mal cu semă pe lângă țărmuri. In ace
eași di însă înainte de amiadi fu silită dc ventil să 
între mai la largă. Furtuna crescea vădândă cu ochii. 
Luntrea era sverlită de valuri în tote părțile. Aci se 
ridica ’n susu, aci sălta înainte, de gândiai, că acum, 
acum se restornă. Omenii lui Stanley, credeau, că de 

bună semă suntă perduți. In locă să pună mâna și ei, 
în locă să facă totă ce le mai sta în putință, ei se ’n- 
ghesuiră cu toții pe fundulă luntrei. Numai Stanley 
și cârmaciulă Zaidi Mganda își făcură datoria și ’și de
feră tote silințele/ca să^scape vasulă și pe âmeni. Și 
D-deu ajută. După amiadi, pe la două ore, furtuna se 
mai liniscî și nu multă după aceea călătorii noștri gă
siră ună portă sigură.

A doua di, fiindă erăși vreme frumosă, călătoria 
se continuă. După amiadi, pe la patru ciasuri, Stan- 
loy porunci veslasiloră să mâne luntrea într’uml sîritt 
mică, unde voia să debarce și să rămână peste nopte. 
Abia se apropii! însă vasulă de țermure și iată o mul
țime dc hipopotami, cari se îndreptară spre elă cu gu
rile deschise. Să, înccpă a se lupta cu aceste dihănii, 
li se părea călătoriloră noștri lucru prea primejdios^, 
de aceea trebuiră să mâne luntrea până departe înlă- 
untru lacului, unde și ancorară și rămaseră peste nopte.

După o călătoria norocosă dc mai multe dile și 
după-ce ocoli marca insulă Ukereve, ajunse în fine 
„Lady Alice" în partea mal estinsă și asemenea unei 
mări a lacului Victoria, seu cum se mai numesce, Vic- 
toria-Nyanza.

Navigatorii se îndreptară mai departe spre ostă 
și trecură pe lângă mai multe insule mai mari și mai 
mici. După aceea o luară spre nordil-ostă pe lângă

malulu acoperită cu sate numărase alu țărei Ururi. 
Țermurii formau o mulțime de sînuri și sînulețe, și ’n 
apropierea loră se vedeau o mulțime de insule mici, 
partea cea mai mare nelocuite. Spre mâna drâptă se 
vedeau când stânci înalte și pleșuge, când munți și văi 
acoperite cu păduri, când pămentă roditoră, dară și șe- 
suri neroditore pustii, acoperite cu năsipă. Mai peste 
totă, și cu deosebire la țărmuri! insuleloru mai mici, 
bâjbăia dc hipopotami, ală căroră răcnetă de multe ori 
era înspăimântătorii.

Peste nopte rămâneau călătorii noștri aci pe țăr- 
murcle lacului, aci ’n vre-o insulă, mai rarc-ori în lun
tre. Indigenii, cu cari veniră în atingere aci, se arătau 
primitori și le aducea felă de felă de lucruri de mân
care, aci nu era lucru puțină să te feresc! de inten- 
țiunilc loră dușmane și de cursele loră.

Peste totă navigarea acesta nu era lucru ușorii, 
într’o seră Stanley și omenii săi se adăpostiră do ven- 
tulă, ce bătea cu putere, lângă o stâncă din apropie
rea insulei Dobo. Pe la inieduhl nopții ventulă se 
prefăcu într’o furtună din cele mai grozave.

(Va urma.)



Nr. 89. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

OursuJu la bursa de Viena ISursa <Je SSucurescL
din 30 Aprilie st. n. 1886

Rentă de aură 4°/0 . . . 103 45
Rentă de hârtiă . 94 90
împrumutul^ căilorfi ferate 

ungare . ./................152,—
Amortisarea datoriei căi- 

lorfi ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.—

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

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

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

mișii............................105
Bonuri cu cl. de sortare 104.90 
Bonuri rurale transilvane 105.

Bonuri croato-slavone . . 104.75 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................100.—
Imprumutulii cu premiu

ung................................. 118 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.25 
Renta de hărtiă austriacă 85.40 
Renta de arg. austr. . . 85.45
Renta de aurii austr. . . 114 50 
Losurile din 1860 . . . 139 —
Acțiunile băncel austro- 

ungare ........................ 873 —
Act. băncel de creditii ung. 293.— 
Act. băncel de creditii austr. 293.— 
Argintulfi —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.93
Napoleon-d’orI .... 10.02 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.27 
Londra 10 Livres sterlinge 126.05

Cota oficială dela 17 Aprilie st. v. 1886.
Cump. vend.

Etenta română (5%). 90— 91’/a
Renta rom. amort. (5°/o) 93V2 94T/3

convert. (6%) 88i|3 89V2
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 321/a 331/2
Credit fonc. rural i(7%) 102— 103—

• n ii (5°/o) • 86— 87—
> » urban (7°/o) • 99— 100—
> > , 1(6o/o) - 91— 92—
» >♦ (5»/0) . 8P/a 82 Va

Banca națională a României 500 Lei 1030 1040
Ac. de asig. Dacia-Rom. 285 290

< » » Națională 235 240
Aură contra bilete de bancă . . 14 — 15 —
Bancnote austriace contra aură. . 2.01— 2.02

Cursulu pieței Brașovu
din 1 Maid st. n. 1886

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.68 Vend. 8.70
Argint românesc . . . . 8.60 » 8.65
Napoleon-d’orî..................... 9.98 * 10.02
Lire turcesc!......................... 11.20 * 11.30
Imperiali............................. » 10.20 • 10.30
Galbeni.................................. » 5.86 > 5.90
Scrisurile fonc. «Albina» 100.— a 101.—
Ruble Rusesci..................... > 124.— » 125.1/2
Discontulti ... » 7—10 °/0 pe anii.

%

Umplutură pr îspetă
din anulu 1886

de

Ape minerale
indigene și streine, precum și unu mare depo- 
sitiî de Parfumeriă și Specialități recomandă

Farmacia „La biserica albă“
a lui

francisca (Kellemen
Brașovu.

I
8 «xj

i
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De închiriatu.
In casa din Tergulii grâului Nr+ 559 suntti 

2 odăi frumose și luminose, în cari acuma 
să află o cancelariă advocațială, precum și încă 
alte 2 odăi și bucătăriă dela Sft. Mihaiu 
de închiriatu. Aceste locuințe au intrări se
parate. Informațiuni la proprietarulu Domnulu 
losifu Vasady.

(Avisă d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se bine- 

voiască a scrie pe cuponulfi mandatului postalu și numerii de pe făsia 
sub care au primită (țiarulti 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

pe linia l^redealii-Budapesto
MersulU trenurilor!!

și pe linia Teîașu-Aradil-Bndapesta a calei ferate orientale de stătu reg. ung.

Predeald-Biidapesta Budapesta—dEPredealtâ

BucurescI

Predealu (
(

Timiștt
Brașovtt

Feldidra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodti 
Hașfaleu

(
(

Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelti 
Teiușft 
Aiudd 
Vințultt de susft 
Ui6ra[ 
Cucerdea 
Ghirisfi 
Apahida 

Clușiu 

Nedeșdu 
GhirbSu 
AghirișS 
Stana 
Huiedind 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta

(
(

Viena

Trend 
de 

poradne

Tren 
accelerat

Trenu 
omuibus

Trenu 
omnibua

Trenu 
omnibua

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

6.351
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
9.05
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

10.37
12 59
4.45
10.05

10.50
6.05

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47
1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06

8.22
10.30

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

6.47
10.37

1.44
5.33

Clușiu

Apahida
GUuriș

Cucerdea

Uidra 
Vințulti de 
Aiudii 
Teiușă 
Crăciunelti
Blașft 
Micăsasa
Copșa mit,
Mediașft 
Elisabetopole
Sigișdra
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovfi

Timișfl

(
(

(

susti

1205
12.31
2.16
3.12
3.32
3.41
3.50
4.25
4.50
5.41
6.02

6.40
7.00

Predealu

BucurescI

(
(

(
(

Nota: Orele de nâpte suntti cele dintre liniile grâse.

Tren 
accelerat

Trenu 
omnibu

Trenu 
de 

persâne

Trenă 
omnibus

—
1

—
3.15 6.20 8.00
7.29 9.11 11.40
6.27 11.26 2.31
— 1.28
9.45 2.00 1 .

9.59 2 11 —
10.28 2.34 —
11.36 3.18 —
12.10 3.41 —
12.43 4.01 —

1.31 4.26 —
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 11.37
— 6.35 12.14
— 7.14 1.09
-— — 1.50
— — 2.48
— — 3.23
— — 4.56

9.40

Tipografia ALEXI Brașovă.

Teinșft- kadft-Budapesta SSwdapesta-Aradft-TeâMașii.

Trenil Trenu Trenu de Trenu de Trenu Trenu»-■ omnibua omnibus persone persane accelerații orunibufi

TPeiwșft 11.09 — 3.56
r

Viena 11.00 7.15 —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 USuadapesta 8.05 1.45 8.00
Vințulă de josă 12.20 4.53 11.02 3.44 11.40
Șibotti 12.52 5.19 mZOIjIOK 11.12 4.02 12.00
Orășfia 1.19 — 5.41 As'izdia 3.37 7.53 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovațti 4.13 — 6 19
Deva 2 35 — . 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Branieica 3.04 — 7.04 Pauliști 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopti 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 Gurasada 7.43 —' 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Branicica 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovațti 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradii 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok \ 2.39 12.00 4.53 Șibotti 10.43 ■ — 12.53

3.16 12.14 5.10 Vințulti de joșii 11.04 — 1.22
ISradapesta 7.10 2.10 8.16 Alba-Inlia 11.19 — 1.40
Viena — 8.00 6.05 'S’eJușik 12.05 2.24

Aradft-'E’âjsidșdra Simaeria (Piski) PetroșenS

Trenfi Treniî de Trenu de - Trenu de Trenă Trenu
omnibnB persâne peraâne persane omnibua omnibus

Aradik 6.00 12.55 8.25 !§ÎBaa®2,Aa 6 30 11.50 2.23
Aradulti nou 6.25 1.21 8.36 Strein 7.05 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegti 7.53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 2.36 9.25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9.36 Banița 10.11 3.35 6.07
■fiL’dțfflisâî’a 8.42 3.40 10.06 10.43 4.04 6.89

TAm Jșijra-Aradft Petroșeni—SimeHa (Piski)

Trenu de Trenu de Trenă Trenu Trentl Trenu
persâno peradne omnibus omnibus omnibua de pers.

Timișdra 6.07 12.25 5.00 PeliroșeiaS 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
Nămeth-Săgh 7.23 2.25 6.53 Hațegti 9.31 12.17 8 02
Aradulil nou 7.40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8 44
AT!*adik 7.50 3.10 7.40 SfiBSROE'âffl 10.53 1.35 9.15


