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Cu mare încordare se aștâptă pretutindeni 

desnodământulu cești unei grecescî. In urma de- 
oărtărei din Atena a representanțilorti Germaniei, 
Angliei, Italiei, Austro-Ungariei și Turciei, situa- 
țiunea a devenită de totti critică.

Faptulu, că trimișii Franciei și Rusiei n’au 
părăsită Atena împreună cu ceilalți colegi ai loru, 
a dată prilegiu la cele mai varii combinațiuni. 
Nu se scie încă dâcă memorații ambasadori au 
luatu vre-o hotărîre deosebită, ba încă nici des
pre aceea nu avem! scire positivă dâcă s’au 
ruptă, tote relațiunile diplomatice cu Grecia, de- 
brece primii secretari ai legațiunilortt au rămasă 
încă în Atena, ca geranți ai afacerilor!, și se 
afirmă, că au fostă însărcinați de a adresa gu
vernului grecescă o importantă comunicațiune 
în privința urmărilor!, ce le va ave ruptura de
finitivă a relațiuniloru diplomatice.

Sunt! mulți de părere că se voră aplana 
ărăși t6te în bună pace și înțelegere, este însă 
fbrte bătător! la ochi în rândul! acesta, când 
organul! cancelarului Bismarck, „Norddeutsclie 
allg. Ztg.“, descrie situaținnea ca fbrte seribsă și 
amenințătbre. Este învederată, că acțiunea pu
terilor! contra Greciei e condusă de cancelarulă 
germană și că acesta deocamdată nu urmăresce 
altă scopă decâtă de a paralisa orice succesă 
al! meditațiunei francese în favbrea Greciloră.

De patru-spre-dece ani încbce principele de 
Bismarck își încbrdă tbte silințele spre a isola 
Francia de cealaltă lume si spre a împiedeca orice 
acțiune diplomatică de sine stătătbre a acestei 
puteri. După atâta timpă de abstențiune Fran
cia își luă acum în cestiunea grâcă avântul! de 
a mijloci o împăcare a Greciei cu puterile euro
pene, prin propria sa influință, ca una ce are 
simpatii pentru causa grâcă și care este protec- 
tbrea micului regată. Cabinetulă francesă adresă 
cunoscuta notă guvernului grecescă și acesta se 
grăbi a primi sfatulă d-lui Freycinet.

Succesul! părea sigură. Scopul! Franciei 
a fostă să ușureze guvernului grecescă retragerea 
și să-lă ferăscă de vr’o umilire. Tâte mergeau 
de minune, ministrulă de esterne Freycinet a 
uitată însă numai de ună mică lucru, a făcută 
socotâla fără principele Bismarck.

Pe când tbtâ lumea credea, că afacerea 
grâcă se va aplana în urma intervențiunei fran
cese, care, deși s’a făcută de sine stătătorii, n’a 
trecută peste cadrulă dorințelor! celorlalte pu
teri, Germania făcu o diversiune neașteptată stă
ruind! să se predă Greciei ultimatul! celor! 
Ginci puteri, cu tâte că ajunsese a fi de prisos! 
după ce a declarată d-lu Delyannis, că Grecia pri- 
mesce propunerea Franciei și că va demobilisa 
cu încetul!.

„Nu dămu nimic! pe vorbele Greciloră, ce
rem! fapte, cerem! demobilisarea neamânată. “ 
Acesta a fost! răspunsul! Germaniei și a celor
lalte puteri cari au subscris! ultimatulu. De a- 
cum înainte însă nu erau în joc! numai Grecii, 
ci și Francia. Refusul! de a se încrede în pro
misiunea solemnelă ce a făcut’o cabinetul! grec! 
Franciei, era o respingere a acțiunei de mijlocire 
francese. Germania și-a ajuns! scopul!, a nimi
cit! succesulă diplomatic! ce ’lu dobândise pen
tru moment! Francia și prin acțiunea ultimă con
tra Greciei a isolat! din nou p’acâstă rivală a ei.

Se pare că principele Bismarck nu se mul- 
țumesce numai cu simpla demonstrațiune, ci vo- 
iesce se și pedepsâscă pe Greci, pentru că au 
avut! cutezarea a se încrede în sprijinul! Fran
ciei. Se crede în Atena că mișcarea trupelor! 
turcesc! la granițele Greciei este seriâsă și s’a 
născut! bănuiala, că principele Bismarck mână 
pe Turci în focă, ca să înfrângă resistența Gre
cilor!.

In realitate nu se tracteză acum atâta de 
Grecia, cât! mai mult! de Francia, de isolarea 
ei completă, ba chiar de umilirea ei și în acâsta 
zace pericululu celu mai mare.

Foile oficiâse din Berlină se arată fârte 
dușmănbse față cu Grecii și merg! pănă a-i lua 
în batjocură. Dâcă cumva cancelarulă germană 
ar fi hotărîtă a merge păn’ la estremă în com
baterea Greciei, atunci nu mai încape îndoiâlă, 
că o va face cu scopă de a lovi indirectă în 
Francia și pâte cu scopă de a provoca pe 
acâsta cale și ună conflict! cu acâsta putere.

Rămâne neesplicată pe lângă tâte aceste pur
tarea Rusiei. Cu cine merge acâsta putere, cu 
Germania, ori cu Francia, ori că urmăresce unu 
drum! cu totul! separată? Acâsta se va vedâ 
acum.

După ce Grecii nu se opună cererei puteri
lor!, ci numai sîlei ce voiescu a le-o face aceste, 
fără a lua în considerare grava situațiune a gu
vernului din Atena, nu mai încape îndoiâlă, că 
acțiunea din urmă isvoresce din rivalitatea între 
marile puteri și aveinu cause de ajunsă a ne 
teme, $ă lucrurile nu vor! lua ună bună sfâr
șită pentru pacea europână.

Negociările cu România.
țJiarele din Bucuresci ne spună, că tractă- 

rile pentru reînoirea convenției comerciale nu făcu 
nici unu pasă înainte. Causa e, cjicu ele, că de
legații austro-ungari au presentatu unu proiectă 
de tarifă, care nu convine nicidecum României. 
Etă, după o corespondență adresată „Românului“ 
părțile esențiale din

„Propunerile, austro-ungare relative la tarifulU 
mărfurilor^ la intrarea in România

Delegații austro-ungari, precum prea bine diceațl, 
n’au venită la Bucuresci cu mânile găle, ei într’adevără 
au adusă cu dânșii ună proiectă de tarifă, ună proiectă, 
care conține propunerile Austro-Ungariei.

Acelă proiectă și în specială «tarifa A.<, întitulată: 
♦ Propunerile austro-ungare relative la tarifulă mărfuri-, 
loră la intrarea în România,< îlă am și eu înainte-mi și 
pănă să-lă potă copia și să vi-lă trimită, mă grăbescă a 
vă atrage atențiunea asupra părților! esențiale, care cred! 
că mai cu sâmă interesâză directă și mai d’aprâpe pu
blicul! română. Voiescă să vorbescă despre produsele 
pentru cari Austro-Ungaria cete absolută ♦ scutire" de 
tacse la intrarea loră în România. Acestea suntă, după 
numerotarea tarifului română :

1) Cai (armăsari, cai jugănițl, epe);
2) Cărbuni;
51—56) făină și farinose alimentare provenindă din 

cereale și din leguminâse.
Observațiune. (Intrarea cu scutire de tacse să 

întinde și asupra sac'loră în cari întră produsele numite 
mai susă);

57) Tărițe de totă felulă de cereale;
58) Legumi farinâse uscate: ca mazărea, fasolea, 

bobă, linte;
59) Paste farinose (dise de Italia) glutenurl gra

nulate ;
63) Cartofi.
192—245) inclusivă, cuprindendă materii medica- 

mentâse și altele, ce să cere asemenea a fi scutite de 
orl-ce tacsă.

275) Seuri și producte derivate (stearină, oleină, 
etc.) în generală tâte materiele prime destinate la fabri
carea luminărilor! de stearină și a săpunului:

Observațiune*).  Ca și materiele prime suntă scu
tite de ori ce drept! de intrare, produsele accesorii tre 
buinciâse la fabricarea luminărilor! de stearină și a să
punului.

*) Observațiunile suntă cuprinse în numitulfi proiectă de 
tarifă.

452) Cărțile în generală; opere de cartografia, in 
foi volante său întrunite în atlasă; gravure, litografii și 
fotografii în foi volante său întrunite în album; opere 
de musică gravate, litografiate său imprimate cu carac
tere mobile.

455) Lemne de construcțiune și lemne de lucru, 
tari său moi, chiar fasonate, său ferestruite, grintjl și 
plăci.

460 bis) parchete: bucăți pentru dușumele ordi
nare de lemnă tare;

tarifă.

463) Cărbuni de pământ! (huilă, lignită, etc.)
465 a) Petroleu și uleiă de schist, brute; uleiuri 

minerale pentru unsă.
465 b) Petroleu și uleiă de schist! rafinate. Pa

rafină și ceresină pentru fabricarea luminărilor!.
570) Fonta brută, feră brută în mase, în vergi de 

ori ce grosime, în bare rotunde său pătrate; în gene
rală, fontă și feră sub tâte formele, nefasonate pentru o 
întrebuințare directă; feră vechi!;

571) Oțelă brută, oțelă de cimentațiă său topită sub 
tote formele, nefasonată pentru o întrebuințare directă;

572) RailurI de feră și de oțelă de tâte formele și 
schimbătoră de cale;

573) Bande de feră pentru răte, feră în bande în 
generală, ca ferulă pentru cercuri și altele ;

581) Obiecte diverse, piese și accesorie pentru ma- 
șine, de fontă brută, numai topită, fără a fi fostă supusă 
la altă lucrare, pilite lustruite...

608) Instrumente agricole de totă felulă.
Observațiune. Suntă privite ca instrumente agri

cole plugurile de totă felulă, părțile- de pluguri, cheile 
de pluguri;

620) Mașine cu vapori în generală, ficse său mo
bile, chiară demontate;

621) Mașine agricole de totă felulă, chiară de
montate.

622) Mașine de totă felulă servind!, la esercitarea 
vr’unei profesiuni seu vr’unei industrii;

Observațiune. La art. 620, 621, și 622. Coper- 
turile și curelele de transmitere importate cu mașinele 
vor! fi admise scutite de drepturi.

711) Instrumente de astronomi!; de chirurgiă, de 
optică (afară de lunetele montate, Lbinoclurl și lorgnete 
de teatru) de matematică, de fisică și de chimiă (pentru 
laborator!) și instrumente și aparate de demonstrațiuni 
servind! învățământului de tâte gradele.

Acestea suntă, după proiectulă ce am înainte-mi, 
obiectele pentru care Austro-Ungaria cere dreptulă de 
intrare în România fără nici o tacsă de vamă.

Vă atragă în deosebi atențiunea asupra făinei, pe- 
troleului, seuriloră, lemnelor! de construcțiune, care să 
producă în țără în cătăținr îndestulătăre.

Dăcă asemeni produsuri nu să protegă, dăcă s’ar 
permite intrarea loră liberă în România nu sciu ce ar 
mai însemna cuvântul! de protecțiune. X

SOIRILE PILEI.
Din Pesta ni se aduce următărea durerăsă scire, 

cu data de 6 Maiu n.: «In năptea trecută pe la 12 âre 
a repausată Alexandru Nedelcu, funeriu și proprietară de 
case din locă. Respectivul! a fost! membru fundator! 
și ajutător! la mai multe societăți culturali și de bine
facere românesc!. Pentru promovarea intereselor! indus- 
triașiloru români a lăsat! o fundațiune'de 75,000 fl. v. 
a., care se va administra în Lugoșiu. Osăminlele ise 
vor! transporta mâne la Lugoșiu, unde vor! fi așezate 
spre repausul! eternă în cripta sa propriă."

Fiă-i țărîna ușoră și memoria binecuvântată! Dea 
Dumnezeu, ca fapta sa nobilă și generâsă s’o urmeze și 
alții I

—x—
Oficiosul! ,Nemzet“ anunță, că fișpanulă comita

tului Brașov!, contele Andreiu Bethlen e însăr
cinată cu conducerea provisoriă a comitatului Sibiiu.

—x —
Ni se scrie din Făgărașir. „In .Gazetă" s’a pu

blicată după fâia «Associațiunei transilvane," că repau- 
satulă advocată Romană ar fi lăsată în favârea .Asocia- 
țiunei" ună venită anuală de 600 fl Aflăm! însă că 
repausatulă Romană în faptă n’a lăsată nimic!, ci tâtă 
afacerea a lăsat’o Ia buna chibzuire a soției sale, că 
adecă dică va voi densa și va ave de unde să lase ea 
suma de 600 fl. în favorea ♦Associațiunei." întrebăm! 
deci, cum stă lucrul! și, decă în adevăr! s’a lăsată 
♦ Associațiunei" suma de 600 fl., în ce modă s’a asigu
rată ea de bani și ce s’a făcută cu cei 600 fl. ? Ar fi 
bine să ne dea lămuriri fâia »Associațiunei< și să pu
blice testamentul!.«

—x—
Ună bilet! ce l’amă primită Sâmbătă ne face cu

noscută căsătoria d-lui lână Slavici, directorul! „Tri
bunei», cu d-ș6ra El eo nora Tănăsescu, profesâră 
la institutul! de fete din Sibiiu. Le dorim! viâță casnică 
fericită 1
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Deschiderea căii ferate De șiu-Bistrița s’a fă
cută sârbătoresce. Trenulă a sosită în sunetele musicei 
militare. In numele BistrițenilorQ a salutată primarulă, 
în limba germană, pe ministrulă de comunicațiă, care 
venise să asiste la acâstă festivitate. S’a dată apoi ună 
banchetă, la care primulă toastă l’a ținută primarulă în 
limba germană pentru Maiestatea Sa monarchulă. Ora- 
șulă a fostă iluminată sera. A fostă și ună conductă 
cu torțe. Ministrulă a ținută ună discursă, în limba 
germană, în care arătă câtă bunăvoință are d’a lucra 
pentru înaintarea agriculturei, industriei și comerciului. 
Fișpanulă Banffy și-a rostită vorbirea sa totă în limba 
germană. La balulă festivă a luată parte multă lume.

—x—
Tabla r. din Pesta a condamnată la mârte prin 

spendurare pe Ionă Pongracz din Cseteny și pe mama 
sa Sara Pongracz, pentru că acăsta a îndemnată pe 
fiu-său de ’șî-a omorîtă soția.

—x—
Fostulă funcționară în Dobnțintt, Alois Loclce, e 

urmărită pentru defraudare de banî oficiali.

Cunoscutulă compositoră Ionă Strauss a deve
nită de mai multe luni cetățână ală Germaniei și vrea 
să trâcă dela religia catolică la cea evangelică. Ună 
(Jiară din Viena doresce, ca popularulă artistă să nu ’nce- 
teze a fi și pe viitoră vieneză în tătă puterea cuvân
tului.

—x—
Musică pe promenadă. Adi în 10 Maiu n. 

la orele 5Va după amâdl, capela orășenescă va cânta în 
pavilionulă musicei pe promenada de josă.

—x—
ScirI sosite din Ode sa, anunță că pădurile cari se 

află în vecinătatea palatului Țarului la Li va di a, ardă 
de vr’o, trei dile. Se dice că nihiliștii au dată focă.

—x—
Teatru ungurescu. Astă seră se va juca la redută, 

de cătră trupa teatrală ungurescă Polgar, „A fekete gye- 
mântok*,  dramă în cinci acte de Jăkai Moriță

De pe valea Someșului mare.
Aprilie 1886.

(Urmare.j
Tragi-comedia patrioțiloru kulturegyletiști.

Să ’ml permită onor, cetitori a le arăta și faptele 
și comediile renumițiloră patrioțl din opidulă Rodna, cari 
prin denunciările loră false voescă a maghiarisa opidulă 
și a terorisa ținutulă intregă.

Celă mai vestită în ale denunciărei, încâtă am in- 
formațiunl positive, este subj udele regescă Solymosi Mi- 
klos, despre ale cărui fapte și purtare condamnabilă so
cială s’a mai făcută amintire în »Gazeta Transilvaniei*  
Nru. 269 a. tr. Nu sciu încâtă locurile competinte au 
ăcută întrebuințare de acelă actă descrisă autentice des
tulă că dumnelui încă și in presentă îșl mai continuă 
datina-i de mai nainte. Așa în 5 Martie a. c. când ună 
«domnă*,  erășl de tagma celoră vestiți în intrige, șl-a 
serbată onomastica, dela care Solymosi a fostă dusă 
pănă ’n birtulă din Rodna în o stare forte «luminată*,  
și ârășl 4'ua mare și când era concurență mare de po- 
poră, acolo apoi a dictată următorulă protocolă auten
tică : „E feljelent.es vizsgâlă bunosâg tekintetebol azon 
vâlemăny kiseretetebol kozoltetik, miszerint a buntetendo

cselekmăny buntettei gyanuokaink jelentkeznek, s hogy 
ezen oldalrol birâltatnak el.“

0 Radnân 1886 Marczius ho 5-ân.
Solym. s. k.

Acestă mixtum compositum de cuvinte, fără le
gătură și înțelesă, documenteză deplină starea în care 
s’a.aflată dumnâlui; pe lângă acâsta apoi s’a purtată 
în celă mai degradatoră modă față de o muere onestă 
din Rodna, care din întâmplare in o afacere privată era 
presentă. La casă de lipsă se potă produce și martori 
de lipsă pentru dovedirea acestoră aserțiuni. Asemenea 
a fostă în o stare de totă abnormală și în 17 Martie a. 
c., când nici nu s’a presentată la oficiu pentru a asculta 
partidele citate din comune străine la lege. Cele mai 
multe partide le-a ascultată judele reg., âr la 4 ore d. 
a. de abia mergândă pe piciâre s’a presentată în oficiu 
pentru a asculta pe cei rămași încă și pe cari nă i-a 
putută asculta judele. Martori suntă Pantelimonă Onea 
și Ionă Rusu din Sângeorgiu, cari potă constata starea 
abnormală, și pe cari avândă a-i asculta nu le-a putută 
în urma aceleia isprăvi nemică. Asemenea a fostă în o 
stare abnormală, s’a purtată într’ună modă, care , nu-i 
face cinste și a vătămată prin cuvinte netrebnice mai 
mulțl inteligențl din Rodna, la 9 Aprilie st. n.. Și pen
tru asta potă servi martori.

Acte și fapte de astfelă de natură comite dumnelui 
multe și dese și cari tăie se potă documenta prin mar
tori și prin cari numai se scandalisâză poporulă și se 
sdruncină vada judecătoriloră, și cari decă le-ar îndeplini 
vr'ună Română de multă îi era apusă stâua, ar fi fostă 
pedepsită prin transferare său chiar suspendată din oficiu 
dâr d-lă Solymosi fiindă Maghiară și încă «patriotă*  
mare, fanatică, trece ca prin purgatoriu. Ba încă deși 
așa compromisă, totuși i se ascultă denunțările și păti- 
mescă alții. Așa au fostă transferați cancelistulă Tămașă 
și Trifă, cari au servită la acâstă judecătoria peste 14 ani, 
de asemenea prin influința d lui Solymosi, fiindă sechirată 
sa chiar și amenințată, și judele reg. a fostă nevoită, 
pentru ca să scape de aceste neplăceri, a’șl cere trans
ferarea, ce s’a și întâmplată fiindă transferată la Târgu- 
Vlureșului, după ce a servită cu consciențiositate și spre 
cea mai mare mulțămire a tuturora 24 ani în acestă ți
nută. Nu’i încăpea în capă d-lui Solymosi cum să aibă 
dumnelui .patriotulă vestită», ca șefă de oficiu pe ună 
lomână și de aceea a făcută totă posibilulă pentru a-lă 
delătura, combinândă firesce, că va fi denumită dirmne- 
ui, dâr noroculă acesta orbă ș’a învârtită r6ta; cine sapă 

gropa altuia cade elă în ea. Așa și d-lă Solymosy as
tăzi este în cercetare pentru abusă de oficiu, suntă do
cumente valide contra d-sale. Păte că vomă fi nevoițl 
a-le publica și în «Gazetă» autentice.

Acum se mai înșiră fapte și de ale altoră «patrioțl*  
culturegyletiștl. In 19 Martie cam la lOVa 6re a. m. 
practicantulă fostă la minele din Rodna, Ebergeni Elemâr, 
a pălmuită în mijloculă pieții înaintea unei mulțimi mari 
de omeni și copii de scălă pe directorulă scâlei de stată 
3edo Denes. Causa să fi fostă o cestiune de onăre, care 
în focă de a se aplana cavaleresce s’a aplanată cocișesce. 
Vătămatulă B. D. numai decâtă a incusată pe E. E. ju- 
decătoresce.

Vestitulă Dr. Kâdăr Antal, fiulă cantorelui gr. cath. 
din Sugutay (Marmația), âr astăcjl maghiară gr. cath. și 
celă mai fanatică „patriotă*  crescută cu pâne și bani
românescl, pentru palma de care 4’ce poporulă că a ră
sunată piața, a dată lui B. D. atestată de vătămare grea 
trupâscă, în urmarea căreia numitulă B. D. nu este aptă,
de lucru 10 4'le- Mare minune 1 !! Dâcă din ori și ce

motive cuteza ună Română a pălmui pe vr’ună «patriotă» 
numai decâtă ar fi fostă arestată, se făcea sfară ’n țâră 
că e revoluț.iă, ne aducâu milițiă pentru asigurare și cine 
scie ce minuni și urmări mai venâu.

(Va urma).

Profiluri contimporane.
(Conferință la Ateneu.)

Joi, 17 Aprilie, ne a vorbită d. St. Velescu despre 
câteva profiluri co n t i in p ura ne. E naturală că în- 
tr’o conferință nu se potă presinta decâtă puține tipuri 
seu profiluri, cari, după cum ne spunea ună oratoră, nu 
suntă caractere, ci numai nisce schițări, nisce observări 
ușore, însă nu lipsite de multă interesă. Caracterele suntă 
generale și particulare. Vomă avea, de pildă, și pe Ce- 
sar și pe Cromwel ca ambițioși, der ei voră avea fiăcare 
ceva care să-i facă a fi unulă Cesar și altulă Cromweli.

Cu câtă omulă e mai fără cultură, cu câtă e mai 
grosolană, cu atâtă patimile suntă mai multe și mai pu
ternice, arătându-se în tâtă goliciunea loră. Der tote 
acestea suntă multă mai putină vătâmătâre decâtă a ce
loră de susă, cari cu o spoială de câțiva ani sunt în stare 
să Ie ascundă.

Oratorulă începe prin a studia pe ambițiosulu. La 
Bruyere dicea că robulă are numai ună stăpână, âr am- 
bițiosulă are pe tâtă lumea, de care are nevoie ca să 
ajungă la visulă său. Intr’adevără, decă ambițiunea ri
dică pe omă uneori, dâcă puține și rare esemple ne arată 
pe unu Bălcescu, pe ună Negri, pe Golesci, cari și-au 
jertfită averea și viața pentru binele acestei țări, apoi 
vomă găsi destui pe cari ea ’l-a coborîtă la trufiă și la 
egoismă. Pe câți n’amăvădută noi împrejurulă nostru, 
făcându-șl drumă cătră demnități înalte, îndatorindă pe 
toți, fiindă blăjinl cu toții? Și apoi cândă s’a acățată 
cu o mână, cu ună degetă chiar, de edificiulă puterei, 
calcă în piciore totulă, nesocotescă binele și fericirea con- 
cetățeniloră loră, numai și numai ca să se pâtă întări 
mai bine și apoi sciu, se pricepă forte bine în a urgisi, 
în a depărta uneltele ridicărei loră. Ei sâmănă cu o fiâră 
sălbatică (și cu plăcere reproducemă acâstă comparație 
dela oratoră), care lasă o licărire de viață victimei sfișiate, 
o face numai ca să se chinuiâscă și mai rău. Ceea ce 
e de observată la acești omeni e, că ei nu potă să ajungă 
nici odată pe deplină la mulțumirea seu la idealulă visată. 
Ca esemplu ne dă pe Moțocă, deși (în parantesă fie disă) 
acesta nu prea e contimporană cu noi, lucru pen
tru care — din altă punctă de vedere uitându-ne — nu 
putemă acusa întru nimică pe d. conferențiară.

Acâstă ambițiune se ține strînsă de egoismă. 
Nu vomă numi egoistă pe acela care vrâ binele său, 
căci acăsta e în natura omenâscă și deh! chiar susțină
torii evangeliului se iubescă mai multă pe ei de câtă pe 
aprâpele loră; dâr cândă se trece peste âre-care măsură, 
atunci se ajunge la egoismă. fîcă tipulă pe care ni-Iă 
pune înainte conferențiarulă : E grăsună...; cam de vr’o 
56 ani, dâr juri că are numai 30. Firulă de pără nu’i 
lipsesce, dinții îi suntă în numără, în sfârșită totulă în 
ceea ce privesce sănătatea e fârte bine păstrată, datorită 
unei înțelepciuni egoiste. N’a fostă nicl-odată tânără și 
nu curândă va fi bătrână. La 20 de ani a socotită orice 
avântă ca primejdiosă, s’a ferită de tâte. E gastronom, 
dâr delicată și cu măsură, la masă îșl opresce bucățica 
cea mai bună, pune lângă dânsulă pe cei mai tineri; nu 
ese din sfatulă doctorului, nu se duce sub nici ună cu
vântă la o masă străină ca să nu schimbe ori modulă de 
mâncare, căci pentru fie-care timpă elă îșl are bucatele 
lui, ori ceasulă. Ține ca să-i fie aședată casa bine spre

FOILETONU.

Călătoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare din nr. 93.)

„Forte bine!,*  diso Mtesa. „Dar salve de pusei 
să nu damă, Stamli?*

„Da, să se dea,*  răspunse acesta, „dar numai 
atunci, când tu vei da mâna cu străinulu.*

Impăratulu fu forte mulțumită cu aceste informa- 
țiuni. Străinulu fu primită în modulă celă mai sărbă- 
torcscă, în tocmai cum fusese Stanley „cu câte-va dile 
mai ’nainte.

Noulă ospe’ era colonelulă francesă Linant de Bel- 
lefonds, membru alu espedițiunei conduse de Gordon, 
care pornise din Cairo. Bucuria, ce o simțiră cei doi 
călători, când se vădură la olaltă așa de pe neașteptate 
tocmai aici în mijloculă Africel, nu se pote descrie. 
Stanley se bucură de întâlnirea cu Linant și din mo- 
tivulă, că acesta avea cu sine o mulțime de lucruri de 
mâncare escelente, ca d. e. conserve de carne, pastele, 
cârnați, sardele, biscuite, zaharu, cafea, cacao, șocoladă, 
ciaiu etc.

Sprijinită de colegulă său în silințele de a aduce 
pe Mtesa la creștinismu, Stanley pomeni încă adese or 

despre principiile predicate de Mântuitorulă Cristosă. 
Impăratulă dete ascultare cu cea mai mare evlaviă cu- 
vinteloră ospețiloră săi. Stanley se convinse, că misio
narii creștini ar ave în împeriulă lui Mtesa succesele 
cele mai frumose.

CAPITOLUL!? VIL
Mărinimia lui Mtesa. — Plecarea din Rubaga. — Magassa. — 
Despărțirea de Linant. —' TristulG sferșittt alQ lui Linant. ■— Ma
gassa îșl dă arama pe față. — La țermurele osticu alu lacului. — 
Pe insula Sesse. — Intr’unO satO din Uzongora. — Primblare pe 

insula Musira. — O nopte grea.

Timpulă, când călătorulă nostru avea să plece 
se apropiase. Elă rugă pe Mtesa să-l dea voiă a se 
reîntorce la omenii săi din Kagliehyi. încă de mai 
’nainte îi făgăduise împăratulă, că-lă va ajuta cu totă 
ce-i va sta prin putință, ca să’și potă aduce în Uganda 
pe toți soții săi'lăsați în Usukuma. La plecare elă îi 
porunci lui Magassa, să întovărășescă pe prietinulă său 
cu trei-deci de luntri până la Kagliehyi.

In 15 Aprile porni Stanley din Rubaga la Usa- 
vara, unde’și lăsase luntrea „Lady Alice*  și unde Ma
gassa avea să adune celelalte trei-deci de vase. După- 
ce ajunse în Usavara, călătorulă nostru observă, că Ma
gassa, care într’aceea câștigase așa de tare iubirea îm

păratului, încâtă fusese numit'ă de admirală, nu mal 
este nici pe departe așa amicală, prevenitoră și gata la 
servicii ca mai ’nainte. Elu îi spuse lui Stanley, că nu 
se pote pregăti de plecare, fără numai peste două dile. 
In sera de 16 Aprile elă nu adunase de câtă numai 
dece luntri. însoțită de aceste puține vase și de Ma
gassa porni Stanley a doua di desă de dimineță. Linant, 
care’lă petrecuse până aici și căruia-i făgădui, că va 
căuta să se reîntârcă în timpă de o lună, scrie astfelă 
despre despărțire:

Ilu întovărășii pe Stanley până la vasulu său, 
dădurăm încă odată mâna frățosce unulă cu altulă si 
ne dorirămă unulă altuia tote cele bune. Stanley se 
pune la cârmă; „Lady Alice*  se depărteză cu repezi
ciune dela țărmure. Ea este acum’departe. Fâlfăindă 
cu batistele, ne dămu unulă altuia ultima salutare. — 
Simții o petră grea pe inimă; am perdută unu frate 
adevărată.

Mă obicinuisemu nespusă de multă cu Stanley, 
acestă amică cu inima deschisă, acestă admirabilă că- 
lătoră. Câtă vreme fui împreună cu densulă, uitai de 
tote ostenelile mele.

(Va urma.) 
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s6re. într’ună cuvântă, nu e prietină mai egoiștii, rudă 
mai cârtitâre și stăpână mai rău ca elă. Nu s’a în
surată.

— »Au(ji! să moțăi pe la baluri pănă la cine scie 
câte... noptea, în locă se mă culcă de vreme și să-mi 
vădă de trăbă? Apoi ori să vie sintrofiile de familiă, 
rubedeniile din mahala ; ori să vie copiii cu țipete, câte 
și câte! La bătrânețe pdte, ca să aibă cine să mă în- 
grijâscă.*  Și sfârșesce cjicendă cu ună rîsă sarcastică: 
,Adamă s'ar fi primblată și atji cu mânile la spate prin 
raiu dâcă n’ar fi fostă însurată. Se feresce de ori-ce 
mișcare suflelescă. Dâcă o rudă are, de pildă, numai 
ună nevinovată guturai u, elă trimete pe slugă să 
întrebe: cum îi mai e? căci se pâte întâmpla să nu fie 
înțelesă sluga, să fiă vr’o bolă contagiâsă și atunci . . . 
Domne feresce! Decă se întâmplă se m6ră vr’o rudă, 
care nu-i lasă moștenire, elă trimite numai obicinuita 
coronă, der nu se duce la B.du. In politică e de fote 
fețele: albă cu albii, roșu cu roșii, verde cu vergii, etc. 
Convingeri n'are, căci.... ce o să facă cu ele? Este prie- 
tinulă tuturoră guverneloră presente, trecute și viitdre, 
sub fie-care elă ocupă regulată 6—7 slujbe, într’ună cu
vântă: scie să trăiescă. (Va urma.)

Raportulu senatului școlarii,
(Urmare).

Starea învățământului preste totă se pole vedea 
d*B  datele ce urmează aci în: Partea specială.

A Institutele de învățămentu.
I. Sc61e medii.

a) In Wașovfl.
1. Gimnasiulă mare, la care au funcționată, în de- 

cursulă anului școlară 1884|5, 11 profesori: 10 ordinari 
definitivi și 1 ordinară provisoră.

Școlari în t6te 8 clasele gimnasiale au fostă la în- 
eeputulă anului școlară 216, dintre cari greco-orientali 
197, grec.-cat. 13, rom.-cat. 1, de legea mosaică 5. 
Dintre 19 școlari ai clasei a 8, cari la finea anului șco
lară. așader’ la terminulă ordinară, s’au supusă exame
nului de maturitate, au reeșită cu succesă 16, ear’ unulă 
a fostă relegată la repețirea examenului după 3 luni și 
doi pe ună ană; la terminulă extraordinară de tâmnă 
s’au supusă examenului cu succesă alțl doi; maturisați 
de totă: 18.

2. In cele 4 clase ale scâlei reale au funcționată 
9 profesori ordinari și 1 extraordinară.

Numărulă eleviloră in seâla reală a fostă 54, din
tre cari 47 greco-orientali, 1 greco-catolică, 1 romano- 
catolică și 5 de religiunea mosaică.

3. Ca deosebită categoriă de scăle mai numărămă 
aci scâlele comerciale, la cari au funcționată cei 10 pro
fesori atinși mai susă, la scâlele reale. In cele 3 clase 
ale scâlei comerciale au fostă 30 școlari, dintre cari 26 
greco-orientali și 4 de religiunea mosaică. Dintre 9 șco
lari din clasa a III comercială au depusă examenulă de 
maturitate cu succesă 8Ș adecă toți câți s’au supusă 
acestui examenă.

Numărulă totală ală școlariloră din tâte 3 catego
riile de șcâle medii a fostă în acesta ană de 300, cu 
14 mai mulți, ca in anulă precedentă 1883/4.

T6te aceste șcâle stau sub conducerea unui direc- 
toră și a unui conrectoră.

•b) Gimnasiulu mică de 4 clase din Bradă.
La acestă gimnasiu au funcționată 5 profesori or

dinari, între cari este prolopresbiterulă tractuală ca di- 
rectoră ală gimnasiului și 2 extraordinari.

Școlari in iote 4 clasele au fostă 82 și adecă 
greco-orientali 77, greco-catolici 2, romano-ealolici 2, 
evangelico-reformată 1. (Va urma).

Pănă la încheierea diarului nu ne-a sosită telegra
mele dela biroulu de corespondențe.

O interpelare
D-lu senatoru Fru museanu a adresată în 

Senatulu ronsânu ministrului afaceriloră străine 
următdrea interpelare, pe care o luămă după 
„ Românulă

„Am ondre a interpela pe domnulă minis
tru de esterne asupra motiveloră, cari l’au deter
minată pe d-sa să mergă la Viena, spre a trata 
preliminările reînoirii convențiunii comerciale cu 
Austro-Ungaria și să bine-voiască a răspunde d. 
ministru.

„I. Nu crede d-sa, că se aduce o ogravă 
ofensă statului română propuindu-se o nouă con- 
vențiune din partea unei puteri care n’a respec
tată și nu respectă nici astăzi actuala convențiune.

„II. Care ar mai fi chezășia unei alte con- 
vențiuni, când guvernulă n’a putută și n’a fostă 
în stare să facă a se respecta prima convențiune, 
din a cărei călcare de cătră Austro-Ungaria ni 
s’au causată daune de sute de milidne?

III. Pentru ce guvernulă, cu ocasiunea tra- 
tărei unei noui convențiunl, nu ridica cestiunea 
despăgubirei dauneloru făcute prin călcarea ar
bitrara a primei convențiunl?

DIVERSE.t
NECROLOG U. — Subscrișii încunosciințâză cu 

inima durerăsă pe tote nemurile și pe toți amicii noștri 
mărtea neuitatului bărbată, respective cumnată:

Alexandru Nedelcu,
carele în 5 Mmiu n. a. c. sera la 10 și jumătate ore, 
după ună morbă îndelungată, a repausată în anulă ală 
67 ală vieții sale, și în ală 43-lea ală fericitei sale că
sătorii. Rămășițele pământesc! ale fericitului s’au sânțită 
după ceremoniele bisericei gr. orientale Vineri In 7 
Maiu după amâ<Ji la 3 și jumătate ore, în locuința sa, 
strada Regi-posta Nr. I cerculă ală IV-lea și de aci se 
voră transporta la Lugoșiu, unde în 10 Maiu șe voră 
depune in cripta familiară spre eterna odichnă.

Budapesta, 6 Maiu n. 1886.
Fiă-i țărîna ușâră!
Anna Nedelcu, născută Hauptmann, ca soțiă. Io- 

sifu hauptmann, ca cumnată. Maria Hauptmann, năs
cută Pittner, ca cumnată.

Timpulă în România. — >Voința Națională*  de 
Sâmbătă scrie: Alaltăerl Iotă diua a ploată și a fostă 
frigă. Scirile ce ne-au sosită erl de diminăță din țeră 
ne anunță că în provincia timpulă a fostă totă așa de 
rău, ba în unele părți și mai rău. Astfelă la Alexandria 
a ploată torențială. La Gorgova, din județulă Tulcea, 
Călărași și la Buzău a fostă ventă forte mare. La Bu- 
huși, județulă Nemțu, pfoiă cu ninsâre; la Câmpu- 
Lungă, vântă și zăpadă; DrăgășanI, ieri și alaltăieri, 
pfoiă mare; Dorohoiu și Mamornița, pfoiă și zăpadă; 
Ferbinți, județulă Ilfovă, ventă violentă; MihăilenI, din 
județulă Dorohoiu, alaltăieri și ieri, pfoiă cu zăpadă; Moi- 
nescl și Ocna, din județulă Bacău, pfoiă cu zăpadă; 
Peatra, lapoviță; Patarlagele (Buzău) zăpadă; Ploesci, 

pfoiă continuă; Predeală, viscolă cu zăpadă, Romană, 
puțină ninsâre cu ventă; Ruși-de-vede, pfoiă torențială; 
Severină, Ștefănesci, (Botoșani), Târgu-Jiu, Tergușoră 
(Prahova), pfoiă continuă; Tulcea, pfoiă cu furtună; 
Urziceni, noră și ventă violentă. La Sinaia, ninge de 
erl ^nâpte.

Veduve sărmane. — Astădi se găsescă în Rusia în 
condițiuni conjugale forte neplăcute câteva mii de femei 
ale unoră soldați. După legile în vigâre, femeile solda- 
țiloră dispăruți în urma unui răsboiu nu se potă recă
sători decâtă după (Jece ani dela terminarea răsboiului. 
In urma ultimului răsboiu turco-rusă nu s’a dată de urma 
a 13,000 soldați. Spre a se da femeiloră acestora posi
bilitatea de a’și ameliora situația printrfo căsătorie nouă 
s’a luată hotărîrea, ca termenulă de așteptare dela <}ece 
ani să scadă la cinci După răsboiulă din Crimea nu
mărulă soldațiloră dispăruți a fostă de 60,000, dintre 
care 20,000 căsătoriți.

Unu evenimentu îmbucurătorii. — Se scrie cătră 
«Frkf. Ztg.« într’ună orașă dela Rinulă de josă vine o 
lînără damă plină de bucuriă la o amică a sa, o îmbră- 
țisâză și o sărată strigândă: «Mulțămită lui Dumnezeu, 
mergemă la Parisă, tata a fostă mușcată de ună câne 
turbată.»

Mulțumită publică.
Coma, în 19 Aprilie 1886.

Biserica gr. cat. din Corna — în protopopiatulă 
Roșiei-montane, — după cum în genere este cu
noscută în ținuturile acestea, se află într’o stare mate- 
terială forte rea, și din partea poporeniloră încă nu pâte 
conta decâtă la forte puțină ajutoră, din causă că par
tea cea mai mare din ei nu dispună nici chiar de cele 
absolută de lipsă pentru traiulă vieții.

In anulă 1884, simțindu-se lipsă pentru acoperirea 
bisericei de suma de 210 fl. v. a , bunulă nostru popo- 
rână Iosifă Sumuțiu, actualulă jude comunală, a oferită 
spre scopulă acesta ună dară de 20 fl. v. a. Totă spre 
scopulă acesta, prin binevoitorea mijlocire a zelosului 
și activului parochă gr. cat. din Bucium-Șiesa. on. d-nă 
Iosifă Gura, biserica nâstra a primită o colectă dela e- 
vlavioșii săi poporenl în sumă de 13 fl. v. a. Acestă 
bărbată cunoscendă lipsele nostre a binevoită a stărui 
pe lângă unu veterană și adevărată creștină din paro- 
chia sa, Davidă Nicolae Diguță, care ne-a oferită ună 
dară de 20 fl. v. a. cu scopulă ca din ei să se procure 
pentru s. nâstră biserică vasele sacre pe sărbătorile si 
Pasc! ale acestui ană. Subscrișii primindă acestă dară, 
numai decâtă s’au și procurată numitele vase sânte, și 
anume: Ună potiră împreună cu discosulă, din argintă 
de China, aurite, în preță de 16 fl., precum și o stea 
cu 3 fl. Din restă s’a acoperită portulă poștală.

Subscrișii mișcațl de simțulă recunoscinței, în nu
mele loră și ală tuturoră poporeniloră le esprimă numi- 
țiloră donatori cele mai intime și căldurâse mulțămirl, 
dorindă*,  ca respectivii dăruitori să pâtă prospera atâtă 
în cele matariali, câtă și în cele spirituali, ca astfelă de 
fapte bune să fiă recompensate din visteria cea nesecată 
a Induratului Dumnezeu și să-și afle mulți asemenea 
imitatori.

Georgiu Mogoșă, Tomuța Gerasimă,
adm. parochialQ gr, cat. primarii curatorii.
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Mica sburdalnică.
(Novei etă.)

(Urmare.)

— Nu sunt tocmai sigură, — der presupună că 
părinții ei sciu. Cu mamă-sa, ce’i dreptă, arareori am 
vorbită, — îi răspunde Costică cam pusă pe gânduri.

— Și cu Lucreția te-ai întâlnită așa de desă?
— Da. Tu nu scii, că mama ei este una din 

acelea, cari nu suntă totdâuna acolo unde suntă și fe
tele loră.

— Bună obiceiu, dâr nu pentru fete, ci pentru ti 
neri, — observă Valeriu. —

— Și de ce?
— Pentru aceea, — continuă Valeriu, — căci o 

mamă bună e pragulă inimei fetei sale, peste care tre 
bue să trecă mai ântâiu orice adoratoră. Și numai acela 
p6te trece peste pragulă acesta, care e onestă și 
nobilă.

— Nu-mi țină mie prelegeri despre buna purtare 
socială, — îlă întrerupe Costică mâniosă. Eu am să
rita în căsulia inimei Lucreției peste pragă, decă voescl 
să scii, și nu-i putere care să mă scâță de acolo.

— Ei bine, numai fii pe pază, ca sărindă pragulă 
nu cumva să-ți scrintescî vr’ună picioră său să-ți rupi 
chiar și gâtulă....

Intr’aceea se aude sunetulă musicei militare, care 
cânta în noulă parcă, dinaintea porții dela strada 
vămii.

— Haide, mergemă la musică, ’îlă întrerupe Costică 
voiosă, sculându-se de pe scaună și luândă pe amicală 
său de brață.

— Eu nu mergă, musica mă face melancolică.
— Pe mine din contră mă înveselesce. Adio, frate; 

unde ne întâlnimă astă sără ?
— In restaurațiă la »Impăratulă romană,» îi răs

punde înlrebatulă, scurtă și rece.
Cei doi sinceri amici își strînseră cu căldură mâ

nile la despărțire, ca și când nu s’ară mai revedâ. Apoi 
porniră în două direcțiuni opuse.

*
Costică, cu pașî repezi, a părăsită promenada și 

trecendă peste drumulă care duce în Brașovulă vechiu, 
înainte de a intra în parcă a trecută pe lângă cafeneua 
„Drechsler.*  Aci la o ferâstră, — care servesce dame- 
loră cochete și tineriloră galanți dreptă oglindă — și-a 
arangiată toaleta. Batista din buzunarulă dela pepta a 
scos’o nițelă afară să se vedă. Jobenulă și l’a dată 
cam pe cefă, că așa-i mai modernă, și manjetele albe 
le-a trasă frumușelă în josă pe mănușile-i roșietice. — 
Cu pași elastici, c’ună aeră îndrăsneță, a intrată apoi 
în parcă.

Era ună adevărată crăișoră.
In parcă furnica o lume elegantă. Tâte straturile 

societății orașului erau aici representate. Damele cu 
toaleta loră de primăvâră, oficerii cu uniformele loră 
varii, tâte acestea dădeau o cufore pestriță grupuriloră, 
ce se mișcau în susă și în josă. In sgomotală neînțe- 
lesă de conversația, ce acompania musica, se puteu deo

sebi mai multe limbi. După ce musica înceta se pută 
audi bine, că tale trei limbile patriei se vorbescă. — 
Der nici una din ele nu era așa dulce la audă ca limha 
românescă! Nicăiri în Transilvania nu vorbescă damele 
române limba română așa curată, cu o pronunciațiune 
așa de bună, ca damele brașovene.

Costică cu mare greutate pută străbate printre 
lumea cea multă. Se uita când în dreptă când în 
stânga, se părea că caută pe cineva. — In fine a is- 
butită a ajunge la ună locă, unde nu se preâmblau mulți, 
și la ună grupă de dame, cari se deosebeau prin ele
ganța toaleteloră și prin conversația viâiă, — semnă că 
erau Românce!

— Ei, Marițo dragă — vorbia o damă înaltă bru
netă, gesticulândă ușoră cu umbrela, scii că Costică e 
amoresată la nebuniă în Lucrețiâ!....  și pe cum am au
rită și ea are simpatiă pentru elă....

— Și tu trebue să scii tâte lucrurile delicate de 
ale inimei — îi răspunde alta. — Bagă de semă însă 
Polixene, ca de astădată să nu te prea pripescl.

Costică tocmai în momentulă acesta trecu neob
servată, și, iuțîndu-și pașii, mai multe vorbe n’a audită 
din acestă conversația. I-au fostă destulă cele audite, 
ca să se simță și mai hotărîtă d’a păși seriosă față cu 
Lucreția încă în aceia di, ca nu cumva niscai clevete 
mai în urmă să-i nimicescă tote speranțele și întârdierea 
să-i alunge frumdsele visuri și ilusiuni de cari era do
minată.

(Va urmă.)



Nr. 95. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

OorsuJâ Ia bursa de Viena Bursa de Bucuresei.
din 8 Maiti st. n. 1886

Rentă de aură 4°/0 • ■ ■ 103 35
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.75 
Imprumutulă căiloră ferate

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

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) .... 127 50

Amortisarea datoriei căi-
lorO ferate de ostă ung.1
(3-a emisiune) .... 117.25

Bonuri rurale ungare . . 105.20 
Bonuri cu cl. de sortare 105.20 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă...............................105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.20 
Bonuri rurale transilvane 105 20

Bonuri croato-slavone . . 105.20 
Despăgubire p. dijma de

vină ung.............................99.75
Imprumutulă cu premiu

ung...................................118 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 60 
Renta de hărtiă austriacă 85.05 
Renta de arg. austr. . . 85.15
Renta de aură austr. . . 114 60 
Losurile din 1860 . . . 138 80
Acțiunile băncel austro-

ungare ......................... 877 —
Act. băncel de credită ung. 290.50 
Act. băncel de credită austr. 286.20 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei .... 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.03 
Mărci 100 împ. germ. . . 61 85 
Londra 10 Livres sterlinge 126.45 .

Cota oficială dela 26 Aprilie st. v. 1886.
Cump. vend.

Renta română (5%). 90% 91%
Renta rom. amort. (5%) 93— 94%

> convert.. (6°/0) so 90—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) si— 33—
Credit tone, rural (7°/0) . 102% 103%

» H » (5°/o) . 86— 87—
» » urban (7°/0) go 100—
> » (6°/o) • gi 92—
» . - > (5%) • și— 82—

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

« » > Națională — —
Aură contra bilete de bancă 14 — 15—
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.02

Cursulu pieței Brașovii
din 10 Maiu st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.68 Vend. 8.'.0
Argint românesc .... . . » 8.60 • 8.66
Napoleon-d’orI................. . . » 9.99 • 10.02
Lire turcescl..................... . . • 11.25 » 11.28
Imperiali......................... . . > 10.20 » 10.25

Galbeni............................. . . > 5.88 » 5.93
Scrisurile fonc. »Albina» . . > 100.— . 101.—
Ruble RusescI................. . . > 122.% . 123.%

Discontulă . . . > 7—10 °/0 pe ană.

(13-15) g

■

de Țheochar Alexi
in 8° c= 320 pagini, prin urmare îndoiții atâtii de mare ca edițiunea primă. Prețulu fi. 1/50 seu 

3 lei 50 b. de esemplaru.

A APÂRUTU
se pote procura prin t6te librăriile precum și la fijOO’nljl ALEX1

Brașov.9Mersulu trenuriloru
pe linia l*redealu-Bu«lapesta  și pe linia Teiuști-AradA-lSudapesta a calei ferate orientale (le stafii reg. ung.

I*redealu-Bud  apesta
Trenă 

de 
porsâne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibua

BucurescI 7.45
( 12.50Fredealu > — — 1.09 —

Timișă — — 1.40 —
Brașovă 6.22

— 2.27
2.55

—

Feldiâra 7.01 — 3.38 —
Apatia 7.33 — 4.17 —
Agostonfalva 8.01 — 4.47 —
Homorodă 8.45 — 5.42 —
Hașfaleu 10.10 — 7.37 —

Sighișora

Elisabetopole

10.29 — 8.01 _
10.39 — 8.21 —
11.19 — 9.0a —

Mediașă 
Copsa mică

11.54
12.12 z 9 43

10.0210.30
—

Micăsasa 12.56 — 10.50 —
Blașiu 
Crăciunelă

1.30
1.45 —

11.29
11.47

—

Teiușft 
Aiudă

2.11
2.55 —

11.35
1 04 _

Vințulă de susă
Ui6ra’

3.17
3.24 _

1.30
1.39

—

Cucerdea 3.31 — 2 07 —
Ghirisfi 4.09 — 3 08 —
Apahida

Clușiu

Nedeșdu

5.36
5.56 —

5.08
5 35

—

6.16 — — 8.00
6.37 — — 8.34

Ghirbtiu 6.53 — — 8.59
Aghirișă 7.08 — — 9.34
Stana 7 34 — — 10.16
Huiedină 7.55 —• — 11.04
Ciucia 8.35 — — 12 17
Bucia 8.53 — — 12.47
Bratca 9.12 — — 1.21
R6v 9.31 — — 2.05
Mezâ-Telegd 10 06 — — 3.08
Fugyi-Văsărhely 10.25 — — 3.39
Vărad-Velințe 10.35 — — 3.55
Oradia-mare J.

P. Ladăny

10.41 — — 4.06
10.51 — 10.37 —
12.37 — 1 45 —

Szolnok 2.58 — 5.34 8.22
Buda-pesta 6.00 — 10.05 10.30

Viena ( — — 10.50 —
3.00 8.50 6.05 —

Budapesta—i’redealiâ

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny 
Oradea mare

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

Clușia

Apahida
Ghiriș

Cucerdea

Uiora 
Vințulă de 
Aiudă 
Teiașts 
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa 
Cop șa mit 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigiș6ra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovii

Timișă

Trenă 
omnibua

6.47
10.37

1.44
5.33

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibut

Trenă 
de 

persâne

Trenă 
omnibua

( 
(

s
susă

10.01
10 26
10 52
12 37

1 36
1.48
1,57
2.06
2.46
3.01
3.45
4.06
4.45
5.05

Predealu

Bucuresc.I

1

(
(

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grose.

Tipografia ALEXI Brașovii.

1.45
3.44
5.21

3.15
7.29
8.27

6.41

7.14
7.42

8.31
9.01

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

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
6.03

6.35
7.14

8.00
11.40

2.31

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.40

Teiușft- A radft-Budapesta Budapesta- Aradft-Teiușft.

Trenă Trenu Trenă de Trenă de Trenu Trenă
omnibua omnibua peradne peraâne accelerată omnibun

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 — —
Alba-Iulia 11.46. — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de joșii 12.20. — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 • — 5.19 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7:41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
BSrzova 5.56 — 9.29 Zam . 7.14 — 9.28
Conoptt 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10 23 Ilia 8.01 — 10.17
Pauliști 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 ■ — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 ■— 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradft 8,10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 — 4 5’> Șibotă 10.34 — 12.53

( 3.16 - | 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 6.50 - | 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — 6.05 Teiușft 12 05 — 2.24

Aradft-Timișftra Simeria (Piski) Petroșeuă

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibua persâne peraâne persane omnibue omnibuB

Aradft 6.00
1

8.18 Simeria 11.50 2.23)'
Aradulii nou 6.23 — 8.32 Streiu — 12.27 3.00
N6meth-Sâgh 6.48 — 8.51 Hațegă — 1.19 3.49
Vinga 7.19 — 9.07 Pui — 2.10 (4.40
Orczifalva 7.38 — 9.20 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 — 9 32 Banița — 3.35 6.07
Tlmișdra 8.42 — 10 09 Petroșeui — 4.04 6.39

Timișftra-Aradft Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu de Trenă Trenă Trenă Trenă
pereine persăne omnibua omnibua omnibuH de pera.

Timișftra 6.02 5.00 Petroșeui 6.49 9.33
Merczifalva 6.40 — 5.50 Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 6.52 — 6.07 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga — — 6.32 Pui 8.50 11.87 —
Nemeth-Sâgh — ■ — 6.53 Hațegil 9.31 12.17 —

- Aradulii nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Aradft — — 7.40 Simeria 10.53 1.35 —


