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BrașovtL 21 Aprilie 1886.
Șcimft că Ia propunerea Angliei marile pu

teri au decisu a adresa Greciei unu ultimatu, ce- 
rendu demobilisarea armatei grecesc!. Situațiunea 
cabinetului Delyannis ajunse a fi câtu se pâte 
de dificilă în urma hotărîrei puteriloru, fiindcă 
acestu cabinetu a făcutu mari speranțe poporu
lui grecescu și, ceea ce este și mai sâmțitoru, a 
cheltuită sume enorme pentru pregătiri de răs- 
boiu și pentru susținerea armatei pe picioru de 
răsboiu timpu așa de îndelungata. P6te să ’și 
facă ori și cine o idea despre indignarea și des
pre fierberea ce se va nasce în sînula poporațiu- 
nei Greciei, dâcă guvernula din Atena va fi si
lita a depune arma fără să fi dobândita alta re- 
sultatu, decâta acela că a mai încărcata în spi
narea contribuabililord nouă datorii de multe 
miliâne.

Ca să-i ușureze retragerea, Francia a venita 
în ajutora cabinetului grecescu, adresându-i prin 
representantula său dela Atena, cornițele Mouy, 
o notă amicabilă, în care îlă sfătuesce să țină 
conta de dorințele Europei și să nu-și agraveze 
situațiunea printr’o politică aventuridsă. Nota 
d-lui Freycinet veninda dela o putere amică și 
protectâre, a avuta cela mai bună efectu, căci 
cabinetulu Delyannis s’a grăbita a primi sfătuia 
Franciei în urma promisiunei făcute, că Francia 
va stărui să se reguleze cestiunea grâcă pe cale 
diplomatică, adresându o circulară cătră prefecții 
din tâtă țâra, în care dice, că Grecia trebue să 
asculte de sfătuia Franciei, pentru că cestiunea 
națională grâcă va avă în Francia totu-dâuna una 
zelosa apărătorii.

Când representantula Franciei a făcuta cu
noscută puteriloru răspunsulu favorabilă alu ca
binetului grecescu, ultimatulu încă nu se predase 
și repreșentanții puteriloru încă nici nu primiseră 
în privința acâsta instrucțiunile necesare. Pasulă 
Franciei făcea de prisosii ultimatulă. Nu con
venea însă celorlalte puteri, ca numai Francia 
să aibă succesulu diplomatică, nu convenea mai 
alesă Germaniei, a căreia rivalitate cu Francia 
se accentuâză de câtva timpu mai tare. Repre- 

* sentantulu Franciei n’a subsemnată, ultimatulă, 
căci dicea, că nu-i nevoiă după ce Grecia a de
clarată, că ascultă de sfatulu Franciei și va de- 
sarma. Celelalte cinci puteri însă: Germania, 
Anglia, Austro-Unguria, Italia și Rusia au de
clarată, că nu se potă mulțămf cu asigurarea lui 
Delyannis, că se va țină de promisiunea ce a 
dat’o representantelui Franciei, ci ele ceru ca să 
declare apriatu, că Grecia se supune voinții Eu- 
ropii. Delyannis refusându a face acâsta, repre- 
sentanții celoru cinci puteri fără a mai aștepta 
instrucțiunile cabineteloru loru au predată Gre
ciei ultimatulu, care este de următor ulu cu
prinsă :

„Sub-semnații representanți ai mariloru pu
teri suntu însărcinați de cătră guvernele loru 
respective d’a adresa cabinetului din Atena ur- 
mătdrea declarațiune : Pregătirile militare, în 
cari persistă Grecia, cu tâte sfaturile contrare re- 
pețite și solemne ale mariloru puteri, apasă 
fârte greu asupra națiuniloru vecine și consti- 
tuescu astăcli singurulă periculu care amenință 
pacea în Orientu. Dedrece mijlâcele conciliante 
de care s’au folosită puterile, spre a îndupleca 
pe Grecia să se conformeze cu intențiunile paci- 
nice ale Furopei, n’au avută nici ună succesu, 
mai susu pomenitele guverne se vădu nevoite d’a 
pune capătă acestei stări de lucruri. In cosecință 
subsemnații, din ordinulu guverneloru loru res
pective, învită pe cabinetulu din Atena, d’a de- 
mobilisa armata grecâscă în timpulu celu mai 
scurtă și, după o săptămână dela presentarea 
acestei declarațiuni, d’a le procura asigurarea că 
s’au dată ordine în acestu sensu. Dâcă după espi- 
rarea acestui termenă, subsemnații nu voru avă

nici unu răspunsă său unu răspunsă nesuficientu, 
răspunderea pentru urmările acestui refusu o va 
purta pe deplină guvernulu grecescu.“

Predarea ultimatului în locu să spariă pe 
Greci i-a iritată și mai multă, mai alesă după 
ce Francia luase inițiativa S’a împăca lucrurile. 
Mâne era diua din urmă ce au dat’o Greciei pu
terile ca termină d’a se pronunța. Delyannis 
însă n’a așteptată pănă ’n momentulă din urmă, 
ci a și răspunsă la ultimată. Răspunsulu lui se 
pâte resuma în puține cuvinte. Elă se provâcă 
la promisiunea dată Franciei, că Grecia nu va 
turbura pacea și <Ș.ice că în urma acâsta Grecia 
este gata a’și micșora efectivulu armatei demo- 
bilisându, însă numai succesivă pe ună termină 
anumită.

Se crede în generală că acestu răspunsă nu 
va satisface pe puteri, dâr pâte servi de basă 
viitârei soluțiuni a cestiunei pendente.

Puțină speranță într’o soluțiune favorabilă 
au âmenii cari cunoscu relațiunile din peninsula 
balcanică. Colonelulu Franassovici, ministrulă de 
esterne sârbescu, s’a esprimatu într’o convorbire 
cu corespondentulu lui „Narodni Listy“ asupra 
stării lucruriloru.

Situațiunea, dise elu, este acli mai critică și 
mai amenințătâre ca Sâmbăta trecută. Pasulu 
lui Freycinet, făcută prin representantula fran
ceză în Atena, este ună pasă independentă, care 
a urmată fără învoirea, ba chiar fără aproba
rea celorlalte puteri. Posițiunea lui Delyannis 
este fârte critică. Dâcă țâra va fi silită a se 
retrage și a desarma, fără să fi dobândită vr’ună 
resultată, atunci amenință a isbucni în interiorulă 
Greciei o cumplită revoluțiune. Nici după des- 
armarea Greciei, cjise Franassovici, nu va fi pace 
în peninsula balcanică. Ne pregătimu din contră 
la nouă și mai sângerâse lupte.

Demonstrațiunl antigermane.
In Dumineca Pasciloră a începută în Parisă pe 

Trocadero festivitatea alsațo-lotaringică „Messti,* intoc 
mită în fiăcare ană de reuniunea de sprijinire a Alsațo 
uOtaringiloră. Sub colonadă se așezaseră șetrele, care 
avău firme cu numele orașeloră alsațo-lotaringice și țineu 
de vendare numai producte germane d’ale Alsației-Lota- 
ringiei. Dame în costumă alsa'țiană făeău pe vendetbrele 
și elevi d’ai scblei politechnice în uniformă le stetău în 
ajutoră.

Sensațiune a produsă, cum spune «Kolnische Zei- 
tung,« ună chipă ală lui Bismarck, forte nimerită, tăiată 
în lemnă, care era astfelă alcătuită, că în urma unei 
apăsări deschidea gura, și vendătorulă striga: «Regardez- 
moi donc cette gueuleb (Priviți-mi acăstă flăncă!) Chi- 
pulă s’a cumpărată jjîn multe esemplare, deși costa 7 
franci. Ministrulă de răsboiu Boulanger a trimisă la tra
gerea în țintă, cu care a începută festivitatea, ca repre- 
sentantă ală său pe unulă din adjutanții jsăi, pe căpita- 
nulă Solard, ca să dea pușcașiloră o dovadă, că densulă 
urmăresce cu atențiune cultivarea tuturora esercițiuriloră 
răsboinice.

Intregulă Trocadero era împodobită cu stegari tri
colore. La ora 1 și jumătate s’a dată ună concertă în 
sala cea mare, unde statua republicei stetea împodobită 
cu stăgurl. Din lumea oficială nu apăruse nimeni; 
dintre dame s’au observată d-nele Jules Ferry, Floquet 
și Nessler, care suntă tâte trei Alsațiane. Cu aplause 
entusiaste s’au primită între altele «Chant d’ Alsace“ 
(Cânteculă Alsației) și ună căntecă patriotică, care în
cheia cu cuvintele: «Jamais, Prussiens, jamais vous 
aurez ce que vous voulez. Votre Empreur a brise ce 
que j’aime: La France! Vive la France!« (Niciodată. 
Prusieniloră, nu veți avă ceea ce voiți. fmpăratulă 
vostru a sfărîmată ce iubescă eu: Francia! Trăias-ă 
Francia!) mai departe ună cântecă, care încheia astfelă: 
.Laissons ătendre notre haine; tant que nous n’aurons 
pas reconquis Alsace-Lorraine, elevons nos enfants en 
vengeurs pour la guerre prohaine.« (Să estindemă ura 
nbstră; pănă ce nu vomă fi recucerită Alsația Lotarin-

gia, să crescemă copiii noștri de răsbunătorl în viito- 
rulă răsboiu.)

Se vede că Francia se simte gata d’a primi în 
ori ce momenlă mănușa ce i-ar arunca-o Germania.

SOIRILE PILEI.
Dela 1 Maiu n. s’au pusă în comunicațiune între 

Brașovil și Predeală, ca legătură la trenuaile accelerate 
române, două trenuri accelerate. Unulă plecă din Bra- 
șovă diminăța la 5 bre 30 min. și ajunge în Predeală 
a 6 âre 32 min. Celălaltă plecă din Predeală sera la 
9 bre 4-7 min. și sosesce în Brașovă la 10 bre 44- min.

Ministrulă de justițiă ungurescă Pauler a murită 
Vineri în 30 Aprilie n.

—x—
Preoții români gr. or. Ibnă Dumitrescu, Nicolau 

Stoicovici, losifă Opreană, Petru Popovict, Damaschină 
Sorinca și lacobă Tavcliilă au fostă «pricopsiți* de mi
nistrulă Trefort cu câte 50 fi. — Mare decădință între 
o parte din preoțimea nbstră!

—x—
In Ocna "au arsă edificiele a vr’o cjece economi.

—x—
In Ciucîi - A/narf au arsă edificiele a 39 de e- 

conoml. Ună omă și multe animale au perită în 
flăcări.

—x—
In parlamentulă română, d-Iă P. S. Aurelianu a 

întrebată pe guvernă, cum se face, că fiarele ce intră 
din România în Austro-Ungaria suntă supuse unei taxe 
de 2 cr. numărulă, atară ce taxa poștală plătită în Ro
mânia, pe când parele de intră din Austro-Ungaria în 
România nu suntă supuse nici unei taxe. Cestiunea 
acesta se va regula în curendă.

—x—
Prăsfinția Sa Metropolitulă primată ală României 

este greu bolnavă. Două consiliuri de medici s’au ți
nută pănă acum. Boia se consideră ca fbrte gravă.

—x—
Generalulă Al. Anghelescu, ministrulă de răsboiu, 

împreună cu colonelulă Robescu, adjutantă ală Regelui, 
au sosită la Livadia, scrie «Răsboiulă." Ministrulă de 
răsboiu este însărcinată să înmânueze împăratului Ale- 
sandru III ală Rusiei o scrisbre din partea Regelui Ro
mâniei. Cu acăstă ocasiă Țarulă va d^ o masă în 
onbrea misiunei române.

—x—
A sosită în Bucureșci br. de Vegesak, căpi- 

tană de artileriă călărăță în armata svediană, trimisă de 
regele Svediei și Norvegiei ca să studieze organisarea ar
tileriei române. Dănsulă va urma scbla de tragere lă țfbtă 
a artileriei, precum și esercițiele și manevrele întregei 
armate; va visita scolele militare, precum și cupolele 
dela Cotroceni. D-lă căpitană Vegesak va sta în 
Bucurescî vr’o două său trei luni, dice »Telegrafulă«, 
și la întbrcerea sa în Svedia va adresa guvernului său 
ună raportă amănunțită despre organisarea și progresele 
artileriei. Se scie că artileria română a fostă deosebită 
admirată, cu ocasiunea esperiențeloră cu cupolele, de 
cătră delegații armateloră străine.

—x—
In dilele acestea s’a începută construirea fortului 

Jilava din fortificațiunile Bacuresciloră. Fortulă dela 
Chitila este aprbpe terminată.

—x-
Cetimă în daarele din Bucurescî, că la 24 Aprilie 

se va representâ în Teatrulă Națională piesa ^Ruy-Blas* 
de V. Hugo, în care d-lă Lugoșianu, Română de din- 
coce, va juca rolulă principală. Suntemă convinși, că 
pressa bucuresceană ne va da o critică nepărținitbre a- 
supra succesului, ce artistulă nosfră va obțină. In Ro
mânia toți artiștii de valbre au fostă apreciați, dăcă au 
meritată; sperămă că și pe d. Lugoșianu îlă va îneura- 
gia publiculă română, decă arta lui se basăză pe ună 
studiu seriosă.



Nr 90. GAZETA TRANSILVANIEI. 1886.

Ungurirea ritului.
încă în Februarie a. c. amu publicată ună 

articulu sub acestă titlu, în care se arătau unel
tirile anarchice din diecesa rutdnă unită a Mun- 
caciului, făcute cu scopă de a unguri ritulă 
orientală și se accentua, că aceste uneltiri la 
granițele diecesei române unite de Oradea mare, 
amenință a aprinde și coperișulu acesteia.

„Nemzet“ din Peșta s’a folosită de acestu 
articulă spre a insinua, că Românii acum ară 
voi să se amestece în afacerile Ruteniloru. Și 
organulă rutănu ală episcopului Părztălyi din 
Ungvar „Karpată“ s’a grăbită a publica o 
declarațiune în nr. dela 22 Februarie a. c. con
tra articlului nostru, fără ală cundsce, numai pe 
basa insiuărei lui „Nemzet.“

Dămă locu acestei declaraț.iunl, la care vomu 
reveni în numărulu de mâne mai pe largă:

Declarațiune.
Cu mare surprindere amă cetită acea veste a dia- 

rului «Nemzet," luată din «Gazeta Transilvaniei» din 
Brașovă, că Românii voiescă a estinde îngrijirea loră 
binevoitore (?) și asupra afacerilor^ bisericesc! ale Ruteni- 
loră și agitâză în acea direcțiune, că .Românii ar trebui 
se sprijinescă pe Ruteni, ca nu cumva guvernulă să in
troducă îneetulă cu încetulă limba maghiară, ca limbă 
liturgică în bisericile gr. cat. rutene, pentru-că acesta ar 
periclita și biserica română orientală.*

într’adevără acela, care cetesce aceste rânduri îm- 
pintenătore, fără îndoială ajunge la prepusulă, că Rute
nii din Ungaria, în direcțiunea mai susă disă, ară fi și 
începută vr’o acțiune contra unui pretinsă interesă ofen
sată, pentru că numai o astfelă de afacere se p6t.e „spri
jini,* care s’a începută deja în realitate; e mai sigură 
însă, că pe Rutenii din Ungaria fârte mulți i-ară putea 
bănui, ca și cum aceștia ar fi rugată pe Români de ale 
pune în perspectivă sprijinulă loră.

Dăr cu scirea nostră, spre fericirea nostră și spre 
fericirea causei bune, pănă acum nu s’a întâmplată nici 
ună pasă, ci încredendu-ne în semțămintele patriotice ale 
Ruteniloră, putemă susțină cu siguranță, că nu voră lua 
în evidență sprijinirea complesantă a Româniloră nici în 
acestă afacere, nici în afacerile bisericesc! și naționale.

Va găsi deci prea naturală scri’torulă articolului 
menționată ală „Gazetei Transilvaniei", dâcă privimă de 
o astfelă de inițiativă .sprijinirea» lui oferită și îndem
narea în acâstă direcțiune a frațiloră Români, care a 
provocată numai drâpta nostră compătimire și celă mai 
neplăcută resensă, pentru aceea pentru că prin acesta 
au credulă a presupune, că noi în ori ce afaceri d’ale 
nOstre amă fi constrînși la sprijinulă loră...

Noi așadâr vedemă a fi bine a ruga odată pentru 
totdâuna pe Români și mai alesă pe cei dela «Gazeta 
Transilvaniei», ca să se ocupe numai de afacerile loră, 
er pe noi să ne cruțe cu sprijinulă loră binevoitoră (?) 
și să iea la cunoscință, că noi nu stămă cu ei în nici o 
relațiune de interesă bisericescă și națională, și nici nu 
dorimă a crea o astfelă de relațiune, ci ne vomă nisui 
mai bine, ca în viitoră, ca și pănă acum, să trăimu ne- 
aternațl unii de alții și să ne conducemă deschilinită 
afacerile nostre.

Ce privesce espectorările «Gazetei Transilvaniei», 
vărsându-șl totă ura asupra Ilustrității Sale Episcopului 
maghiară unită din Muncaciu, amintimă numai atâta, că 
Românii nu suntă îndreptățiți a critica modulă de gu
vernare ală capului nostru bisericescă, și nicidecum nu 

ne putemă închipui, că Românii ce gloriă credă a găsi 
în acelu rolă denunciătoră, la întreprinderea căruia îi 
însuflețesce «Gazeta Transilvantei".

, Mai mulți gr. cat. ungureni.

Realismu si idealismti.1
(Conferință la Ateneu.)

In 18 Martie, d-lă A. D. Xenopolu a vorbită la 
Ateneulă din Bucuresci despre realismu și idealismă. 
Repi’Dducemă după „Voința Națională" acăsta conferință:

Veaculă nostru pășesce cu pași uriași cătră închi
narea materiei. Tbte manifestările spiritului omenescă 
iau materia ca punctă de plecare, materia ca țintă.

Religia a începută a se retrage de pe pămentă, 
probabilă, în cerulă de unde densa s’a pogorîtă. In ca
petele mai bine constituite ea este înlocuită cu principii 
filosofice seu morale; der esemplulă acestora lucreză și 
asupra mințdoru neformate, ce ar ave nevoe de religiă 
ca de singura putere în stare să țină în cumpănă relele 
apucături. Bisericile ce se întelnescă pe alocurea în 
ruină arată cu îngrozire celoră rătăciți cu credința până 
în (Jâele nostre, viitorulă — îndepărtată încă — der nu 
mai puțină sigură. Filosofia a devenită fatalistă, și po- 
sitivistă, două forme ale materialismului. Forța și ma
teria suntă cele două principii cu cari se caută a se da 
o esplicare lurnei. In locă de puteri, de facultăți sufle
tesc!, se vorbesce de sensații nervăse și tăte actele gân- 
direi libere se reducă Ia nisce mișcări ale încătu- 
șațiloră nervi. Cei câți-va filosofi idealiști, ba chiar spi
ritualiști, rămaș’ din scola veche, suntă ca nisce predi
catori, ce predică în pustiu. In sciință se arată o ten
dință analogă de și mai greu de recunoscută. Ceea ce 
preocupă mai alesă pe ămenii de sciință este analisa, 
cercetarea întrebăriloră amărunțite. Concretulă, nu ab- 
stractulă, sintesa generală, principiile mari atrage spiri- 
tulă tuturoră cercetăriloră.

Ceea ce interesâză mai multă lumea chiar teoretică 
suntă descoperirile practice, din cari omenirea să tragă 
ună folosă reală, o sporire a avuției său îndemănărei sale. 
Secolulă nostru a produsă pe Edison, inventatorulă de 
profesie. Una din invențiile cele mai lăudate ale timpu
lui nostru este lecuirea turbărei prin altoire, făcută de 
d. Pasteur. Epoca nostră a descoperită microbii infiniți 
de mici ai lumei organice, cari producă efecte infinită de 
mari, și în curendă o nouă știință va vede lumina dilei, 
care va purta îngrozitorulă nume de Microbologiă. Con- 
<retulă insă și practiculă suntă două forme ale materiei, 
■âc.î gândirea, idealulă, suntă abstracte și teoretice.

Decă adăogimă către aceste manifestări ale direc
ției materialiste îndreptarea activităței omenești, mai alesă 
asupra câștigului, a banului, adică a mijlocului de a 
spori îndemânarea vieței materiale, atunci vomă dobândi 
convingerea, că întregulă spirită ală omenirei civilisat.e 
gravileză cătră positivismă, ună cuventă ce caută să 
mai ascundă puțină prea țipătorea formulă a materia
lismului.

Acestă mișcare este fatală și nu p6te fi împede- 
cată de nici o putere omenescă, precum nu pote fi îm- 
pedecată pămentulă de a se învârti cu repedirpea-i ame- 
țităre în jurulă sorelui.

Acestă curentă atâtă de puternică tinde însă a 
răpi în vîrtejulă său și o altă manifestare a spiritului o- 
menescă, care este tocmai menită a îndepărta pe omă 
de materiă și a’lă înălța în regiunea ideiloră : arta.

Se pretinde într’adevără de o scolă întregă de cri
tici, că arta trebue se fiă realistă seu naturalistă și ună 
numără mare de artiști de totu felulă pună în practică 
acestă idee. Arta trebue să imiteze natura, să repro
ducă numai figuri și situațiunî reale. Cu câtă artistulă 
va îndeplini mai cu credință acestă reproducere a reali- 
tăței, cu atâta arta lui va fi mai superioră. Imitarea 
slugarnică a naturei este ținta supremă a ori-cărei arte. 
Fotografiarea realităței, etă idealulă — dâcă se pâte în
trebuința acestă cuvântă — ală artei realiste.

Ore așa să fiă? Pentru a pute răspunde la acâstă 
însemnată întrebare, să cercetămfl, care este scopulă ar- 
teloră ?

Frumosulă, pe care arta să cere să-lă realiseze, 

este menită pentru petrecerea omului A petrece vrea 
să dică a-ți întrebuința puterile sufletului într’ună chipă 
neinteresată. E întocmai ca și joculă care ne farmecă 
și ne atrage fără a fi turburată de nici ună interesă. De 
aceea nu este jocă, ci caricatura lui, joculă pe interesă, 
căci interesulă tinde la câștigă și căștigulă nu trebue să 
fiă decâtu resultatulă muncei, nu ală jocului, a căruia 
esență chiar este lipsa de interesă. Pentru a petrece 
însă în chipă neinteresată este de nevoie a înlătura pe 
câtă se pote realitatea, care lovindu-ne cu ascuțișurile 
sale ne readuce totd’auna în lumea în care trăiină și de 
care suntemă alipiți prin felurite interese. Apoi, cândă 
pețrecemă curgerea, timpulă pare că se opresce, ne des- 
lipimă tocmai de unulă din elementele principale cari 
constitue lumea reală și cari suntă spațiulă și timpulă. 
Din potrivă, de’ndată ce intervine ună interesă la mij- 
locă, elementulă pe care’lă simțimă mai viu este tim
pulă. Să ne amintimă despre valorea pe care o capătă 
timpulă când avemă să primimă o sumă de bani. Cu 
câtă nerăbdare humărămă dilele, orele, adese-orl minu
tele, când nevoia e mare, și câtă de nebăgată în sâmă 
curge dânsulă când suntemă la o petrecere; pe când din 
potrivă atunci când simțimă urîtulă pare că timpulă ar 
fi tîrîtă în mintea ndstră de o greâie păreche de boi.

Arta deci este una din formele — și cea mai înaltă 
— ale petrecerei. Acesta cerândă, pentru a esista, în
depărtarea interesului și suprimarea timpului, condițiile 
esențiale ale realităței, urmeză deci că petrecerea și deci 
arta, să se deosibescă în caracterele loră de acelea ale 
lumei reale.

Realismulă în artă este însă și o zadarnică încer
care. într’adevără, la ce tinde elă, la imitarea deplină 
a naturei. Ună asemenea lucru este âre cu putință? 
Fără îndoială ori-câtă dibăciă amă întrebuința, produc
tele omenesc! voră remănâ totd’auna în-dărătulă naturei. 
Florile artificiale suntă adese-orl surprindătâre și bine 
imitate; le lipsesce însă mirosulă și răcorâla plantei. 
Ori-câtă de deplină ar fi reprodusă o figură omenâscă îi 
va lipsi viața, adică tocmai elementulă de căpetenia ală 
realităței. Să se silâscă arta ori-câtă de minunată a 
reproduce mârtea, spasmurile și sughițurile ei: fotă va 
rămânea multă îndărătulă îngrozitorei realități. Ori-câtă 
s’ar sili omulă a realisa imitarea totă nu va face decât ă 
o palidă reproducere a naturei; va rămână Iotă ună cârpa- 
ciu, față cu măeaslra atotă-făptuitore Atunci pentru-ce 
s’o mai reproducă, dâcă reproducându-o nu face decât ă 
s’o știrbescă? Arta nu ar ave atunci nici ună scopă și 
ar fi de prisosă: (va urma.)

De ale scolei.
C a/rdufu

Ce? și cum e a se propune din acestă obiectă de 
învețămentu în scolele ntistre poporale ?

Arma nostră s6 ne fiă, cânturile ce răpesett, 
Musica și poesia cu profumulQ loru ccrescă.

D. Bolintineanu.
Pre adeseori amă avută ocasiune cu toții a vede 

în diversele planuri de învățămentă, că cântulă încă 
ocupă locă în concertulă obiecteloră menite de a stârni 
și desvolta puterile și facultățile omenesc! și de a da 
acestora o direcțiune bună. încâtă merită acestă obiectă 
a fi primită între celelalte obiecte de învățămentă, mă 
voiu încerca a arăta mai la vale.

lerte-mi-se a face o mică observare. De cele mai 
multe obiecte de învățământă s’a ocupată lumea pedago
gică cu totă deadinsulă, arătândă importanța loră, spe- 
cificândă materialulă ce este a se propune, nu numai 
pentru lună-și săptămână, ba chiar pentru fiecare âră a 
anului scolastică și ’gătindă și statorindă și principiele 
fundamentale, conformă cărora e a se propune acelă 
materială.

Nu așa stămă cu cântulă.
Nu aflămă despre cântă aprâpe nimică prin pla

nuri și metodice, afară de aceea, că și cântulă e a se

FOILETONO.

Căl&toria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

Valurile isbiau luntrea cu atâta furia încâtu de 
bună soma ar fi sdrobit-o de stâncă, decă luntrașii, 
cari se temuseră do așa ceva, nu ar fi așezată în par
tea amenințată vâslele astfelă, încâtă păretcle luntre!, 
oprită fiindă de ele, nu putea ajunge până la stâncă. 
Pe o astfelă do vreme călători! noștri trebuiră să se de
părteze de acolo și se’șî caute unt! altă adăpostă.

Altă-dată ajunse „Lady Alice" din întâmplare 
tocmai pe spinarea unu! hipopotamii, care se afla în 
apă și care tocmai voia să se ridice în susă. Necăjită 
de greutatea vasului, hipopotamul^ îi dote o lovitură 
așa de puternică, încâtă era apropo să-lu desfacă. După 
aceea se ridică de jumătate afară din apă și-i provocă 
pe călători la luptă printr’unu răcnetă înfiorătoră. Ni
menea însă nu avea poftă să răspundă la o astfelă de 
provocare, ci cu toții se grăbiră să scape câtă mai iute 
de o vecinătate atâtu de neplăcută.

CAPITOLUL!) V.
In sătulă Muivanda. — Negrii din Șaga. — 0 nouă furtună. — 
La țSrmuril țării Usoga. — Lupta cu Vavuma. — Canalulă lui 
Napoleon. - Victoria. — Nilulfl și cataractele lui Ripon. — Im- 

păratulu Mtesa din Uganda. — 0 solia împerătescă.
„Lady Alice," după-ce trecu pe lângă țărmuri! 

țăriloră Ughcyeya si Ugana, ajunse în 24 Martie ’în 
apropierea satului Muivanda. Sătulă acesta este așe
zată în partea cea mai nordă-ostică a lacului, lângă 
sînulă de Manyara. Locuitori! lui nu purtau altă îm
brăcăminte, decâtu unu felă de ’ncingătore de foi de 
banană. Bărbații aveau părulă tunsă până la piele, 
afară de câte-va suvito, care erau lăsate mari. Călă- 
toriî noștri trebuiră se’șî bată multă capulă, până când 
acești semi-sălbatici le vândură câte ceva do mâncare.

Dela Muivanda luntrea apucă spre vestă, pc lângă 
țărmurele nordică ală lacului.

După vre-o două orc se opri „Alice" nu departe 
de sătulă Șaga. îndată se și îndreptă spre densa o 
luntre mânată de doi indigeni. Luntrea acesta însă se 
opri la ore-care distanță și conducătorii ei nu putură 
s’o misce mai departe. Intr’accea porni dela țărmure 
ună vasă cu multă mai marc mânată de patru-cjeci de 
lopătari. Partea dinainte a acestui vasă era strâmbată 
în susă în forma unui gâtă; totodată era împodobită cu 
legături de iarbă fină, întocmai ca cu o comă. Vâsla

șii mânau de-a dreptulă spre „Lady Alice." Când va- 
sulă se apropiă până la o distanță cam de cinci-deci 
de metri, deodată o parte din luntrași se ridicară în 
piciore, amenințândă cu lăncile și scuturile împodobite 
de asemenea cu fire de iarbă.

Călătorii noștri priviau cu băgare de semă aceste 
lucruri. Vasulă Negriloră se apropiă din ce în ce totă 
mai multă, până când în fine se lipi de „Lady Alico" 
și omenii dintr’ânsulă săriră în luntrea lui Stanley. 
Acum se vădu, că cei mai mulți din acești dspeți ne
poftiți suntă beți. Ei începură să se uite la totă ce 
era în luntre, între altele și la trupurile căletoriloră. 
Stanley și cu ai săi voindă să cvitezc ori și ce neîn
țelegere, îi lăsară să’și facă chefulă și nu le făcură nici 
o împotrivire. Printr’asta Negrii se făcură și mai cu
tezători.

Ei începură să cânte nisce cântece grozavă do 
nearmonice și totodată ’și luară prăsciile și începură 
să svârlo cu petri. Unulu însă merse cu obrăsnicia așa 
de departe, încâtu arunca cu o petră atâtu de apropo 
do capulă lui Stanley, de era mai să-lă lovescă. Era 
neapărată de lipsă, ca călătorule nostru să arăte, că 
și citi are mijlocc do apărare. Dintr’odată elă slobozi 
ună revolvere. Efectulu dctunăturci, care până acum 
pote nu mai fusese audită nici când, fu în adevără co
mică. Ospeții cei atâtu de îndrăsneți se aruncară cu 



Nr. 9 O GAZETA ^TRANSILVANIEI 1886.

propune; căci are o influință însemnată asupra formărei 
disposițiunei omului.

Și ore de ce trece lumea pedagogică așa cu fuga 
peste acestei obiectă ?

Acesta împrejurare numai așa ni-o puternă espliea, 
că precândă s’au putută ocupa cu celelalte obiecte de 
învățămentă, ca cu mijldce aplicabile în generală în 
crescerea și instrucția tinerimei de orice națiă (așa d. e. 
obiectele reali au aceeași importanță pentru noi, ca și 
pentru Germani; e a se propune din ele cam aceeași 
materiă și după acele principii) pe atunci cântulă a tre
buită să rămână mai cu de-adinsulă în socotela națiu- 
niloră, ca unu obiectă, a cărui materiă e specială pen
tru fiă care națiune. Ulrich Zwingli (n. 1484, f 1531) și 
Luther, deși au fostă mari amătorl ai cântului, de si
gură nu s’au ocupată cu cântările năstre ci cu ale 
loră.

Acele poporă, cari s’au ocupată de cântă și-au și 
formată cântă regulată, noi Românii ne-amă cântată 
năcasurile și durerile așa cum amă putută fără a face 
studiu din cântă și așa amă rămasă multă timpă, aprope 
pănă în timpurile mai recenți, neeunoseuțl cu cântările 
nâstre cu tote că mă îndoiescă, că ar fr mai bogată în 
materiă orice altă națiune, ca chiar a nostră în asta 
privință

Din tdte aceste se p6te vedă, că eu tracteză o 
temă puțină cunoscută la noi, însă ceea ce nu au pu
tută face moșii noștri, apăsați de cruda sărte, trebue să 
facemă noi.

Noi trebue să ne ocupămă de cântă, ca de ună 
obiectă de învățămăntă cu multă importanță ; noi trebue 
să-i cunoscemă și să facemă cunoscută importanța cân
tului ; noi să specificămă materialulă de propusă; noi să 
aflămă modulă adevărată ală propunerii, căci^numai noi 
avemă cântări românescl; ele suntă eflusulă simțămin- 
teloră nostre și abia credă, că s’ar pută străinii ocupa 
de ele cu resultată îmbucurătoră și esactă.

Abstrăgendă delă aceea că autoritățile pedagogice 
fără îndoielă au cumpănită lucrulă, când au primită și 
cântulă în șirulă obiecteloră de învățămăntă; cu tote 
aceste mă aflu îndemnată a arăta, că în adevără acestă 
obiectă, cu dreptă îșl ocupă loculă în concerlulă obiec
teloră de învățămăntă, a ciia o definițiune germană din 
ună Catechismă, care definițiune în totă casulă e valo- 
rosă și pentru cânturile române.

Acea definițiune sună așa: »Die Musik ist die Kunst 
das Ohr zu vergnugen, das Herz zu riihren, den Verstand 
in angenehme Thătigkeit zu versetzen und die Einbil- 
dungskraft mit manichfaltigen Vorschtellungen zu beleben* 
adecă: Musica e arta de a desfăta urechia, de a mișca 
inima, de a pune mintea în o activitate plăcută și de a 
învioși fantasia cu idei varii.

Aceste se (ficO despre musică, și au valdre și pen
tru cântă, fiindă musica vocală și pentru musica instru
mentală.

Musica și cu ea cântulă are dără influință multi
laterală.

Fiă că noi producemă cântulă, fiă că ascultândă 
ne desfătăză urechia, adecă audulă ; sămțulă desfătată 
ne causăză o disposițiă îndestulitore; ăr îndestulirea ne 
face să uitămă momentană realitatea.

Cântulă ne mișcă inima în multe direcțiuni, căci 
audindă ună cântecă de bucuriă, ne înveselesce și vice- 
versă. Cântândă inșiși are influință asupra ascultătoru
lui, orice bucuriă amă ave la aurirea unei melodii triste 
aceea pătrunde la inima nâstră și ni-o mișcă spre ună 

semțământă de compătimire, făeendă ca și noi să deve- 
nimă triști și inversă.

Să nu pierdemă din vedere, că o inimă muietă 
prin ună cântecă frumosă și pătrundătoru e aplicată spre 
fapte bune, de unde nrmeză, că cântulă întră și în ser- 
viciulă spre bine.

Totă despre cântă se (Jice, că ne pune mintea în 
o activitate plăcută, adecă, dec'i ne frămentămă mintea 
cu nori grei de idei, dăcă în acestă luptă de cugete au- 
(jimă cântându-se o piesă frumăsă, acesta ne atrage a- 
tențiunea, cugetândă asupra ei, admirămă frutnseța, spi- 
rilulă nostru lucrăză plăcută.

Și în fine ne învioșâzt fantasia cu concepțiunl de 
cele mai varii. Acesta e o împrejurare, care merită iotă 
atențiunea, căci ce e omulă fără fantasiă ?

O mașină simplă.
_________ (Va urma).

DIVERSE.
Nu lăsațî copii singuri. — In diua de 18 Aprilie 

curentă, locuitorulă George Popa din cătunulă Roșu, co
muna Rasga, județulă Fălciu, plecândă la târgușorulă 
Răducăneni împreună cu soția sa, spre a’și cumpăra cele 
necesare pentru sărbători, a lăsată acasă 4 copii, din 
cari 3 băeți și o fată. In urmă, copiii jucându-se mai 
multă timpă pe afară și obosiți de jocă, băeții, cari nu 
erau mai mari decâtă dela 3 pănă la 7 ani, au intrată în 
casă spre a se odihni; ăr’ fata mai mare decâtă ei au 
încuiată ușa pe din-afară și s’a dusă a re’nturna vitele 
de pe eâmpă. In acestă intervale, cam pe la ora 1 p. m. 
isbucnindă ună focă la acoperemântulO cramei, s'a a- 
prinsă și casa și s’a prefăcută în cenușă. Câte trei co
pilași au arsă de vii, precum și 6 chile de păpușoiu, o 
chilă de orză, o merță semințe de cânepă, 2 cădi și o- 
bieclele din casă. Casa și crama incendiată, aflându-se 
la ună locă isolată, nu a putută veni nimeni în ajutoră, 
spre a scăpa celă puțină copiii. Din cercetările făcute 
la localitate s’a constatată că foculă a provenită din ju
cărea copiiloră cu chibrituri. Părinții suntă desnădăj- 
duițl. —■

* **
La ce suntă bune doue părechi de cisme. — fntr’o 

casă nobilă din Berlină se luase pentru o serbare încă 
ună servitoră străină, pentru a complecta personalulă de 
serviciu. Servitorulă se presintâ în haine negre, cu cra
vată albă, o păreche de cisme fine ce străluceu sub brață 
și cu o păreche de cisme lungi pentru vremuri rele în 
piciore, și’șl ceru scuse, că a venită cu doue părechi de 
cisme. Se temuse că fiindă timpulă urîtă, să nu’șl mur- 
dărăscă cișmele cele fine. Domna casei îlă lăudă pen
tru acăstă atențiune; lacheulă îșl schimbă încălțăminlfele 
și îșl puse cișmele cele lungi într’ună unghiu întunecată 
ală anticamerei, pentru a nu da locă la o conturbare 
neestetică. Der lacheulă părea a avea o deosebită pre- 
dilecțiune pentru cișmele lungi, că în timpulă cinei se 
apropia din când în când de ele. Din întâmplare trece 
ună membru ală casei pe lângă acelă unghiu și isbesce 
cișmele, care dau ună sunetă neașteptată. Le scote la 
lumina lampei și.., âtă că în fiecare cismă se afla câte o 
buteliă de șampaniă cu totă ce trebue lângă ele, adică 
o jumătate de fasană, diferite fripturi de căpriâră și al
tele împreună cu deșertă. Enigma eleganteloră încălță
minte cu acâsla s’a deslegată.

* * *
Ouele roșii ale Pasceloru. — Să povestesce ur- 

mătorea legendă: Luni după răstignirea lui Christosă 
treceau două fete pe la Golyatha, din care una avea 

ună coșuleță cu ouă în mână. Ambele vorbeau despre 
evenimentele mari din săptămâna trecută, și pe când 
una îșl exprima adânca ei compătimire pentru suferin
țele Mântuitorului, cealaltă să îndoia de originea dum- 
nedeâscă a lui Christosă și strigă: „Numai atunci voiă 
crede, că acestă Isusă de Nazareth a fostă fiulă lui Dum- 
nedeu, decă ouăle acestea se voră înroși.“ Abia fură 
rostite aceste cuvinte, și tote ouăle — o minune! — 
erau roșii. Ambele fete leșinară de spaimă. Nisce flă
căi din apropiere veniră în ajutoră, stropindu-le cu apă 
până când acestea îșl veniră în fire. Din recunoscință 
pentru ajutorulă ce li s'a dată fetele dăruiră flăcăiloră 
câte ună ou roșu. Probabilă, că obiceiulă cunoscută de 
a stropi pe cunoscuții la PascI vrea să esplice acăstă 
întâmplare.

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

BUCURESCl, 3 Maiti, — Soirea „Lloid“- 
dului: Representanții români au presentatU unii 
proiectă de convențiune, care în generală se ra- 
(limă pe convențiunea ce espiră, ddr conține 
schimbări așa de însemnate, încâtă delegații aus- 
tro-ungarl nu se^potă pronunța asupra proiectu
lui română, decâtă numai după ună studiu amă
nunțită și după ce voră căpăta instrucțiuni dela 
guvernele loră.

PESTA, 3 Maiu. — Ministrulă de justițiă- 
Pauler a fostă îmormentată, luândă parte și Re
gele, arcliiducele Iosifă, miniștrii, deputății, auto 
ritățile.

PESTA, 3 Maiu. — Partida liberală a die
tei a discutată proiectulă pentru gl6te. S’a iscată 
o desbatere mai mare asupra cestiunei, că ce po- 
sițiune să ia glotiștii față cu dreptulă internațio
nală. Cestiunea se p6te resolva numai în înțe 
legere cu celelalte state. Proiectulă s’a primită 
de basă ■ a discuțiunei. — Se crede că ministrulă 
de justițiă va fi numită încă în săptămâna acăsta.
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toții în apă și începură a înota spre țermure, fără să 
se mai gândescă la vasulu, cu care veniseră.

„Veniți îndărătă, dmeni buni, veniți îndărătul “ le 
striga tălmaciulu puști de Stanley. „Amil voită numai 
să vă arătămft, că și noi avemu arme ca voi. Veniți 
și vă luațî luntrea. Iată, o împingemu cătră voi, ca 
să o puteți ajunge mai lesne!11

In urma acestor fi cuvinte prietinesci Negrii se în- 
torseră înapoi, dar acum se purtară cu totului totă alt- 
folft ca mai ’nainte. Ei rîdeau din răsputeri și stri- 
gândă, câtă îl lua gura: „bum, bum, bum!“ imitau 
sunetulă revolverului, atâtă de străină pentru ei.

In curându însă începură a veni și alte luntri 
dela țărmure, așa încâtă numărulu indigeniloră adunați 
împrejurulă călătoriloră noștri se urca la 130. Stanley, 
temându-se, ca nu cum-va să aibă neplăceri, porunci 
soțiloră săi, să ’ntindă pâmjilo și să mâne bărbătesce. 
„Lady Alice“ trecu ca o săgetă înainte la largulă la
cului și lăsă vasele Negriloră departe înapoi. Stanley 
preferă să rămână peste nopte în mijloculă lacului, de
câtă în apropierea unoră bețivi răutăcioși. Ancora se 
aruncă la o adâncime de două-decî și trei de metri.

Până acuma ventulă sudase cu destulă tăriă. 
După-cc însă se mai conteni cât-va, dintr’odată începu 
să crescă din ce în ce totă mai multă, până când în 
sfârșită se prefăcu într’o furtună înfiorătâre. Tunetele 

bubuiau și fulgerele brăzdau aprope în fiecare clipită 
bolta cerescă. O plâie torențială amestecată cu grin
dină începu să cadă asupra luntre! și asupra biețiloră 
călători, cari erau lipsiți de ori și ce adăpostă. „Lady 
Alice“ se umpluse așa de tare de apa vărsată de norii 
cei negri, cari se alungau unulîi pe altulă, încâtă cu 
fote silințele lui Stanley și a soțiloră săi, sta să se cu
funde în fiecare momentă. Furtuna dură mai bine de 
două ore. Dumnedeu însă nu-î părăsi nici în acestă 
primejdiă pe omenii noștri. Ei isbutiră a ajunge cu 
luntrea la o insulă, pe care debarcară. Hainele și le 
uscară la ună focă, pe care’lă aprinseră fără multă greu
tate, eră fomea și-o potoliră cu o supă călduță de ex- 
tractă de carne.

Dimineța ccrulă era senină, sorele strălucia totă 
cu veselia de mal ’nainte, țărmuri! păreau mai vcrcli 
decâtă ori și când, oră laculu era asemenea unui scută 
de metală nou de noiță. 1 Cu inima veselă se îndrep
tară călătorii peste sînulă de Ugamba spre insula Na- 
mungi.

Când se apropiară de acestă insulă, le eși înainte 
ună omă într’o luntre, de bună semă trimesă ca is- 
codă. Stanley dise, să’i se asvcrle o legătură de măr
gele. Negrul ă strigă de bucuriă întocmai ca ună co
pilă și începu a face semne soțiloră săi de pe țermure. 
In curând se și îndreptară aceștia în două-(Jeci de lun

tri spre dmenii noștri. Dela prima privire se putea 
convinge ori și cine, că erau nisce omeni cu totulă 
pacinici și fără nici ună gândă dușmănescă. Cu toții 
cereau mărgele. Stanley le împărtăși prin omenii săi 
că voră căpăta mărgele, câte voră voi|, decă voră da 
în schimbă lucruri de mâncare. Bieții Negrii se de
părtară plini de bucuriă și în curând se întorseră cu o 
mulțime așa de mare de banane, ouă, găini etc. și cu 
atâta mustă dulce de banane, încâtă decă Stanley ar fi 
luată tote aceste lucruri, de bună semă „Lady Alice“ 
s’ar fi cufundată.

In chipulă acesta călătorii noștri aci erau bine 
primiți din partea indigeniloră, aci aveau năcazuri cu 
ei. Sub astfelă de împrejurări călătoria se continua 
de-a lungulă țărmuriloră țărei Usogâ.

Intr’una din dile luntrea se apropiase de o limbă 
de păinântu acoperită cu iarbă marc și desă. Pe țer
mure se iviră câțl-va indigeni, cari le făcură semnă 
călătoriloră să vină la dânșii. Stanley voi să le facă 
pe voiă. Când însă luntrea era numai doi, trei pași 
dela țărmure, de odată âmenii noștri se pomeniră cu o 
ploiă de petri, care 'începu să cadă asupra loră. Pe- 
trile erau aruncate de o cetă numărosă de Negri, cari 
până acum fuseseră ascunși în iarba cea mare.

(Va urma.)



Nr. 90. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

CftirsuJu Ia buraa de Viena
din 30 Aprilie st. n. 1886.

Rentă de aura 4% . . . 103 45
Rentă de hărtiă 5°/0 . . 94 90 
Imprumutulă căiloră ferate 

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

loră ferate de osta ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.—

Amortisarea datoriei căi- 
lora ferate de osta ung. 
(2-a emisiune) .... 127 25

Amortisarea datoriei căi- 
lora ferate de osta ung. 
(3-a emisiune) .... 117.25

Bonuri rurale ungare . . 105 — 
Bonuri 
Bonuri 

miști
Bonuri
Bonuri

Bonuri croato-slavone . . 104 75 
Despăgubire p. dijma de

vmtt ung........................100.—
împrumutul^ cu premiu

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

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

ungare ........................ 873 —
Act. băncel de credita ung. 293.— 
Act. băncel de credita austr. 293.— 
Argintuia —. — Galbinl

împărătesei .... 5.93
Napoleon-d’orî .... 10.02 
Mărci 100 împ. gerrn. . . 61.27 
Londra 10 Livres sterliuge 126.05

Cursulu pieței Brașovu
din 1 Maiti st. n. 1886

1
î>
Bancnote românesc!

I
I

tSucuresciBursa de

0
Cota oficială dela 17 Aprilie st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). 90— 91 Va
Renta rom. amort. (5°/0) 93Va 94»/2

> convert. (6%) 88i|a 891/.
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 321/a 33V2
Credit fonc. rural (7°/0) 102— 103—

> „• » (5°/0. • 86— 87—
> > urban (7% 99— 100—
» 91— 92—
> • ’ (5°/o ■ 8P/2 82V2

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

« > » Națională 235 240
Aurii contra bilete de bancă 14 — 15-
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 — 2.02

Ruble Rusesc! 
I
Discontulă

. . Cump. 8 68 Vend. 8.70
8.60 8.65
9.98 10.02>

11.20 11.30>

10.20 10.30Imperiali »

5.86 5.90Galbeni »

100.— 101.»

124.— 125.1/,
Scrisurile fonc. »Albina

. 85.45 
. 114 50 
. 139 —

Napoleon-d’orî

Lire turcesc! .

cu cl. de sortare 1C5 — 
rurale Banat-Ti-
..............................10 5

cu cl. de sortare 104 90 
rurale transilvane 10 5

Argint românesc . .

și se pote procura prin tdte librăriile precum și la

7—10 % pe

de Theochar Alexi
in 8° (£ 320 pagini, prin urmare îndoiții atâttî de mare ca edițiunea primă. Prețulu ii.

50 b. de esemplaru

Brașov
5

MersulU trenuriloru
pe linia S®re<lealfi-B#idapesta și pe linia ‘Teiușfi-A^add-Budapesta a calei ferate orientale de stătu reg. ung.

Bredealiî-Budapesta Budapesta—Predeal fi

BucurescI

Predealu (
(

Trenu 
de 

persdne
Tren

accelerat
Trenă 

omnibus
Trenă 

omnibus

Timiști

Brașovă

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodti
Hașfaleu

(
(

( 
(Sigliișăra

Elisabetopole 
Mediaști
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelti
Teiușfi
Aiudti
Vințulti de susti 
Uiâraț 
Cucerdea
Ghirisft
Apahida

Clușin

Nedeșdu
Ghirbtiu
Aghirișft
Stana 
HuiedinQ
Ciucia
Bucia
Bratca
R5v
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Vclințe

(
(

Oradia-mare

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-pesta

(
(

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

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

10.37
12 59
4.45

1005
10.50

6.05

8.22
10.30

Nota: Orele de n6pte suntti cele dintre liniile grâse.

Trenă 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibuc

Trenă 
de 

persdne

Trenă 
omnibus

Viena — —
3.15

1 ■■ ■
—

Budapesta 6.47 — 6.20 8.00 1
Szolnok 10.37 — 7.29 9.11 11.40
P. Ladăny 1.44 — 8.27 11.26 2.31
Oradea mare 5.33 — — 1.28

Vărad-Velencze — — 9.45 2.00 - -
Fugyi-Văsărhely — — 9.59 2 11 —
Mezo-Telegd — — 10.28 2.34 —
R6v — — 11.36 3.18 —
Bratca — — 12.10 3.41 —
Bucia — — 12.43 4.01 —
Ciucia — — 1.31 4.26 —
Huiedin — — 2.56 5.08 —
Stana — — 3.29 5.27 —
Aghiriș — — 4.00 5.50 —
Ghirbău — — 4.18 6.02 —
Nedeșdu —- — 4.36 6.24 —
Clușiu

__ _ 5.05 6.43 _
12 05 —— 7.03 —

Apahida 12.31 — — 7.26 —
Ghiriș 2.16 — — 8.51 —
Cucerdea 3.12

3.32
— 9.31

9.43
—

Uidra 3.41 — — 9.51 —
Vințulti de susti 3.50 — — 9.58 —
Aiudti 4.25 — — 10.24 —
Teiușft 4.50 — — 10.44 --
Crăciunelti 5.41 — — 11.28
Blaști 6.02 — — 11.44 —
Micăsasa 6.40 — — 12.18 —
Copșa mic 7.00 — — 12.36 —
Mediaști — — — 1.22 6.01
Elisabetopole — — -- 1.56 6.40
Sigișdra — — — 2.34 7.20
Hașfaleu — — — 3.02 8.01
Homorod — — — 4.41 10.05
Agostonfalva — — — 5.30 11.02
Apatia — — — 6.03 11.37
Feldiora — — — 6.35 12.14

Brașovă
— — — 7.14 1.09

1.50— — -— —
Timiști — — — — 2.48

Predealu

BucurescI

__ __ — — 3.23
_ _ __ __ 4.56

9.40

Tipografia ALEXI Brașovă.

Budapesta-Aradft-'JTeiușfi.Teiușft- A r adik-JB udapesta

Trenu
omnibus

Trenă
omnibus

Trenu de 
persdne

Trenă do 
persdue

Trenu 
accelerată

Trenă 
omnibus

Teiușfi 11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 —
Alba-Inlia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 1.45 8.00,
Vințulti de joșii 12.20 . --- 4.53 Qr.nl..,<>. 11.02 3.44 ii.4o;
Șibotti 12.52 . — 5.19 uZOlROK / 11.12 4.02 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradift 3.37 7.53 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 619
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46]
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 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 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Giogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Arad fi 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24

2.39 12.00 4 53 Șibotii 10.43 — 12.53
3.16 12.14 5.10 Vințulti de joșii 11.04 — 1.22

budapesta 7.10 2.10 8.16 Alba-Inlia 11.19 — 1.40
Viena — 8.00 6.05 Teăușft 12.05 — 2.24

Ai«adA-Tfml^6ra
1

Siiueria (Piski) Petroșesii

Trenă Trenă de Trenă da Trenu de Trenă Trenă
omnibus pereânc persdne pers duc 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
Ndmeth-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
Timișdra 8.42 3.40 10.06 IPetroșeui 10.43 4.04 6.39

'fi'imîșfira-Aradfit Petroșeiai—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenu Trenă Trenă
persâne persâne omnibus omnibus omnibus de pers.

Timișfira 6.07 12.25 5.00 Petroșeul 6.49 9.33 5 28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.08
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10 54 6.4*
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.35
N6meth-Sâgh 7.23 2.25 6.53 Hațegă 9.31 12.17 8 02
Aradulii nou 7.40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8 44
As’ssdfi 750 3.10 7.40 SlBaeria 10.53 1.35 9.15


