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BrașovtL, 1 Iulie 1886.
Faptulu pensionării profesorului de limba 

și literatura română Dr. Grregoriu Silași, în îm
prejurările în cari s’a făcută și după evenimen
tele ce i-au premersu, a trebuită să producă în
tre Românii de pretutindenea celtî mai durerosu 
resentimentu.

Numitul ă profesorii se bucura de stima ge
nerală la Români, pentru că, ca omu de sciință, 
a dată dovecji că e deplină capabilă a ocupa 
postulă de profesoră la universitate.

Este der naturală indignațiunea ce a
prinsă, și pe dmenii de litere din România, vă- 
dăndu modulă cum se delătură ună omu ală 
sciinței și cum prin acăsta se lovesce chiar în 
sciință, care este una la tdte popdrele. Acestei 
indignațiuni dă espresiune distinsulă profesoră 
și colaboratoră literară ală „Românului11 d-lă 
Gfion-Ionescu scriindă în numărulă de Marți ală 
numitei foi următdrele:

„Cu privire la cercetări și curiositățl isto
rice său mai dreptă la monstruosități istorice se 
va căuta multă pană să se găsăscă una de fe- 
lulă aceleia pe care, în câmpulă sciinței pure, 
ministerulă instrucțiunei din Ungaria a comis’o 
mai dilele trecute. Cititorii români de aci, dela 
noi, cari urmăresă cu frățăsca și duidsa băgare 
de sămă mersulă lucruriloră din Transilvania, 
au trebuită să rămână ca și noi muți de indig- 
națiune, când au citită că neobositulu literată 
română, d.. prof. Silași, titularulu catedrei de 
limba și literatura română dela facultatea din 
Clușiă, a fostă gonită din universitate, pusă la 
o înjuridsă pensiune și — culme 
tății! — înlocuită elă, Silași, cu 
Gergely. “

„Unu felă de desgustă, ună 
ruită scârbă cuprinde pe ori-cine 
aude cu ce felă de arme Ungurii 
rușinea sciinței care e una, spre micșorarea loră 
cari suntă deja mici, să năbușăscă dorința Ro- 
mâniloră de a se lumina, de a-și învăța limba 
și istoria, de a le arăta loră freneticii domina
tori, că nu au craniulă turtită spre idioțiă, cum 
le place corespondențiloră din Pesta a o srie pe 
bani prin diarele din Apusă.11

„Care e crima, grdznica abatere dela legile 
statului, rebeliunea fără sămănă, făcută său celă 
puțină plăsmuită de onor, literată și scriitoră ro
mână, d. prof. Silași ? Și în schimbă, care sunt 
în publicistica și în sciință română, răbufnitdrele 
titluri ale înlocuitorului său? Crima celui d’ân- 
tâiu, abaterea cea infiorătdre a neobositului cer- 
cetătoru Silași e aceea de a fi năsuită pe câtă 
îi permitea țâra în care trăiesce și mijlăcele de 
caii dispunea în Clușiu, să ’și facă cursulă uni

a monstruosi- 
d. Moldovanu

felu de nebi- 
când vede și 

voru, spre

versitară astfelă cum cerințele nnei catedre de 
facultate le impune oricărui înaltă profesoră cu 
adevărată magistru în ramura sa. Cine nu scie 
cine nu recunăsce ca matematică adevără că, 
pentru a vorbi de o materia, drecaro, caută să 
pui în vederea auditorului câtă mai multe probe 
chiar din acea materiă. Deci, pentră a profesa, 
în unguresce bine înțelesă, „despre limba și is
toria literaturei române11 nu trebue 6re ca din 
când în când să citezi pe românesce bucăți din 
autorii ce comentezi său judeci? Nu trebue 6re, 
pentru deplina lămurire a subiectului și pentru 
scăterea în reliefă a portreteloră, a personagie- 
loră, să împrumuți culori câtă mai multe chiar 
din scrierile acelei epoce și aceloră autori ? Pentru 
că Silași a voită și a făcută astfelă, pentru că 
elă, bunulă și muncitorulă Română, a cutezată 
să-și întrerupă șirulă lecțiunii de pe unguresce 
ca se cităscă pasagiele pe românesce, profesori 
universitari, colegi de ai săi, au pusă întâi pe juni
mea universitară din Clușiu să i spargă cu bolovani 
ferești ele, l’au dată în judecată, l’au esasperată 
și chinuită în modă nedemnă și rușinosă pentru 
nisce judecători universitari, și ’n fine Escelența 
Sa, ministrulă Trefort, celă cu „semnele de di- 
soluțiune ale statului ungară11 îlă pune la pensi
une și-i dă de succesoră pe d. Moldovan Ger
gely.11

„Dăcă, buniără, prin astă monstrudsă căl
care a legei și a simplei ecuități, n’ar fi suferită 
decâtă onoratulă profesoră, lucrulă pdte nu ar 
fi avută astfelă de iddse proporțiuni. Românulă 
ca individă dincolo peste munți, sufere în tăcere 
cu acelă stoicismă seculară care l’a călită pen
tru eternitate în contra împilăriloră ungare;. re
simte chiar când primesce nemernica lovitură, ună 
felă de amară plăcere, căci din turbarea Ungu
rului de a lovi și sugruma, Românulă — paticns 
quia eternus — măsără însemnătatea și puterea 
lui în țâra Transilvaniei."

„Mulțămindu-8e a servi causa națiunei sale 
pe altă cale cu același doră și cu aceeași stărui- 
târe capacitate, prof. Silași ar fi părăsită catedra 
fără ca în elă, și ’n jurui, și ’n depărtare, spre 
mâdă-di, frâmătulă indignați unei să sguduiă ini- 
mele și mințile. Acum însă e vorba de acei ti
neri apostoli ai românismului de peste munți, 
e vorba de studenții Români dela facultate, lup
tătorii dilei de mâne, cari simțeau susă inimile 
când de pe înălțimea catedrei Silași vorbia de 
trecutulă Românim ei și de suferințele înobilitâie 
ale națiunei sale.11

„Durerea nâstră cea mare stă în aceea că 
de pe catedra de limba și literatura română din 
Clușiu nu voră mai pleca astfelă de accente 
cari, pornite din adâuculă inimei de Română, 
răsunau lungă, prelungă și cu putere în entu- 
siastele inimi ale tineriloru celă ascultau. Nu 
e destulă a desfășura fastele istoriei său litera
turei înaintea unui astfelă de auditoră; nu folo- 
sesce ci obosesce înșirarea rece a fapteloră chiar 
în tâtă întregimea loră, când celă ce le înșiră 
nu le dă viață prin puterea convicțiunei sale, 
când căldura sciinței ce profesă nu trece dela 
elă la studenți stabilindu curentulă care înalță 
inimele și inspiră o neînfrânată iubire. Aci e 
primejdia care ne face, fiindă date și nimicniciele 
celelalte, să ne îngrijimu de viitorulă catedrei 
române din Clușiu și să înregistrămă aci doliulă 
ce trebue să resimță Sciință prin înlocuirea 
prof. Gregoriu Silași cu d. Moldovan Gergely.11

APELU
pentru

ridicarea unui monumentu lui Radetzky
în Viena.

După mârtea neuitatului mareșalii, Contele Radetzky, 
în curendă s’a manifestată dorința generală : ea acestui 
beliduce încoronată cu lauri, care în serviciulă său de

72 de ani, sub 5 Domnitori, a participată în 19 răsbăie, 
acestui adevărată părinte ală so’ pa
triotă care a strălucită prin fideli -t
prin iubirea sa de patriă, s"
monumentă demnă.

Răsboiulă ce a isb> 
relațiunile nefavorabile al 
obstacule au împedecată în,

Din ană' în ană totă m 
acelora, cari au servită, lupta 
ducerea lui Radetzky, — deci n 
decă e vorba ca cei cari mai t 
ridicarea monumentului.

Cu autorisarea cea mai în 
ducerea acestei întreprinderi, spri„ 
comitetă, care s’a compusă, afară 
aflători aici și eșiți din șcOla lui RaO 
senlanții diverseloră cercuri.

Fiindă eu însumi unulă dintre 
mită botezulă de focă sub Radetzky, 
acelă apelă cătră toți camarada mei >' 
timpă, ca să contribue în acestă scop

Ună apelă patriotică făcută încă 
luni de unu redactoră ală foiei «Armee 
ună răsunetă așa de viu în armată, încât' 
făcută multe subscrieri.

Contribuirile singuraticiloră, ca și ale h 

corpuri de armată, dovedescă din nou spiritulă 
nală, care pătrunde armata, și suntă o garanții 
aceea, că la aceste contribuiri va participa înti. 
tere armată a monarhiei, pe care suntemă toți c 
a o apăra cu putem unite.

Același apelă îlu adreseză cătră întrâga p' 
țiune a monarchiei austro-ungare, care păstrăză î 
moria ei neperitoră numele lui Radetzky.

Sute de mii din tăte părțile imperiului, — moșii 
părinții generațiunei presente au servită sub glorie 
mareșală, și reîntorcendu-se la căminele loră au 
plantată și la membrii familieloră loră acea însuti 
pentru tata Radetzky, care pre dânsulă l’a ridicată îi 
eroii cei mai populari, și a încăldită pe fiecare, care 
fostă martorele iubirei de omeni și afabilității moșne- 
gului beliduce.

Simțulă patriotică documentată la tătă ocasiuneț 
se va manifesta de sigură în bucuria și numerosa par, 
ticipare la acestă operă de recunoscătore aducere aminti 
care va eternisa marele merite ale eroului, carele a foști, 
în măsură egală apropiată 'tuturora popăreloră mo
narhiei.

Dinariulă luptătorului învalidă, ală veteranului și 
ală omului de rendă cade cu totă atâta greutate în 
cumpănă, ca si galbinii avuțiloră.

Monumentulă lui Radetzky să re.amintescă odată 
următoriloră noștri: că ce a fostă în stare ă face ună 
beliduce de 82 de ani, care între împrejurările cele mai 
grele, strîmtorită din iote părțile, sprijinită fiindă prin 
încrederea Domnitorului său și a armatei sale, precum 
și prin iubirea soldațiloră săi cu statornicia neinvinsă 
în fine a repurtată o victonă după alta asupra puterii 
precumpănitore a inimicului.

Viena, in 27 Iunie anulă 1886.
Archiducele Albrecht m. p. 

maresalu.I

Sumele destinate acestei întreprinderi patriotice, 
pe ntru a căroră adunare se recomandă înființa
rea subcomiteteloră să se trimeță «comitetului centrală în 
Viena oficiulă cuirasierei supreme ces. reg.“ seu primei 
case de păstrare austriace în Viena, Graben Nr. 21. 
Și membrii din josă subscriși și comitetului se oferă a 
primi ofrandele. Sumele în curse neamânată se voră 
eloca spre fructificare și acestea se voră publica 
regulată pre lângă eventualulă motto ce li se va 
adauge. '

Cu lucrarea monumentului a fost însărcinată profe- 
sorulă Caspar Zumbusch, carele încă în anulă 1851 
a lucrată modelulă bustului fericitului mareșală după 
natură.

Viena, în 30. Iunie anulă 1886.
Archiducele Albrecht, mareșalii 

ca președinte.
Principele Emeric Thurn fi laxis generală de ca- 

valeriă, ca substitutulă președintelui.
Alfred Arneth cav. consilier aulic caes. reg. Br



Nr. 146. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Ferdinand Bauer, Feldzeugmeister, Contele Arthur By- 
landt-Rheidt Feldzeugmeister, Br. Frideric BecJc Feld
mareșal leitnant, Contele Eduard Clam-Gallas general de 
cavaleriă, Contele Francisc Grenneville, Feldzeugmeister, 
Lmil Dembscher maioră în reservă notariu, Br. IosifQ 
Ddpfner Feldzeugmeister, Nicolau Dumba, Cav. Eduard 
Graef de Libloy generalii de cavaleriă, Principele Con
stantină Hohenlohe-Schillingsfiirst, generală de cavaleriă, 
Contele Coloman Ilunyady de EAthely Feldmareșal loco
tenentă, Contele Emeric Iiunyady de Kithely camerală 
caes. reg., Contele Ioană Huyn Feldzeugmeister, Br. 
Adalbert Knebel de Treuenschwert, Feldzeugmeister, Br. 
Alexandru Keller generală de cavaleriă, Iosif Latour de 
Thurmburg, Feldmareșală locotenentă, Br. Frideric Men- 
del, Feldzeugmeister, Br. Francisc Nopcsct și Br. Frideric 
Packenj de Klllstădten, Feldzeugmeister, Br. Eugen Piret 
de Bihain, generală de cavaleriă, Cav. Iosif Rodalcowski, 
Feldmareșal locotenentă, Br. Alfred Springer locotenentă 
sup., Principele Emeric Thurn și Taxis generală de ca
valeriă, Principele Hugo Ihurnși 'Taxis maior, Eduard Vhl 
primară. D"if Weil de Weilen senatoră gubernială, Con
tele '■ ’ ' b Feldmareșal locotenentă, Contele
Car "“rală caes reg., Contele Ioană Wil-

'£esoră m. p.

lă înălțimii S ale, pentru 
•oulă telegrafică ungurescă 
va ave viu răsunetă și la 

în sânulu căruia credemă 
,ță, carî au luptată sub stin- 

. căruia înalte virtuți militare 
i stindardulă acelui strălucită 
poporă și a iubită poporulă.

„ și Bulgaria
a primită din Constantinopolă 

amâ:
■rcescî se crede posibilă, că Rusia 
, va ocupa milităresce Bulgaria va 

.cipe pe tronulă bulgara și în aceiași 
uniunea. Deși din partea Rusiei se 

t pași, ca să determine pe Sultanulă 
prințului Alexandru, nu e de pre- 

x va merge mai departe decâtă a arăta 
Jru periculele la care se espune depăr- 

multă de arangeamentulă turco-bulgară. 
e europene au desaprobată procederea prin
se dice că au făcut’o mai multă ca se nu 

i pretextă pentru o acțiune. In (filele din 
xrcia a trimisă prințului Alexandru o notă, prin 
-lă amenință, ci îi atrage atențiunea asupra pe- 

>ră esistente.
Pester Lloyd“ publică o scrisdre, cum (J’ce 
t parte bine informată, despre recentele 

nbări personale în diplomația rusă. Intre 
ele se dice :

Dâcă e vr’o împrejurare în stare a deștepta drepte 
i asupra planuriloră Rusiei în peninsula balcanică, 
e numirea lui Hitrovo, fostulă agentă diplomatică 

Âusiei în Bulgaria, ca ambasadorii în Bucuresci, și 
nirea lui Isvolski, fostulă secretară ală ambasadei ruse 
Bucuresci, ca agenții diplomatică alii Rusiei în Sofia. 
scie că Hitrovo a oferită conducătoriloră partidei de 

țiune bulgaro-rumeliote unirea reală a Bulgariei cu 
imelia ostică ca preță pentru lăpădarea loră de prin- 
ă Alexandru, apărendă astfelă mai multă ca agentă 

.ă panslavismului și ca contrară ală prințului. Isvolsky 
e scie că sta în legătură cu cornițele panslaviste și 
ă pri elă li se trimeteu acestora banii de lipsă. Acești 

tineri diplomațl suntă pătrunși de spiritulă lui Katkoff și 
Aksakoff demascați ca stândă în serviciulă panslavismu

lui Prin urmare și observatorulă celui mai liberă de 
frica de Ruși trebue să-i dea de gândită.

Autorulă scrisorii recundsce, că România a 
urmărită cu cea mai mare atențiune pe agenții 
panslaviști, cari s’au vădută intrândă și eșindă 
dela ambasada rusă din Bucuresci. Ba unii au fost 
chiar avisați de polițiă, ca să nu o sil^scă a lua 
măsuri severe în contra loră. Dăcă Hitrovo va 
urma aceeași cale ca în Bulgaria și ca Isvolski 
în Bucuresci, autorulă scrisorei e de firma cre
dință că aceeași procedere o va observa guver- 
nulă României ca și mai nainte.

După o corespondență din Petersburgă 
cătră „Vossische Zeitung“, Rusia, în locă d’ași 
face drumă prin România cu forța brutală, ar fi 
hotărîtă să continue agitațiunile sale {contra prin
țului, eventuală să-lă înlăture. Din Bucuresci 
se și desminte prin „Agenția Havas“ scirea, că 
oficeri superiori ruși s’ară afla acolo, ca să’ncheiă 
o convențiă ruso-română.

Concentrări în Serbia.
In dilele acestea s’a telegrafiată din Belgradă sci

rea, că în partea sudostică a Serbiei se facă mari con
centrări de trupe, la cari voră fi chemați și o parte din 
reserva chemărei ântâiă, în scopă d’a manevra. Asupra 
acestoră concentrări pe o scară așa de întinsă au cir
culată două versiuni. Unii dlicâu că se facă în vederea 
viilăreloră ‘complicațiunl în Bulgaria. Alții susțineu că 
stau in legătură cu presupusele agitațiuni plănuite în 
Muntenegru în contra regelui Milan. Acestă din urmă 
versiune o desminte o telegramă din Belgradă cătră »Pol. 
Korr. * Ântâia versiune însă nu s’a desmințită. Prin 
urmare rămâne credința, că concentrările se facă în ve
derea viiloreloră complicațiuni în Bulgaria, er decă nu 
se voră întâmpla acestea, voră trece dreptă manevre,

SOIRILE DILEL
Conscrierea obligațiloră la serviciulă militară se 

estinde de rendulă acesta și asupra celoru ce cadă la 
glăte. Toți cei născuți în timpulă dela 1855—1866 suntă 
provocați, fără considerare la liberarea loră timporală 
seu^ totală dela serviciulă militară, a lăsa să fiă trecuți 
în listele de conscriere ce se voră împărți.

—x—
Ministrulu ungurescă de finance a încunosciințată 

municipiile, că taxele ce au să le plătescă cei liberați 
din armată să se plătescă pentru timpulă de 12 ani so- 
cotindu-se dela terminulă liberării, fără considerația la 
împlinirea etății de 32 de ani.

—x—
Din Câmpiă ni se scrie cu data 10 Iulie s. n.: 

„Se află la noi ună preotă, căruia așa multă i-a plăculă 
și’i place a se făli cu numele de ,bună Română“, în- 
câtă a sciută să înșele multă vreme opiniunea publică. 
Acesta este preotulă gr. cat. din Juculă inferioră, Basiliu 
Popescu. Ună omă favorită era elă înaintea Româniloră; 
are o parochiă de clasa primă, fiului său i-a câștigată 
ună stipendiu românescă, în anulă acesta fu împărtă
șită dela Blașiu cu ajutore bănesc! în două rânduri: 
odată din ajutorulă imperială și altă-dată q. fondulă 
clerului, Der părintele Popescu nu s’a mulțămitu-. fa- 
vorulă și dragostea românescă, ci s’a întorsă spre Tre- 
fortă, ca să mai pritnescă și de acolo vr’ună ciolanașă 
de roșă. I-a și succesă, căci cu o umilință dobitocâscă 
căciulindu-se, a primită din mânile lui Trefort suma de 

30 de florini—arginți. — Nu cunosc »meritele' pentru cari 
părintele Popescu, ca preoții gr. cat. s’a învrednicită de 
acestă dară ală d-lui Trefort, der, din câtă am înțelesă, 
s’a recomandată destulă de bine înaintea lui prin denun
țările sale, cari n’au cruțată nici chiar pe generoșii săi 
binefăcători din Blașiu.*. — Judecata publicului să-țl fiă 
osânda, părinte Popescu I

—x—
0 deputațiune a orașului Brașovu constătătore din 

primarulă Franciscă de Brennerberg, forestierulă Eduardă 
Semine și advocatulă Carolă Schnell, a îmânată în dilele 
trecute guvernului, și mai cu semă ministrului ungurescă 
de justițiă o petițiune în afacerea definitivei creări a 
legii puse în perspectivă în §. 82 art. de lege LIII din 
1871 pentru regularea raporturiloră urburiale în dome- 
niulă Brunului. Se dice că în sesiunea viitore a came
rei deputațiloră se va presenta ună proiectă de lege în 
acestă privință.

—x—
Esecutorii din Ungaria au de gândă să se con- 

stitue într’o reuniune, din ală căreia fondă să se ajutore 
și pensioneze singuraticii membri. Ca semnă distinctivă 
membrii acestei reuniuni voră purta în adunările publice 
cocarda națională maghiară. — Nu e potrivită semnulă 
de distincțiune. Noi le recomandămă ca semnă distinc
tivă toba.

—x—
Gendarmeria urmăresce pe ună cassieră din Tran

silvania, care a dispărută în urma unei defraudărl de 
20,000 11. v. a. dice »Ellenzâk.« Ună domnă străină, 
bine îmbrăcată și bărbată distinsă, cu care se potrivea 
forte multă descrierea personei numitului defraudatoră, 
fii prinsă (filele acestea în Clușiu. Lizada 'ă spunea 
bietulă omă, că elă nu es'e vinovată, că elă este fiulă 
unui »domnu mare* și este omă cinstită; poliția din 
Clușiu nu l’a ascultată, ci provocându-lă în numele legei 
ca sâ-i urmeze, fu dusă la poliția orășenescă. Aci s’a 
aflată, că elă este subjudele regeseă cercuală din Buda
pesta, fiulă judelui dela tabla regeseă.

—x—
Joi sâra, în săptămâna trecută, ună profesoră dela 

gimnasiulă săsescă de aci, când se întorcea dela casa de 
tragere la semnă a fostă atacată de ună necunoscută 
care i-a luată ceasorniculă dela brâu cu lanță cu totă 
și i-a dată și câteva palme. Necunoscutulă a dispărută 
în pădure.

—x—
Ni se scrie, că în 6 luliu n. în comuna Homorodă- 

Abasfaleu, ruinându-se o parte din zidulă scolei comu
nale ce se edifică acuma, s’au nenorocită mai mulți lu
crători; 2 suntă vătămațl greu, rupendu-se unuia picio- 
rulă, er celuilaltă spărgându-i-se capulă și peptulă în mai 
multe locuri. Celă dântâiu e din Boldogfalău, âr ală 
doilea din Gristură, unde au și fostă transportați. A- 
cestea suntă efectele lucrului cu materială rău și pe 
limpă, nefavorabilă.

—x —
»Kol. Koz.« reprodusese cu învoirea autorului ună 

articula despre altuire și turbarea câniloră, care arti
cula apăruse în fdia »Veterinarius“ și era subscrisă de 
Argus. Nu multă după aceea apăruse același articula 
din vorbă’n vorbă în »M. Polgâr“, der nu subscrisă de 
autorulă adevărată, ci de Zecha Năndor, veterinarulă 
acelui cercă. Adevăratulă auloru ală articolului îlă ia 
pe Zecha la dare de semă; 'acesta se justifică însă, di- 
cândă că elă nici idee n’a avută despre dreptulă de au- 
toră. — Comentară nu mai trebue.

—x—

FOILETONU.

Per aspera aci astra.
(Novelă istorică, din vieța artiștilor!!.) 

Din nemțesce trad. de G. I. B.
(Urmare).

Se părea, că prin acestă neașteptată întâmplare, 
buna disposițiă a jucătoriloră fusese turburată, der, fiind 
că într’aceea fratele Honoriu, bucătarulă, pusese sub nisce 
arbori o masă acoperită cu pâne, untă, șunci și mai multe 
cofițe cu vină, se îndreptară jucătorii și musicantulă spre 
ea; începură îndată a goli masa, pe când abatele cu mai 
mulți călugări să întorse în mănăstire, âr alții stau de 
vorbă cu curioșii âspețl.

Fratele Benedictă se îndreptă cu fratele Ignațiu, care 
numai de curândă venise din o mănăstire din Calabria 
în Santa Maria, și care urmărise cu cea mai mare a- 
tențiă scena petrecută, spre banca de lângă bisericuță.

,Tu te miri, scumpulu meu frate*, începu elă, „de 
ospeții noștri și de vorbele aspre ale abatelui, der ușoră 
le vei înțelege tote, decă îți vei aduce aminte, că ești 
în Apulia, unde hoția înfloreșce mai multă decâtă în ori 
ce locă. Noi călugării, lăsați în mâna sorții fără nici ună 
ajutoră, ne tememă mai multă de acești omeni blăstămațl. 
Legile ordinului nostru ne permită să puriămă flinte, der 
totă trebue să ne arătămă veseli, când simțimă dureri 

amare, să ne sucimă, să ne ’nvârtimă, numai ca să scă- 
pămă de atacurile multoră bande de hoți. Trebue să ne 
arătămă amici buni cu hoțulă, să-lă ospătămă, când îi 
trăsneșce prin minte să vină să ne cerceteze, să-i dămă 
și câțiva bănișori de drumă, căci elă vine mai numai a- 
tunci, când multă vreme nu i-a mersă bine meseria și 
când îi e punga golă. Iți închipueșci tu acum, cine suntă 
flăcăiandrii cei de colo, și ce lucru nepotrivită, grețosă 
chiar să fi silită să te lași în vorbă cu ei, mai cu sâmă 
pentru ună călugără, care trebue să se gândâscă numai 
și numai cum să uite mai desăvârșită cele lumescl.*

Fratele Ignațiu ascultase pe Benedictă îngrijată, și 
grija-i crescea mereu.

»Sânta Fecioră să ne păzâscă», șopti elă și apuc-â 
tremurândă mâna fratelui Benedictă, „să nu ne facemă 
dușmani cu ăstă soiu de omeni. N’am nimică decâtă 
viâța și ună inelă de aură dela fericita mea mamă; der 
să scie, câtă de neînfrânați, câtă de crudl suntă acești 
tâlhari, pănă ce stau în umbra codriloră. Vino, să mer- 
gemă în trapeză, să ne pârejă hoții din ochi“.

Cu grijă să strecură fricosulă frate Ignațiu în mă
năstire, pe când fratele Benedictă ilă urma zimbindă.

* *
Sorele să scoborîse după munții văii; hoții, după 

ce luară destulă merinde și după ce fratele portară le mai 
aruncă câteva monede de aramă, părăsiră mănăstirea. 

Nimeni nu se uită după ei, numai doi ochi arzători, ochii 
tânărului frate Salvatoră apărură la una din ferestrile 
chiliei, când ei se scoborau voioși în vale. Multe înfrun
tări, multe munci suferi junele din partea abatelui pentru 
greșela sa, și acum elă ședea’ca o pasăre cu aripile în
tinse, chinuită de acusărl și mustrări, apoi âră.șl grămă
dită de desvinovățiri și rectificări.

E ore păcată să cânți ună cântecă mai veselă, e 
o crimă, se calci legile aspre ale mănăstirii și eeloră ve
seli să te arăți veselă? Și pe elă nu l’a îndemnată să 
facă acesta numai ună simplu doră de lume ; o inspi
rația sântă îlă cuprinsese, i să părea, că cineva îlă în
demnă să sfarme tâte lanțurile, să se străduâscă numai 
după ideile inalte, puternice, cari ferbeau încă în elă ne- 
limpedite, învăluite de negru întunereeă. Da, da; elă 
simția totă mai bine, că chinurile ii voră aduce mortea, 
de va purta mai multă timpă asprulă jugă ală mănăstirii. 
Cu puterea trebuia der să rupă grătiiie, să sbore ârășl 
în lumea largă, căci numai acolo îi era loculă, numai 
acolo putea elă să ’și domolâscă foculă inimii

Să hotar! dâr să fugă din mănăstire. Intr’ună colță 
ală chiliei să aflau încă acățate de ună cuiu și acope
rite de prafă hainele mireneștl cu cari intrase în mă
năstire. Iute desbrăcă elă urîtulă vestmântă călugărescă, 
să îmbrăcă cu vestmintele de odinioră, puse urechi» la 
ușa chiliei să asculte, de să mai mișcă ceva. Era liniște
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O epidemia de vite, necunoscută pănă acum, s’a 
ivită în Ketzel, comit. Pestei. Intr’o săptămână au mu
rită cinci vite cornute. S’au luată măsurile necesare.

—x—
Victorii Georgevicî, locuitoră din Aradu și funcțio

nară la calea ferată, cerându-și eliberarea din serviciulă 
său, a trecută ca funcționară la căile ferate din Bucu- 
resci. »S’a făcută Română11, dice ună diară patriotică.» 
Dâr pănă acuma ce-a fostă?

—x—
Funcționarul^ George Zathureczky, cate servesce 

de 14 ani la tribunalulă comercială și cambială din 
Pesta, a defraudată 500—600 fl. din taxele plătite pen
tru împrolocolarea firmeloră. Defraudantulă s’a suspen
dată din funcțiune. In contră-i s’a pornită cercetare! 
disciplinară. O parte din banii defraudațl i-a restituită.

— x —
»Le Temps“ din Parisă spune, că Regina României 

â publicată la editorulă Strauss din Bonna două romane, 
unulă întitulată Aslra și altulă Cele doitâ Lumi. Pri- 
mulă este subsemnată Dito, ală doilea Idem.

—x—
In cursulă acestei săptămâni s’au exportată prin 

portulă Galați 224 capete de vite cu destinațiune pentru 
Italia. Societatea „Cirio' a exportată 100 boi cuvapo- 
rulă grecă „Parthemon“ pentru Palermo, și casa Alex. 
Mazzola a esportată 120 boi și 4 viței cu vaporulă en- 
glesă »Meraddio* pentru Neapoli.

—x—
„Bomba“ scrie, că din portulă Brăila a pornită 

ilele acestea vaporulă elină >Duoi amici,“ încărcată cu 
86 boi pentru Italia.

—x—
Se vorbesce c siguranță, că corpurile legiuitbie 

române voră fi convocate în sesiune estraordinară pe la 
începutulă lui Septemvre.

—x—
„Epoca“ află, că e vorba de o căsătoriă între 

d-ș6ra Olga de Giers, fiica cancelarului imperiului ru- 
sescă, cu d. George Roseti-Solescu, secretarulă legațiunei 
române la Petersburg.

—x—
jLupta* 1 spune că Marii, 24 curentă, au plecată 

din Iași două transporturi de emigranți: unulă compus' 
din 64 persone, altulă din 96 persâue. Mii de coreli
gionari i-au condusă la gară. Miercuri au plecată 23 
și Joi 43 persone.

rile îi suntă slăbite. Nu-i rămânea altceva de făcută de- 
câtă să se odihnâscă câtva timpă. Ună bătrână stejară, 
ce să afla la o depărtare ărecare de elă, i se părea, 
că-i va oferi în umbra sa ună locă potrivită pentru o- 
dichnă și să și întinse sub elă, lângă o rădăcină acope
rită cu mușchi. Numai acum simți elă, câtă de ostenită 
era. Nu așteptă multă și somnulă veni, ochii i să închi
seră, și în curândă elă durmia dusă !...

Mai multe 6re durmise elă, când să deșteptă deo
dată spăriată. Trebue, că audise în jurulă său vre-ună 
frâmătă deosebită. Inima-i bătea cu tăriă, îngrijată să 
uita în jurulă său, și spre marea sa mirare nu departe 
de elă vădu o călărâță, carea să năcăjia să se dea josă 
de pe cală. Elă sări să ajute femeii să descalice, dâr 
dând ună strigătă înădușită, cădu pe spate, silită fiindă 
să renunțe la acesta; mișcarea îi aduse durerile cele mai 
cumplite, abia mai putea să ’șl miște degetele și gândirile
i se încurcau prin minte.

Intr’aceea femea sărise de pe cală în marginea pă
durii și să apropia acum de Salvatoră, care trebuia se 
’șl pună tote puterile, ca să se pâtă ținea să nu cadă.

„Ți-s’a întâmplată vre-o nenorocire?* întrebă juna 
călărâță, privindă cu compătimire pe sârmanultt fugară. 
»Ești rănită?» continuă ea, neprimindă nici ună răspunsă 
și observândă brațulă sângerată ală junelui.

(Va urma).

—x—
„Le Journal des Dâbats» din Paris anunță apari- 

țiunea unei lucrări a domnului I. I. Nacianu întitulată 
„La Dobroudja ăconomique et sociale. Son passâ, son 
prăsent et son avenir.* Studiulu este completă, cjice în 
semnatulă ciiarti parisiană.

Dou6 eerculare importante.
D-lă Ioană Brătianu, ministru de interne ală Ro

mâniei, a adresată în filele trecute o circulară cătră 
prefecții județeloră în care le atrage atențiunea asupra 
releloră ce resultă pentru comune, mai alesă pentru 
cele rurale, din sistemulă urmată pănă acuma d’a aren
da multe din veniturile comunale. S’a constatată, că 
în acele comune, care singure își esploatâză veniturile, 
acestea au sporită, âr în acele comune, care le aren- 
dâză, veniturile scadă, pentru că arendatorii suntă mai 
tot-dăuna străini și anume jidovi. Mai cu semă băutu
rile spirtudse alergă jidovii să le arendeze. Circulara 
ministrului caută să taiă acestă rău, scăpândă comunele 

rurale de străini, cari năvălescă pe spinarea muncitori- 
loră. Ministrulă declară, că în viitoră nu va mai apro
ba arendări la streini.

A doua circulară este a d-lui ministru de justițiă 
Eug. Stătescu cătră procurorii din țeră, care e resulta- 
tulă unei interpelări făcute în senată de d-lă senatoră 
Gherghel asupra fapteloră ilegale comise de creditorii 
jidovi. Etă ce a disă numitulă d-nă senatoră între al
tele: «Cândă vreună sătână more, jidovii se îndestuUză 
singuri, acesta este usă la moșiile ținute de jidovi. Când 
ună omă more și este elă scrisă în condica jidovului, 
așa cum jidovulă scie să scrie la datorii, apoi jidovulă, 
sub cuvântă de a se îndestula, trimite la casa repausa- 
tulă și ridică fotă ce găsesce, lucruri, vite, ele., lăsândă 
femeea și copiii lipsiți de tâte. Biata femee merge la 
jidovă și ’i dice: »Mă rog ti cocone, fie-țl milă, dămă 
lucrurile, îți voi lucra pentru ele“. Der jidanulă nu le 
dă până ce nu dobândesce angagiamentă în regulă pen
tru lucru, așa cum voesce elă. Decă se întâmplă că 
măre și femeea, cum am vădută mai multe cașuri, 
apoi jidovulă trimite de ia totă ce găsesce acasă și co
piii rămână pe drumuri și de multe ori moră în mi- 
seria 1c

Ministrulă cere ca procurorii să ia disposițiuni câtă 
mai curândă, ca pe viitoră să nu se mai întâmple ase
menea ilegalități, dicândă: „Cum s’ar putea permite 
unui creditoră să trecă peste dânsele și să se îndestu
leze singură, luândă averea debitorului și ducând’o la 
elă acasă? Cum se pâte, mai cu semă, să i se per
mită a întrebuința acesta ca ună mijiocă de siluire și 
corecțiune pentru a smulge văduvei mortului recunoscerea 
unei datorii incerte și nelichide, a unei datorii umflate 
pote prin dobândi nelegiuite și clause ușurării? Cum 
s’ar pută, âr, ca asemenea lucruri să se petrâcă sub 
ochii autoritățiloră locale și ele să stea nepăsătore? 
După disposițiunile legii, carulă, boii, plugulă și vaca 
sătenului, utrețulă acestoră vite pentru o lună de dile, 
efectele de Îmbrăcăminte și de așternută ale sătenului 
ș. familiei lui, tote acestea suntă declarate de lege ca 
neatacabile. Aceste bunuri nu s’ar putea urmări nici 
chiar când creditorulă ar ave titlulă executoră și ar 
procede prin organulă autorităței publice. Cum der s’ar 
permite unui creditoră, fără asemenea titlu și fără nici 
o formă legală, să ridice singură acâstă avere însesisabilă 
a sătenului, s’o ducă la elă acasă și să silescă astfelă 
pe văduva lui să recunoscă o datoriă, pâte, incertă și 
să se oblige la muncă pentru plata acelei datorii? Ase
menea fapte, decă s’ar petrece, ar constitui acte de ade
vărată spoliațiune și ar merita să fiă reprimate cu tâtă 
asprimea legiloră.... celă ce va comite abusurl ca cele 
mui susă amintite să se dea judecății.» —Stă cum sciu 
apăra interesele poporațiunii dela sate miniștrii cu doră 
de binele poporului și ală țării. La noi ? Ți se ridică pă- 
rulă măciucă când te gândesc! la cele ce se’ntâmplă.

Ultime soiri.
Constantinopolîi, 10 Iulie. Cale indirectă. — Prințulă 

Bulgariei, respundândă la observațiunile Porții, a tele- 
grafată că discursulă său țintea numai a închide gura 
oposițiunii, der că actele sale n’au nimică condamnabilă. 
Elă a adăugată că va desemna, după închiderea So- 
braniei, pe delegații săi pentru revisuirea statutului or- 
nică ală Rumeliei.

D-lă Onou, însărcinată de afaceri ală Rusiei, no- 
tificăndă Porții suprimarea porto-francului dela Batum, 
a spusă că acestă măsură era justificată de plângerile 
locuitoriloră regiuniloră vecine și că Batumulă va deveni 
ună portă esențialmente comercială. D. Onou a adău
gată că declarațiunea acestui porto-francă a fostă ună 

actă spontaneu din partea Țarului și nu o stipulațiune 
a tratatului dela Berlină.

Pdrta pretinde contrarulă, că grațiă propunerii de 
de a face Batumulă ună porto-francă, Rusia a obținută 
la Berlină ore-carl concesiuni în schimbă. Porta e de 
acordă cu puterile. îngrijire domnesce în cercurile ofi
ciale otomane, cari consideră ca sigură transformarea Bu- 
tumului în portu de resbelu.

Trimiterile de trupe turcesci la granița serbo-bul- 
gară urmeză-, aceste trimiteri se urcă la 30 de mii de 
omeni.

Ca ună altă semnă de nedemobilisare se aștâptă 
o iradea imperială ce autorisa comanda unui croiseură 
(încrucișătoră) repede în Anglia și a 9 torpiliere la o 
casă germană Schechau din Hemling.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.»)

PARISU, 13 Iuliu.—Din causa cunoscutei 
scrisori a ducelui d’Aumale, în n acest.'1 1o- 
n6gă președintelui și guvernului "
tățirea, d’a-i declara (lui d’' 
gulă său de generală, Brisr 
cinet esprimându’și mirare? 
espulsatu imediată pe duc 
net răspunse, că consiliulă 
Marți asupra acestei afaceri 
în vorbă și în ședința de au-

CONSTANTINOPOLtr’, 
publicării oficiale, după ce c 
ostrumeliotă suntă resolvate, r( 
loră de redifi se voră concedia

KISSINGEN, 13 Iuliu. — 
riei, Lutz și Crailsheim, au sosită 
imediată la Bismarck.

NIȘtT, 13 Iuliu. — Scupcin? 
Magazinovici, din partida guvernm
provisoriu ală ei.

DIVERSE.
Monstru. — Femeea Joița, soția Iocu. 

lemonă N. Bujenă din com. VulturescI, pi. 
Argeșelă, jud. Muscelă, în nâptea de 16—17 U. 
rentă, a născută ună copilă de secsă bărbătescă, av 
ochii în vârfulă capului, umerii lipiți de urechi și 
gaură în spate. Muma să află pe deplină sănătâsă.

Recolta vinuriloru în România. — Soirile ce 
sescă din interiorulă țârei anunță, că recolta vinuri, 
promite a fi din cele mai abundante, scrie »Curiei 
Financiară.» Deși în părțile Delului mare viile au 
ferită din causa grindinei, totuși recolta se speră 
fârte bună. Cu deosebire însă promită o recoltă 1 
abundantă părțile Focșaniloră, Buzeu și Râmnicul-Sa 
unde să producă cele mai bune vinuri negre. Spe 
torii deci voră avă o bună ocasiune de afaceri sp^ 
dide mai cu semă cei ce se ocupă cu esportulă pentru 
piețele Franciei, cu care amă încheâtă acum în urmă 
o convențiune de comerciă provisorie care va facilita 
acestă esportă.

RECTIFICARE. In Nr. de erl ală fâiei nostre, la 
articululă »Rusia și Anglia» șirulă 4 din susă, în locă 
de canalulă să se cetăscă canatuliî-, âr la „Scirile ddlei* 
șirulă 31 din josă, în locă de 20,000 să se cetăscă: 
venitulu cmualu de 200,000 fl. v. a.

Editoră : Iacobft Mureșiann.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu

pretutindeni, călugării să desfătau în brațele dulcelui 
somnă și chiar fratele portară, care închisese porta de 
vre-o jumătate de oră, dormia dusă în patulă său.

Salvatoră îsi luă 4iua bună dela chiliă; dete odată 
cu ochii rătă prin ea, și <|ări pe mesă lângă ferâstră o 
carte de rugăciuni ce o căpătase dela mama sa1 când 
părăsise Revelli, hotărîtă să între în mănăstire Ochii ’i 
se umplură de lacrimi când, luă cartea și o ascunse în 
sînă; apoi deschise încetinelă ușa chiliei și ușoră să stre
cură de-alungulă coridorului spre uși. Deodată stă pe 
locă;'audise pe cineva venindă. Elă ascultă, dâr tolulă 
să linișteșce ârășl, de sigură vre ună șârece trecuse prin 
coridoră. Cu mare îngrijire merge mai departe, trage 
zăvărele ușiloră și âlă-lă ajunsă în curtea largă. Ună 
momentă stă pe locă și răsuflă odată din greu. Aerulă 
îmbălsămată ală nopții îlă umplea de veseliă; elă înaintă 
apoi spre banca de lângă bisericuță, pe carea șezuse pe 
la amâdl, și să plecă peste didurl. Aici era singurulă 
locă pe unde putea să se lase în vale. Nișce stânci 
înalte avâu să-lă ajute la acesta. Hotărîtă trecu elă di- 
durile, mai aruncă încă o privire peste pacinica, nâgra 
mănăstire și sări.

Dâr vai! loculă în care cădu, nu era, după cum 
creduse elă, ună locă stâncosă, ci numai pământă, ne
tezită de vânturi, ce în momentulă când căȚu să și 
prăbuși în vale. Inzadară fugarulă întindea mânile, să 

se apuce de vre-o stâncă, său de vre-o rădăcină; fără 
să se pătă împotrivi, fu târîtă de pământulă prăbușită în 
prăpastiă. Amețită zăcu elă mai multe minute în iarba 
cea măle, pănă când durerea, ce-i cuprinsese brațulă 
stângă, îlă făcu să ’șl vină în simțiri; ună ghimpe mare, 
pe care-lă rupsese, cădendă, îi intrase în brață, făcendu-i 
o rană grea. Cu multă greu își scose ghimpii, își așetjă 
pelea sbrențuită și sângerată, îșî legă brațulă și plecă șo
văindă. De asupra capului său se dăreau didurile îne- 
grite ale mănăstirii. Acum e liberă, dâr încătrău să ’șl 
îndrepte pasulă său, de ce să se apuce?

Dâr nu acum era timpulă să ’șî facă planuri des
pre viitoră; acum trebuia mai ântâiu să se pepărteze, să 
se depărteze câtă mai multă de împrejurimile mănăstirii. 
Fără să mai trăgăneze o luă la picioră și când dări în 
curândă la drâpta sa o vilă, apucă spre stânga cătră o 
pădure. Curândă ajunse în ea, numai nisce epurl sărâu 
de colo-colo, altfelă totulă era liniștită. îmbărbătată plecă 
mai departe; mai întâiu îngrijată, ui(ându-se când în 
drâpta, când în stânga; der în curendă, deșteptându-se 
în elă gândurile despre viitorulă său, acestea îi dădură 
atâtă de lucru, încâlă elă uită de totă ce-i în jurulă său.

Mai multe ore trecu elă așa prin pădure, când cea 
dinteiu radă a sorelui răsăritoră, să dări pătrundândă 
printre frundele arboriloră. Ună rece fioră trecu prin 
corpulă său, o lâncediă îlă cuprinse, elă simți, că pute



'Nr. 155. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

(Jurnuin la bursa de Viena
din 12 Iulie st. n. 1886.

Rentă de aură 4% . , . 105 75
Rentă de hârtiă 5% . . 94 80 
Imprumutulii căiloră ferate 

ungare......................... 154.75
Amortisarea datoriei căi- 

lorâ ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.90

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 128 50

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 120 —

Bonuri rurale ungare . . 105.20
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.90
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișO..............................105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.10 
Bonuri rurale transilvane 105 20a

Bonuri croato-slavone . . 105 20 
Despăgubire p. dijma de

vină ung..........................105.50
Imprumutulti cu premiu 

ung................................. 122.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.60 
Renta de hărtiă austriacă 85.15 
Renta de arg. austr. . , 85 95
Renta de aură austr. . . 119 45 
Losurile din 1860 . . . 141 25
Acțiunile băncel austro-

ungare .......................  871 —
Act. băncel de credită ung. 284.75
Act. băncel de credită austr. 276.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.02 
Mărci 100 împ. germ. . . 62.— 
Londra 10 Livres sterlinge 126.45

Biefmi «le S$<acm*escL
Cota oficială dela 28 Iunie st. v. 1886.

Cump.
Renta română (5%). 93—
Renta rom. amort. (5°/0) 96 Va

> convert. (6%) . . 87%
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30—
Credit fonc. rural (7%) . . 102—

> „ » (5°/o) • 85%
» » urban (7°/0) . . 983/4
> » (6%) • 90%
> ’ (5°/0) • ■ 82—

Banca națională a României 500 Lei 1010 
Ac. de asig. Dacia-Rom. 255

< » » Națională 210
Aură contra bilete de bancă . . 15.— 
Bancnote austriace contra aură. . 2.02—

nncusu
a postului de înv&țătoru la scdla gr. cat. din St. 
.ța-Năsăudfl, să escrie concursu.

jmolumentele suntt:
uualu învățătorescă 200 fi. plătită în rate lunari parte 
ucu, parte din lada comunală.

pi pătrate lemne de focă.
,...ă liberă.
ii de a ocupa acestă postă își voră subșterne concursele 

cu documentele de cualificațiune și din limba maghiară, 
ă senată scolastică pănă în 29 Augustă a. c. în care di 

ea.
Hnța senatului scol. gr. cat.
•efă, în 2 Iulie 1886.

3—3 
Președintele: Notarulă:

jbti Candale m. p. Demetriu Candale m. p.

vend.

94—
97—
88—
33—

1021/4
86V4
991/4
91—
82%
1015
265
225

15.20
2.02 V,

Gursulu pieței Brașovu
din 12 Iulie st. ri. 1886.

Bancnote românescl . , . . Cump. 8.60 Vend.. 8.62
Argint românesc .... . . » 8.50 8.60
Napoleon-d’orI................. . . • 9.97 > 10.—
Lire turcescl..................... . . » 11.27 > 11.30
Imperiali......................... . . » 10.26 « 10.29
Galbeni '............................. . . > 5.88 > 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.— > 101.—
Ruble RusescI................. . . » 122.— > 123.—
Discontulă . . . » 7—10 °/o Pe ană.\

Nr. 623/1886.
a. f. sc. c. d. Publicare de licitatiune.J 2—2 ‘

M6ra din Entradam, cu realitățile ținStdre de ea, se va da în 
arândă la licitațiunea, ce se va țind în 25 Illlill 1886 Ia 11 ore îna
inte de amddi pe timpă de dece (10) ani încependii din 1 Ianuariu 
1887. — Prețuia strigărei va fi 3000 fi. v. a. pe ană.

Vadiu e lO°/o din acestă preță în bani gata.
Pănă la începerea licitațiunei se primescă și oferte, însărcinate cu 

acestă vadiu; licitațiunea se va țind în Năsăudă în cancelaria adminis- 
trațiunei. Condițiuni speciali să potă vedd aici în biele oficidse.

Din ședința comisiunei administrătdre de fondurile scolastice cen
trali din districtul ă

Năsăudă, 16 Iuniu 1886.
Președintele: Secretarulă:

Ion Ciocanii m. p. Ioachinift Mureșianu m. p.

(Avisă d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulă mandatului poștalii și numerii de pe făsia 
sub care au primită i^arulă nostru până acuma.

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

Mersulu trenurilor^
pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiușw-Aradîi-SÎBKlapesta a calei ferate orientale de stată reg. nng.

Predeal ii-Budapes ta Budapesta—Predealîi

3ucurescl

„-redeală

Timișd

Brașovtt 
Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodti
Hașfaleu

Sighișdra
Elisabetopole
Mediașd
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu
Grăciunelii
Teiușfi
Aiudii

||VințulO de
Uiâral
Cucerdea
Ghiristt
Apahida

Clușiu
Nedeșdu
Ghirbfiu
Aghirișfl
Stana 
Huiedind
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

susfi

Oradia-mare 
P. Ladâny
Szolnok
Buda-poata

Viena

(
(

( 
(

(
(

(
(

(
(

Trenu 
de 

peradne
Tren 

accelerat
Trenă 

omnibua
Trenă 

omnibus
Trenă 
omnibufl

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenu 
de 

peruăne

Trenă 
omnibus

7.45 Viena — — I1 -
— — 12.50 — Budapesta 6.47 1.45 3.15 6.20 8.00
— — 1.09 -- - Szolnok 10.37 3.44 7.29 9.11 11.40
— — 1.40 — P. Ladâny 1.44 5.21 8.27 11.26 2.31
_ — 2.27 _ Oradea mare 5.33 6.41 — 1.28 —
6.22 _ 2.55 _ Vârad-Velencze — — 9.45 2.00 •
7.01 __ 3.38 __ Fugyi-Vâsârhely — — 9.59 2 11 —
7.33 __ 4.17 _ Mezo-Telegd — 7.14 10.28 2.34 —
8.01 - 4.47 __ R6v — 7.42 11.36 3.18 —
8.45

10.10
— 5.42 — Bratca 

Bucia
— — 12.10

12.43
3.41
4.01

—
— 7.37 _ — — —,

10.29 __ 8.01 __ Ciucia — 8.31 1.31 4.26 —
10.39 8.21 __ Huiedin — 9.01 2.56 5.08 —
11.19 — 9.05 __ Stana — — 3.29 5.27 —
11.54 — 9 43 __ Agliiriș — — 4.00 5.50 —
12.12 — 10.02 _ Ghirbău — — 4.18 6.02 —
12.56 --- 10.30

10.50 _ Nedeșdu — — 4.36 6.24 —
1.30
1.45

— 11.29
11.47

— Clușiu 10.01
10 26

5.05 6.43
7.03 z

2.11 — 11.35 __ Apahida 10.52 — — 7.26 —
2.55 — 1 04 _ Ghiriș

Cucerdea

12.37 — — 8.51 —
3.17 — 1.30 — 1 36 — — 9.31 —
3.24 — 1.39 _ 1 48 — — 9.43 —
3.31 — 2 07 _ Uiâra 1.57 — — 9.51 —
4.09 — 3.0- - Vințulă de sustt 2.06 — — 9.58 —
5.36 — 5.08 _ Aiudă 2.46 — — 10.24 —
5.56 — 5.35 — Teiușă 3.01

3.45
.— — 10.44

11.28
...

6.16 — _ 8.00 Crăciunelă — — ’ -
6.37 — — 8.34 Blașă 4.06 — — 11.44 —
6.53 — __ 8.59 Micăsasa 4.45 — — 12.18 —
7.08 — — 9.34 Copșa mic 5.05 — — 12.36 —
7.34 — — 10.16 Mediașă — — — 1.22 6.01
7.55 — — 11.04 Elisabetopole — — -- 1.56 6.40
8.35 — — 12 17 Sigișdra — — — 2.34 7.20
8.53 — — 12.47 Hașfaleu — — — 3.02 8.01
9.12 — 1.21 Homorod — — — 4.41 10.05
9.31 — — 2.05 Agostonfalva — — — 5.30 11.02

10 06 — — 3.08 Apatia — — — 6.03 11.37
10.25 — _ 3.39 Feldiora — — ■—■ 6.35 12.14
10.35 — — 3.55 Brașovă

— — — 7.14 1.09
10.41 — — 4.06 — — — —■ 1.50
10.51 — 10.37 — Timișă — — — — 2.48
12.37 __ 1.45 Predoalu ( — — — — 3.23
2.58 — 5.34 8.22 — — — — 4.56

9.406.00 — 10.05 10.30 BucurescI — — — —
— — 10.50

3.00 8.50| 6.05 —
Nota: Orele de nopte sunttt cele dintre liniile grose.

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescL

Teiiișii- iradft-Bndapesto 18udapesta-.lradft-'ffeiwșft.

Trenu Trenă Trenu de Trenă de Trenă Trenă
omnibus omnibus persdne peradne accelerată omnibufl

Teinșft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 — ---
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Kiidapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 „ . , ( 11.02 __ 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 ăzoinoK 11.12 !— 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 619
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Branicica 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
Berzova 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
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradfr 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 — 453 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 | TFeSjsșft 12.05 — 2.24

Aradtt-Timișdra Simeria (Piski) Petroșesit

Trenă
-------------- !-
Trenă de Trenă de Trenu de Trenă Trenă

omnibus persâne peradne peradne omnibufl omnibufl

Aradd 6.00 8.18 ©îmeria 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Streiu — 12.27 3.00
Nămeth-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

8.42 — 10.09 Petroseni5 — 4.04 6.39

'H'inaișdra-Aradft Petroșenl—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu de Trenă Trenă Trenă Trenă
persdne persbne omnibufl omnibus omnibufl de pers.

1
TÎ3Miiș6ra 6.02 5.00 Petroșes»! 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 11.37 —
Nămeth-Sâgh — — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Aradik — ■— 7.40 Simeria 10.53 1.35 —


