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Nou abonamentu
la

„ Gazeta Transilvaniei^.
Cu I Iulie 1886 st. v., s’au începută unii ibou 

abonamente, la care învitămu pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Pretulii Abonamentului:
Pe litru Austro-Ungaria:

pe trei luni 3 fl. 
,, șâse ,, 6 ,,
„ unu anu 12 „

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 10 franci 
„ șâse „ 20 „
„ unu anu 40 „

Abonarea se p6te face mai ușoru și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloru de păn’actim li-se recomandă 
a însemna pe cuponti numărulu fâșiei sub care 
au primită diarulu.

Domnii ce se voru abona din nou se linevoescă 
a scrie adresa lămurită și a areta și posta ultima.

Administrațiunea.

Roșu-galbenu-venStu.
II.

Brașovu, 3 (15) Iuliu.
Ordonanța ministrului de interne dela 24 

Noemvre 1885 interdice „purtarea sub ori ce 
feliu de pretecstu a insemnelorti străine, precum 
stăguri etc“.

Junii noștri din Brașovu, țăranii din Uniă- 
d6ra, tinerii din Săliște și feciorașii români din 
Bistrița au fostu acusați că împodobindu-șî por- 
tulu loră românescu de sărbătore cu pantlici și 
brâne roșu-galbănti-vînătu au purtată „colorile 
României “.

Se vede că d-lu Tisza și organele lui din 
țâră nu suntă în curentă cu resultatele „scrută- 
riloru istorice* 1 ale bmeniloru de sciință unguri, 
căci altfelă nu ară fi putută trece cu vederea 
„discursulă**  ce l’a ținută în Aprilie 1884 ins- 
pectorulu de scble Rethy în ședința publică a 
societății eraldice din Budapeșta despre emblema 
și colorile României.

„Colorile statului vecinii românu,“ (Jise d. 
Rethy — „suntu vechile colori ale principiloru 
Transilvaniei, pe cari în timpurile mai nouă Ro
mânii ardeleni le-au transportată în România. “

„Românii ardeleni, adause d. Rethy, la în- 
ceputulu secuiului acestuia și-au însușită față cu 
tendințele unioniste ale Unguriloru colorile tran
silvane. La 1848 tabăra lui Jancu a arborată 
în munți stindartulă Transilvaniei, ale căreia co
lori trecuseră în domeniulă uitărei și astfelă au 
devenită colori naționale române.**

„Nimeni nu s’a gândită în România1* — 
esclamă în fine d. Rethy — „că dorobanții au 
luată redutele dela Grivița sub stăgurile lui Beth- 
len și ale lui Rakotzy.“

Intr’o privință d. Rethy are tătă dreptatea, 
că adecă colorile roșu-galbenu-venătu suntu co
lorile vechi ale Transilvaniei, pe care Românii 
de aici le-au scosu din sînulă uitărei.

D-lu Rethy susține, că numai tendințe po
litice i-au făcută pe Români să-și însușăscă tri
colorulă ardeleană. D-sa ca unulu, care a trăită 
multă timpă în mijlocul ă poporului română, 
trece cu vederea, că colorile de căpeteniă ce 
îmfrumsețăză portulă țăranului și ală țărancei 
năstre suntă tocmai roșu-galbenă-venătă și că de 
aceea Românii au trebuită să aibă o atracțiune 
cu țtotulă deosebită și naturală cătră colorile 
Transilvaniei.

Adevărată, că la 1848 Românii au arbo
rată în marea adunare națională de pe Câmpulă 
Libertății stâgulă cu tricolorulă ardelenescă, pe 
care Ungurii și Săcuii îlă uitaseră întru atâta 

în zelulu loră pentru uniune, încâtu l’au decla
rată de stăgă muscălescu, dăr nu este adevărată 
că Ardelenii ar fi importată acestă stăgă în Ro
mânia.

D. Rethy a comisă însă „mica“ erăre ca 
„omă de sciință“, de a vorbi despre emblema și 
colorile României fără a cunosce eraldica Mol- 
daviei și a Munteniei, din cari principate s’a 
constituită acăstă țără. D-sa dăcă ar fi cercetată 
puțină ar fi aflată, că până la 1859, când s’a 
proclamată unirea principateloră române dunărene, 
colorile Moldaviei au fostă vânătă-roșu, ăr ale 
Munteniei venătă-galbănă. Unindu-se țările s’au 
unită și colorile și așa s’a formată tricolorulă 
vănătu-galbănă-roșu.

D-lui Tisza și organeloră lui le stă în voiă 
liberă de-a crede mai multă d-lui Rethy decâtă 
nouă. In amendouă cașurile însă voră trebui să 
ajungă la conclusiunea, că au comisă cea mai 
mare nedreptate de a acusa pe Românașii noștri 
că s’ar fi împodobită cu colori străine.

Nu este obiceiulă Românului de a se îm
brăca cu pene străine, dăr cu atâtă mai multă 
ține la ceea ce este ală lui, la datinele, la por
tulă său, pană și la pantlicele ce și-le pună junii 
pe pălăria, și fetele în cosițe și la cusăturile ce 
le părtă la brâu.

Cum vine, pentru numele lui Dumnedeu, ca 
aceste semne distinctive ale portului țărănescă să 
fiă declarate de „însemne politice?“

Nu vede ministrulă de interne, nu vădă or
ganele lui din țără ridicululă, la care se espună 
prin urmărirea breneloră și a pantliceloră tine- 
riloră lomâni dănțuitori?

De-ar fi vorba însă chiar de însemne poli
tice, pe ce se basăză acusațiunile procuroriloră, 
pe ce sentințele de condamnare ale judecătoriiloră 
unguresc! după ce este constatată, mai întâiă că 
Românii de dinedee nu se folosescă de tricolo
rulă roșu-galbănă-vânătă numai dela luarea Grri- 
viței încăce, ci de <|eci anh sub t6te guver
nele și sistemele, fără a fi împiedecați în acăsta 
a loră datină; a doua că colorile aceste suntu 
ale Transilvaniei și că România le are și ea, 
însă altfelă combinate, numai dela 1859 încăce?

Dlă Tisza vorbesce numai de „însemne stră- 
ine“. Suntu ăre străine vechile însemne ale 
Transilvaniei ?

înaintarea Rusiei în Orienta.
Intr’o corespondență adresată din Parisu 

(jiarului „l’Indăpendance belge“ se scrie ur- 
mătdrele:

Pe aci, ca pretutindeni, tătă lumea este destulă de 
mișcată de lovitura îndrăsnăță dată de Rusia în ceea ce 
privesce Batumulă; acăstă lovitură este pusă în legătură 
cu denunțarea tratatului din Parisă în 1871; atunci 
Francia era redusă la neputință prin greșâla Angliei, care 
refusă orice încercare de mijloce pentru a face să înce
teze resbelulă; a<ji însăși Anglia este slăbită prin încur
căturile ei interiăre. Rusia, care are o politică tradi
țională, nu lasă să-i scape ocasiunile ce i-se presintă 
pentru a face ună pasă înainte. Din acestă punctă de 
vedere, afacerea bulgară, care pută să trăcă ca o per- 
dere din influința și prestigiul^ ei, este adi unii pretextă 
forte bună pentru a lua o revanșă necesară și — după 
părerea ei — legitimă; ea nu va fi de sigură oprită în 
mersulă ei nici de Germania, nici de Austria.

Ună bărbată de stată, care se reîntorse dintr’o 
călătoria făcută în Orienta în timpulă ultimeloră eveni
mente din Grecia, îmi dicea în acestă privință că pe 
acolo toți se așteptă la o înaintare a Rusiei peste doi 
ani, când își va termina reorganisarea ei militară și’și 
va fi complectată armamentulă ei; de astădată — așa 
se crede celă puțină — ea va merge dreptă „la Con- 
stantinopolă ;< ea nu se teme, pe dreptă său nedreptă, 
de opunerea Austriei, care va fi satisfăcută mergândă 
până la Salonică. In câtă privesce pe Germania, sis- 
temulă ei este de a împinge pe Austria spre Orienta, 

ea va întinde acestă sistemă și asupra Rusiei, care se 
va slăbi prin urmare spre Nordă și va permite păte 
imperiului germană să se întărăscă și să se mărăscă 
pe Baltica; Italia, care speră totdăura 
apă turbure, va putea să’șl ar 
compensare asupra Triestului 
avă de sigură Irlanda pe brațt 
mari pedecl. In câtă privesce 
țiuniloră ei, ea va face fără în 
tatea și desvoltarea naționalității 
cia; dăr evenimentele din 1870 
de a lucra într’ună modă eficace- 
conflictă s’ar naice între Rusia 
casa ideea de revanșă ar reapără.

Dislocări (le trupe la granițe
Făia >Chwila“ din Varșovia, ce s.. 

autorilățiloră guvernului rusescă, publici 
comunicare, c-ă la granițele ostice prusiant 
temeiu dislocări de trupe. Părți din cor, 
ală doilea, ală cincelea și ală șăselea se în 
Ostă și se înlocuescă cu trupe nouă din interi 
periului. 0 mare parte a armatei germane s~ 
piață în modulă acesta de granițele ostice și acăsta 
făcută cu încetulă și pe neobservate. Se afirmă 
isvorft sigură, că cercurile militare din Berlină nu sl 
nici de cum mulțămite cu fortificațiunile din TI; 
Posen și Konigsberg, precum nici cu rețăua căilori 
rate din Prusia ostică și din Silesia. Cela multa 
ună anu se va cere dela parlamentă ună credită pe. 
înarmări militare în teritoriele dela granița ostică. 
înarmâză mereu și cum! Corpulă ântăiu de armată di 
Prusia ostică se’ntăresce ca celă mai tare corpă d. 
Alsația-Lotaringia. Elă constă din 34 batalione infanteriă, 
30 escadrone cavaleriă și 19 baterii artileriă. Corpu’ 
ală doilea prin ultima dislocare dela Marea baltică 
apropiată multă de Vistula și statulă său maioră . 
transferă dela Stetin la Brombergă. Corpurile silesică și 
posenică ’și-au înaintată cavaleria loră pănă nemijlocită 
la graniță. Tote aceste mișcări se facă în linisce și 
fără sgomotă.

Vecinii noștri Români.
Sub acestă titlu a apărută în Budapesta o 

broșură scrisă de domnul ti Eduard Egan.
întrebările la cari autorulă voiesce a răspunde 

suntă următorele: 1. Este adevărată'că agricultura Un
gariei cere să se pună tacse vamale asupra grâului ro
mână? 2. Se pâte admite înlăturarea interdicțiunei pri- 
vitâre.la importulă de animale? 3. Ce a pricinuită stag
narea comerciului cu articole industriale ungurescl în 
România? 4. Cestiunea emigrărei Săcuiloră. 5. Cestiunea 
Unguriloră în România și cestiunea română în Ungaria.

Răspunsurile, ne avendă cartea domnului Egan 
înaintea nostră, le reproducemă în resumatulă pe care 
ni-lă dă „Pester Lloyd«.

Autorulă (fice, că admirabila putere de producțiune 
a pământului în unire cu clima acestei țări binecuvân
tate de natură dă ună produsă, care întrece pe orî-care 
altulă din Europa. Fără îngrășare, fără necesitatea d’a 
ține vite, fără d’a schimba semănătura, cu ună personală 
agricolă forte îndestulători), care nu consumă mai de 
locă grâu, productivă în urma unei munci primitive, 
dăruită cu căi de comunicațiune escelente (ori-ce trans
portă, printr’una din cele 19 stațiuni ale Dunărei, ajunge 
forte eftină la cele două porturi și la mare și are piața 
lumei deschisă) România este o țâră productivă în stilă 
americană.

Autorulă crede, că ar însemna a îngreuia din’adinsă 
lupta pentru esistență a industriei unguresc!, decă s’ar 
permite întrarea liberă a cerealeloră românesc!. Părțile 
transilvane, mărginașe cu România, s ntă nevoite să 
se ocupe cu crescerea viteloră, și pentru micele fabrici 
de spirtă frebue cam 500,000 măji metrice de porumbă 
mai multă decâtă produce țâra. Urmeză der să se pună 
taxe asupra grâului din România și să se înlesnâscă im
portulă cerealeloră, care servesce ca hrană pentru cla
sele sărace și pentru vite. Grâulă trebue să se urce în
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Transilvania, și porumbulă să se eftinescă. România a 
căutatti pănă acum piața lumei cu porumbulă și orzulă 
său: pentru grâu numai România mică, din causa co
modității și fundă că obținea prețuri ceva mai bune de- 
câtă în Englitera, a căutata piața austro-ungară.

Autorula arată apoi, care a fosta în 1882 espor- 
tulă României de porumba, orza și grâu în diversele 
state europene și dice că 1 și una sfertă milidne măjl 
metrice de grâu, care au întrata în Austro-Ungaria, decă 
se vora duce de acum înainte în Englitera, aci nu ar 
face o deosebită impresiune, pe când în Austro-Ungaria, 
față cu unu esportâ generala de 5 și una sferta miliâne 
măjl metrice, ar trage fârte multa în cumpănă. Româ
nia transportând^ grâula seu directa în Engli'era are 
să plătescă pănă la Birmingham 1 fl. 40 cr., pe cânt 
în Ungaria să plătesce dela locuia de producțiune pănă 
la Buda-Pesta în termena de mijloca 1 fl., dela Buda- 
Pesta pănă la Hamburg pe drumula de fera 4 fl. 40 cr. 
și după aceea parte pe Elba, parte pe mare, 2 fl. 25 cr. 
— o diferență enormă. Așadără orice sacrificiu în a-

- încărca agricultura ungară cu o mare

ulă ala doilea, înlăturarea în- 
mportula de animale, autorula 

imână, care nu scie nici măcară 
hoții de vite și la care mita 

., nu are de loch destoinicia d’a 
’e graniță și contumaciă. Agri- 

ece ani are ca motto: »propășirea 
ecă s’ar permite erășî importulă de 

r zădărnici ori-ce tendință în acestă 
d de acăsta să nu se uite că agricul- 

oă isvorele de câștiga 'cu versatilitatea 
și industriașiloră. Prin urmare, din 

îce și agricole, trebue să se mențină înter- 
norlului de vite, căcî altfelă puterea de 
ulturei unguresc! ar fi amenințată.

rebarea: ce a pricinuita stagnațiunea comer- 
.rticole industriale ungurescl în România, d. 

punde că omenii au jprogresată și că România 
. să mai mulțămesce numai cu cisme ordinare, cu 
lării țărănesci, cu haine și cu lătj! cu flori; că comer- 
nții inteligența și siguri din Germania, Englitera și 
ancia îndepărtâză tota mai multa pe trămișii comer- 
' de ranguia ala treilea, cari să duca în România 
partea caseloră comerciale ungurescl de ranguia ala 
>a. Nu este dăr de câta o urmare firâscă ca Unga- 
să fiă dată înapoi.

Nu sunta însă numai comercianții unguri de vină 
ă comerciula întregă trece în mânile Germaniloră, este 

de vină și tarifulO diferențiala, nenorocita alegere a sta- 
tiunei Predeala, care are ună câracterăcu totula românesca, 

;ua administrațiune a societății danubiane de naviga- 
ne (întrecută de remorcherii grecesc!), defectuositatea 

represintațiunei consulare austro-ungare. Afară de aceste 
cause principale mai suntă de amintita și vecsațiunile de 
la graniță, accisele din orașe și tacsele fiscale. Afacerile 
de vamă trebuesch privite ca simple cestiunî de putere 
și resolvate pe ministerulă de esterne din Viena prin in- 
tervenirea sa energică. Trebue, dice autorula, să scimă 
să impunemă ; cu generositatea și indulgința nu facema 
nimica.

Cu privire la emigrarea Săcuilora, d. Egan este de 
părere, că tOte măsurile propuse, precum: desvolfarea in
dustriei de casă, înființarea de colonii la fabrici, cultura 
hemeiului, a pomeloră etc. deși sunta numai nisce pa
liative, totuși asigură succesula, dâcă vora fi organisate

în moda energica. Poporulă săcuiesca merită să se ia 
măsuri escepționale pe o scară câta se pdte de întinsă.

Dânsulă ia cu plăcere acta de societățile pentru 
ajutorulă reciproca, crede încă că acestă cestiune nu 
trebue tratată numai ca cestiune săcuiască, ci ca o afa
cere a țărei.

La sfîrșita, autorula se încercă a le arăta Româ- 
niloră câta au d’a mulțumi celoră 300,000 de Unguri 
trecuțî în România, și Ungurilora câta este de necesara 
ca să-șî dea silința d’a cunosce pe Români mai de 
aprope și d’a purta Cu ei »suaviter în modo, fortiter în 
re.*  Adevăratulă calcula politica cere ca aceste na
țiuni să țină între ele; ațîțările din potrivă vina mai 
multa dela Românii emigrați din Transilvania și care în 
Transilvania se găsiau în conflicta cu codula penală. Va 
veni însă timpula, când ambele țări cu puteri unite^voră 
trebui să țină pepta încălcăriloru slave.

SOIRILE BILEI.•
Cum se bată în capete ordinațiunile miniștriloră 

ungurescl, ne dovedesce următorulă casă: Ministrulă de 
interne a ordonata, satisfăcândă cererei municipiului 
Peștei, să se înlăture prăvăliile de sdrențe și de ose din 
ținutulă locuită ală orașului. Ministrulă de comerță 
anulă printr’o disposițiune a sa ordinațiunea celui de 
interne. Primarula se plânse acestuia, care dispuse să 
se esecute imediată ordinațiunea din considerațiunl sani
tare, allându-se colegulă său dela comerță in rătăcire 
într’ună puncta esențiala. Poftimă colegialitate cu bo- 
bârnace!

—x—
La ședința lunară a comisiunei administrative a 

comitatului Clușiu, ce s’a ținuta Lunea trecută, sub pre- 
ședința fișpanului br. Josika, din causa timpului nefa
vorabilă, numai trei membri au luată parte. Din ra- 
portulă inspectorului de dare, ce s’a cetită cu ocasiunea 
acesta, s’a constatată, că se află in acelă comitată mai 
multe comune mici și sărace, unde restanța de dare se 
suie la mai multe mii de florini. Suma totală a res- 
tanțeloru de dare și competințe din comitatulă Clușului 
nu face mai puțină ca 400,000 fl. Semnă de fericire 1

—x—
Ni se scrie din Bistrița: »In 3 Iulie a. c. a fosta 

aniversarea jubileului de 50 anî a vice-comitelui comi- 
tatensă din Bistrița Năsăudă Gotfiied Lani, la care au 
participată funcționarii, oficerimea dela infanteriă și hon- 
vedl din Bistrița. S’a arangiata ună bancheta (în ond- 
rea lui, la care au participată preste 400 inși. Cu aces
ta ocasiune s’a rostită și o vorbire în limba română, 

s’a conferită vicecomitelui ună albumă de recunoștință, 
precum și titula de nobilă de Bistrița. Tota cu acăsta 
ocasiune i s’a conferită protonolariului comitatensă Pan- 
czel Ianos crucea de aură pentru merite. Apoi merite? 
Nu’să ca’n palmă 1 Cu ocasiunea jubileului fâlfăia în 
întrega Bistriță ună stegă la una jidovă, unulă la ună 
arrnenă, unulă la ună tisztâs ungură și unulă Ia casina 
ungurescă." — Idem.

—x—
Totă de acolo ni se scrie: „In dilele trecute ve- 

ninda în cancelaria unui advocată română ună ungură 
din jurulă Bistriței, advocatulă, avândă lipsă de unele 
deslușiri, între altele îlă întrebă: >Cum a chemtă pe 
tafăia D-tale și de ce religiă a fostă ?“ Respunsă: „Pre 
tata l’a chemata Nagy Jânos, a fostă ungură și încă 
reformată/— „Deră pre mama D-tale?» — »Pre mama 
a chemat-o Nagy Zsofi, ungurdică și încă popistășiță"—

„Deră pe D-ta cum te chiamă și de ce lege te ținl?»— 
„Pre mine mă chiamă Iuonă Nagy și mă țină de legea 
românescă.*  — Idem.

—x—
S’a întâmplată adeseori, că comercianții cari făcâu 

cumpărări într’altă parte decâtă în localitate, au fostă 
opriți a face acesta sub cuvântă că facă comerță am
bulantă. Ministrulă de finance a adresată acum o cir
culară munitipieloră ca asemenea cumpărători ambulanți 
să nu se considere ca comercianțl, ci ca simpli comer- 
cianți șî să se provâdă cu o licență, cu care pdte face 
apoi ori ce cumpărări în tdtă țera.

—x—
„Rastenbrg. Kreisblatt» publică urmăfdrea comu

nicare oficială: »Personele notate mai josă s’au dusă 
din Buenos-Aires, provăduțl cu legitimări false și cu mari 
sume de bani, în Europa, mai alesă în Germania, ca să 
ducă fete tinere amăgite în diferite locuri ale Americei 
de sudă pentru a le instala în case publice. Acești 
vendetori de âmeni suntă: Ettel Seidenrourm, lacob Gold- 
stein, David Stein, losif Iiatz ș. a. Porturile principale, 
unde acești samsari de fete își îmbarcă marfa lor viă, 
suntă Marsilia, Bordeaux, Havra, Southampton, Liverpool, 
Londra, Antwerpen, Hamburg și Brema. Cu deosebire 
Austria, Ungaria, Galiția, Germania și Elveția suntă ți
nuturile de unde ei își adună marfa. Incunosciințeză 
despre acesta autoritățile polițienesc! dela orașe și sate, 
învitându-le să intervină contra acestora uneltiri.» _
Jidovă si negustoria cinstită, forte rară!

—- x—
Ni se scrie din apropierea Reghinului săsescă, că 

din 8 Iuniu a. c. în continuu plouă pe acolo. Sărmanii 
dmenl nu potă săpa, cucuru^ulă pere în buruiană. Hol
dele de altmintrelea suntă frumose și promită secerișă 
bună, asemenea și fenațele în urma ploiloră s’au îndrep
tată, ceea ce pre sârmanulă poporă la mai mântuită de 
o grijă. Asupritorii însă cu privire la încassarea dăriloră 
pre sărmanii omeni îi amărăscă pănă la sufletă.

—x—
Măsarulă Knall din Cisnădiă, bărbată tinără și 

robustă în etate de 32 de ani, tată a 3 copii, s’a dusă 
Vinerea trecută, după ce a beută multă vină și bere 
precum și 15 cescl de cafea negră, la scola de înotată, 
ca prin baiă să se răcorescă. Baia a fostă cea din urmă, 
s’a scosă din basină mortă. încă o învățătură pentru 
cei ce facă baiă cu stomaculă încărcată.

—x—
Strămutarea târgului de zarzavatii în Brașovu în 

cursulu clilei de Vineri. De vreme ce pentru durata ex- 
posițiunei de meserii, ce are să se începă în Augustă a. 
c. în casa orașului numită »podă,“ a trebuită să se a- 
signeze meseriașilor^, cari au locuri de vândare în amin
tita casă, locuri în piață ; de aceea se dispune, ca în- 
cepândă cu diua de 16 a lunei curente, să se țină în 
cursă de două luni târgulă de zarzavată Vinerea nu
mai în tergulă straeloră-

—x—
Din Mercurea se scrie, că în ndptea de Mart! spre 

Mercuri, săptămâna trecută, s’a înecată ună Română 
din Aiudulă-mică în rîulă Secașă, care s’a mărită din 
causa ploiloră.

Toți comandanții de corpă din armata română 
au primită ordinulă de a nu acorda oficeriloru de câtă 
concedii forte scurte. Se vorbesce și de întărirea trupe- 
loră din Dobrogea.

—x—

FOILETONU.

Per aspera aci astra.
(Novelă istorică, din vi6ța artiștilor!!.) 

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

Mai la urmă aduse și Cola vidra sa și rugă pe nou- 
venitulă ospe, dedrece în dfiua trecută fusese întreruptă 
fără voiă în cânteculă său, să continue acum și mai cu 
inimă acea veselă melodiă. Toți aprobară cererea lui 
Cola și Salvatoră nu se împotrivi.

Abia trase de câteva ori cu arculă peste cârdele 
frumosului și mângăiosului instrumentă, și puterea re- 
creetore, îmbărbătătdre a musicei se revărsă asupra lui. 
Ca și ună visă greu fură uitate tristele evenimente din 
dilele din urmă, i se părea, că acum pdte răsufla mai 
liberă, mai ușoră și cu totă foculă inspirațiunii sale, să 
cufundă în veselele melodii ale patriei sale. Cântece 
frumdse de ale pescariloră le schimbă cu hore voiose, 
balade bătrânesc!, cu cântece duidsce de a amoră și când 
în urmă, sfârși cânteculă cu o trăsură de arcă mai pu
ternică, căpitanulă mulțămită îlă bătu cu mâna pe umără 
și strigă :

„Ești ună bravă copilă, îți va merge bine, dragulă 
meu, de vei rămânea cu noi. Ună cântecă frumosă plă
tește multă».

Cu acestea întinse lui Salvatoră puternica mână, 
pe care acesta, deși cu sfială, o strînse în a sa.

Cola, care se simția drecum atrasă cătră Salvatoră, 
îi așternu ună pată lângă ală său, și fiindcă fugarulă 
era forte ostenită, se aruncă în elă și ună somnă greu 
îlă cuprinse îndată.

* ± *
Banda lui Danielo se retrăsese tocmai din o escur- 

siune norocosă la țărmurii mării Adriatice în sînulă mun- 
țiloră și aici se odichni mai multe dile. In aceste dile de 
odichnă, hoții își reparară hainele și armele, își făcură 
chiar și altele nouă, își povestiră întâmplări din vieța loră, 
aventuri; dăr mai cu sâmă se ocupară cu planuri nouă. 
Nu se prea grăbeau însă cu acestea, căci pe acestă timpă 
aveau tocmai de tote, ce le trebuiau. O conversatiune 
fdrte plăcută și atrăgătore le oferea noulă camaradă Sal
vatoră, care se simțea din ce în ce mai familiarizată cu 
nouăle împrejurimi, care prin ideile sale ciudate, prin 
glumele sale nimerite și prin minunatulă cântecă ală 
viorii întreținea sera mai numai singură pe tovarășii săi, 
pe când diua, după ce își săvârșia lucrurile sale, făcea 
cu plăcere escursiuni prin împrejurimile mai apropiate, 
distinse prin locuri stâncdse, sălbatice, imposante. Nu de 
puține ori încântară pe junele nostru înaltele stânci, ră- 
corosele isvdre, cari se aruncau cu turbare de pe stân
cile de graniță în câte-o vale; adeseori scotea mica sa 

carte de rugăciuni și schița peisagele romantice. Așa 
adună elă peisagiu după peisagiu, și fiecare din ele erau 
privite cu admirare și cu interesă de camarada săi. Câte 
odată întorcea foile cărticelei sale și da peste grațiosulă 
și atrăgătorulă portretă ală mântuitorei sale, pe care o 
desemnase în acea după amiadî în marginea pădurii; de 
ședea în vre o vale mai adâncită pe vre ună trunchiu 
acoperită cu mușchi, de domnea în jurulă său liniște de 
morte, o durere îi cuprindea corpulă său și nici elă nu 
sciea adevăratele ei cause; dâr adeseori ea îiă apăsa a- 
tâtă de tare, încâtă mai îi venia să plângă. De-șl închi
dea ochii, i se părea, că ,ea*  reapare înaintea lui, că 
negrii săi ochi îlă privescă cu compătimire, că îngerâsca-i 
guriță îi suride erășî, i se părea, că ea îi întinde cu mâna 
mititică recrealorea băutură. Afund ar fi sărită, să a- 
puce mica ei mână, ca să nu o mai lase niciodată; ini- 
ma-i bătea cu putere și când deschidea cehii, vedea că 
totulă a fostă numai o plăsmuire a fantasiei și elă se 
mira de visurile curiose în care cădea dfiua-amâcjl.

In cerculă intimă ală căpitanului să croi într’aceea 
ună plană însemnată. Se prinsese de veste, că miculă 
castelă Rovedo, care se afla câteva milurl mai spre Nordă 
și care aparținea bogatului marchisă Savardi, era tocmai 
locuită; că domnulă lui petrecea de vre-o patrusprezece 
dile acolo, ca să pdtă respira aerulă celă curată dela 
țâră și să guste plăcerile, ce le oferă venatulă. Li se
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D. colonelii Carcalețianu din armata română a 
fostă desemnată să asiste la manevrele armateloru aus
triaco și elvețiane, dice »Națiunea» Asemenea generalulă 
Budiștenu va pleca în Franța spre a asista la manevrele 
armatei franceze. Gen. Budiștânu va fi însoțită de că- 
pitanulă Năsturelă.

—x—
D-nii Moceanu și Velescu, distinșii gimnastici și dan- 

țatorî români anunță, că în (j’ua de 17 Iunie curentă 
s’au îmbarcată din Bort-Said pe steamerulă engleză .Pe
ninsulară,» care a plecată directă la Calcuta. Drumulă 
dela Port-Said la Calcuta se face în 25 dile; prin ur
mare artiștii voră ajunge la Calcuta pe la 11 —12 Iulie. 
Le urămă călătoriă bună și să se întârcă sănătoși.

Din Parisă se scrie, că d-lă dr. Gheorge Asacliy a 
trecută cu succesă probele orale și în scrisă pentru 
concursulă de agregațiune la facultatea de medicină din 
Parisă. De și numărulă concurențiloră e mare, e aprâ- 
pe sigură că d. Asachy va isbuli.

leiușu, 10 Iulie 1886.
Escelența Sa, prea Sânțitulă nostru Archiepiscopă 

și Metropolită, Dr. Ioană Vancea a fostă să cerceteze, 
precum scimă, pe Sanctitatea Sa Pontificele, la Roma, 
fiindă acompaniată în acestă lungă călătoriă de prea 
Sânțiții Episcop! Mihailu Pavelă. Dr. Victoră Mihali și 
Dr. Ioană Szabo.

Prea Sânțiele Loră, după ce au cercetată mai 
întâiu mormintele glorioșiloră apostoli Petru și Pavelă, 
au fostă primiți — în 20 Maiu a. c. — în audiență de 
cătră Sanctitatea Sa Pontificele Leo XIII, căruia i-au 
presentată o adresă omagială în numele credincioșiloră 
provinciei bisericesc) române.

„I-amă descoperită — dice între altele Escelența 
Sa Metropolitulă în ultimulă său cerculară — sentimen
tele nâstre de gratitudine nemuritâre pentru interesulă 
viu și iubirea părintăscă, ce Sanctitatea Sa a dovediL’o 
dela începutulă gloriosului său pontificată față cu popo- 
rulă nostru, pe care l’a distinsă și acum de curândă’ 
prin aceea, că în locă de 4 a primită 9 alumni din 
provincia nâstră bisericăscă în colegiulă sântului Atanasiu 
din Roma."

Escel. Sa Metropolitulă Vancea s’a convinsă de 
sigură din propria intuițiune de nouele adaptări făcute 
de sântulă Pontifice la clădirea seminariului grecescă 
dela sântulă Atanasiu din Roma. Se vorbesce, că adap
tările suntă terminate. Totodată însă se dice, că în se 
minariulă acesta se voră trimite numai tineri de aceia, 
cari se vor sămți aplecați a păși la celibat. Vomă vede cum 
va fi. Socotescă însă totuși a nu greși, decă cu pri
vire la acesta îmi permită a aminti de pe acuma ur- 
mătârele: Eu nu fină de necesară a se trimite în 
acelă seminară numai tineri de aceia, cari voră să de
vină celibl, deârece și aceștia, cu tote că voră studia la 
Roma și așa ore-cum voră avă pole pretensiunea, a fi 
mai multă decâtă ceilalți, potă să devină preoți pe sate 
și, nefiindă alte posturi vacante, caută să și devină, 
căci preoți învățațî și culțl ne trebue, ceea ce e și do
rința fierbinte a Escelenței Sale, și acăsta cu atâtă mai 
vertosă, că condițiunile pentru preoți se ameliorăză din 
ce în ce, și sigură se voră mai umeliora și de aici în
colo De altă parte, esperiămă pe fiăcare dli, că decă 
cutare ese la parochiă, neavendă consortă, care să aibă 
de grijă de cele trebuinciose pentru o casă, nu pote 
să-și câștige nimica, trăesce în condițiunile cele mai ne
favorabile, ceea ce se pote ușoră esplica din împreju

rarea, că căutândă să țină străini la casă, aceia, de cum 
să adune, prădăză și risipescă ce numai potă. Pe 
ângă acestea este încă de a se mai adauge, că vădlendă 
astfelă mersulă tristă ală lucruriloră sale, se disgustă, 
șl perde din zelulă ce l’a avută la începută, îșî perde 
așa pe încetulă din respectulă cuvenită înaintea popo- 
reniloră săi și devine supusulă releloră moravuri, ceea 
ce sunt sigură, că buna intențiune a Escelenței Sale 
voiesce tocmai să încungiure.

—c—

Invitare.
Adunarea generală a despărțământului XII din Deșiu 

ală «Asociațiunei Transilvane pentru literatura și cultura 
poporului Română« se va ținea la 1 Augustă s. n. în 
Ciachi Gârbou, unde se învită toți membrii și părtinitorii 
Asociațiunei din despărțămentă, precum și toți iubitorii 
literaturei și culturei nostre spre participare câtă de 
numerăsă.

Comitetulă despărțământului XII ală „Asociațiunei 
Transilvane pentru literatura și cultura poporului română.» 

Deșiu, 12 luliu 1886.
Augustă Munteanu, Petru Mureșianu Șîreganulu, 

directoră. secretară.

Convocare.*)

*) Primită la 1 luliu v. — Red.

Prin care on. membrii ai reuniunii învățătoresci 
gr. or. din tractulă Făgărașiului, cu onore, se invită a 
lua parte la adunarea generală tractuală, carea se va 
ține la 4 luliu st. v. a. c. începândă la 9 ore diminâța, 
— în localitatea scolei gr. or. cont, din Făgărașă după 
următorulă:

Programă.
I. înainte de prândă: a) Raportulă comitetului 

despre activitatea sa; b) Critica lui Nic. Aronă asupra 
diserlațiunii: Originea și problema scdlei în generală și 
în specială problema scâlei poporale de I. Capătă; c) 
Măsurile metrice în scola poporală, predate de I. Capătă; 
d) Critica lui Spiridonă Mardană asupra disertațiunei: 
Din însușirile învățătorului relative la ținerea unei disci
pline bune în scola poporală de Nic. Ludu.

II. După prândă: a) Continuare din măsurile me
trice și în specială tractarea „metrului," ca basă a mă- 
suriloră metrice, în modă practică de Nic. T. Popă; b) 
Eventuale propuneri; c) Raportulă cassarului despre sta
rea cassei despărțământului tractuală și încassarea tacse- 
loră restante; d) Duet, esecutată de învățătorii G. Ta- 
flană și Nic. Ludu, în scopă de a se perfecționa membrii 
acestui despărțământă și în cântă.

Făgăraș'1', 20 Iuniu v 1886.
Georgiu Dobrinu, Niculau Șoldea,

v.-președtnte. notară.

DIVERSE.
Necrologu. — Aurora născută Caracioni, soția 

redactorului Teodoră V. Păcățiană, după lungi și grele 
suferințe a răposată în 8 luliu n. c. în ală 23-lea ană 
ală etății, și în ală doilea ană ală fericitei vieți conju
gale. Rămășițele pământescl ale multă regretatei de
functe s’au depusă spre veclmcă odihnă, Vineri în 9 
Iulie n. după ritulă gr. or. în cimiterulă din cetatea 
Timișorei.

Fiă i țărîna ușâră și memoria neuitată 1
0 stea cădută. — Foile franceze spună că faimâsa 

curtezană din timpulă imperiului alu doilea, Engleză Cora 
Pearl a murită. Cora Pearl, o frumsețe cinată brita
nică, era pe câtă de frumosă pe atâtă și de defăimată. 
Ea a captivată pe mulți âmeni celebrii, și chiar și regi 
se svârcoleau la piciorele ei. Ca celă mai cunoscută e 

concubinagiulă ei cu prințulă Jerome. Cu tâte că ea 
dispunea de averi colosale, totuși, din causa risipeloră 
nemărginite, ea a murită săracă, lntr’o astfelă de stare 
a ajunsă, încâtă anulă trecută ea șl-a tipărită .Memo
riile" numai și numai precum însă-șl spunea, pote va 
câștiga ceva bani cu ele.

Bucuria slugiloru. — Cu ocasia aniversării de 20 
de ani a bătăliei dela Kâniggrătz, ună jurnală din Ber
lină a reîmprospătată următârea întâmplare: Ună glonță 
sdrobise piciorulă comandantului corpului ală IV din ar
mata austriacă. Gpneralulă fu amputată într’o casă de 
țărână, fără ca să dică ună singură cuvântă de durere. 
Dâr servitorulă lui bătrână plângea amară, asistândă la 
operațiunea mediciloră. — »Uitați-vă la elă cum se pre
face, — tjise generalulă rănită de morte, îmi urlă ca 
ună lupă, și eu știu că-i pare bine, că de aci înainte va 
avea să-mî curețe numai o cismă.»

Duelu între miniștri. — Intre ministrulă de externe 
ală Spaniei și senatorulă Boselo, care a adusă acusărl 
ministrului în Senată, că nesocotesce interesele Spaniei 
în convenția cu Anglia, s’a aranjată u^-' ' '"’ă

Focii pe Dunăre. — C 
portulă Brăila a fostă a d-Iu 
și comandantă ală corăbiei ca; 
Se crede că foculă a provenită 
sipită pe bordă cu foculă unui

Sarcofagiu. — »V. Mehed 
mâna trecută s’a găsită pe st 
miadă-nâpte de orașulă Severină, 
a fostă unu lanță de aură bint 
aspectă ca și când ar fi fostă nou, 
centimetri; o păreclie cercei totă de 
totulă curiâsă, totă d’ună aspectă nou; 
ruginită cu âre-care litere indescifrabile 
în mărimea unui bană de 10; o altă 
forma unei parale vechi la o parte cu o 
la alta făcută în forma inimei, creijându- 
legată de mijloculă lanțului. Lanțulă a i -ir
legarea târteloră (cerceiloră). Totă în întru ,.^uiug 
s’a găsită și unu acu de argintă în lungime dc " 
la ună capâtă ascuțită și la altulă mai grosă. in int; 
sarcofagiului erau osemintele unui mortă, care avea cap 
spre răsărită; mânile încrucișate peste peptă d’o înălți 
naturală a unui omă; aculă era înfiptă între câstf 
partea despre inimă. (Tradițiunea spune, că în ve 
să înfigea în inima morțiloră câte ună fieră ascu 
forma unui fusă, ca mortulă să nu se facă sU 
Cosciugulă este bine făcută, avea ună aspectă di 
de vechiu și probabilă că este din timpurile vechi, <( 
pe margine presintă ore-care caractere romane; î’1 
trebue să fie forte posterioră cimitireloră romane găt 
altădată împrejurulă Severinului. Sarcofagiulă s’a dis 
pusă a se transporta în grădina publică.

Bibliografia.
Trecutulu-PresentuliJ (României), studiu politică de 

1. R. cu motto: „Tantae molis erat Romanam condere 
gent.em.« Virgilius. — Bucuresci, Tipografia Dor. P. 
Cucu. 1886. Prețulă 40 bani.

Cercetări asupra schismei severșite în biserica Apu- 
sinăt deslipită de Biserica Una, Sfântă, Catolică (So~ 
bornicdscă) și Apostolică a Resăritului, de ună Chres- 
tină Ortodocsă română, cu motto: «Nimică n’am creată, 
Am totă adunată.'1 Bucuresci, tipo litogr. Dor. P. Cucu, 
Bulev. Elisaveta. 1886

Editoră: Iacobft Muresianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mnreșianu

da dâr o ocasiune binevenită, să săvîrșâscă acum ună 
actă, de care să vorbâscă tâtă Apuiia, și care, ceea ce 
era lucru de căpeteniă, să le aducă o pradă însemnată. 
Acâstă afacere interesa atâtă de multă pe căpitană, în
câtă elă lucră cu deamănuntulă planulă pentru ună atacă 
nocturnă, pănă în cele mai mici părți ale sale.

Vechiulă castelă se afla pe ună muncelă plăcută. 
In față era apărată de bastione din evulă mediu, de di- 
durl și de turnulețe, cari îi dedeau o față ârecum sinis
tră. In dosă didurile înguste supărăeiâse fură dărîmate, 
și în locu-le să ridicară după stilulă modernă nisce di- 
diri, cari îți făceau peste vâră petrecerea mai plăcută. 
Prin aceste «îmbunătățiri" să micșoră însă fârte multă 
siguranța castelului. Omeni pricepători făcură atentă pe 
marchisulă la acesta, der elă nu lua în sâmă admoniă- 
rile loră.

Marchisulă iubea cu pasiune vânătorea, petrecea 
partea cea mai mare din di în pădure unde găsea ună 
vânată minunată. De multe ori era însoțită la vânătâre 
de fiulă său celă mai mare Carlo și uneori și de fiica 
sa Lucreția. Acăsta însă nu lua de multe ori parte la 
aceste escursiuni, pentru că bătrânulă marchisă puse pe 
ună pictoră din Florența, să zugrăvâscă pe toți membrii 
familiei și în timpulă acesta elă lucra tocmai la portre- 
tulă frumâsei Lucreția.

Căpitanulă primi informațiunl forte bune despre 

aceste împrejurări, cunoscea tâte încăperile castelului, 
scia chiar în care odaiă dârme marchisulă, în care da
mele casii, în care dormă servitorii, la ce ore se culcă 
și care dintre servitori stă de pază peste nâpte. Loculă, 
în care își ținea marchisulă banii și prețiâsele familiei, 
cu tote silințele, ce ’șl dădu căpitanulă, nu ’Jă putu afla; 
dâr după cum se părea, aceste comori trebuiau să se 
afle în odaia de dormită a marchisului; și o rotire de 
ochi prin odaiă, trebuia dâr să le arate îndată loculă 
dorită.

Ca să pâtă ajunge în odaia de dormită a bătrâ
nului marchisă, toți credeau, că e mai bine, să te sui 
prin dosulă castelului în mica hală deschisă acolo, de 
aici apoi să te strecori ușoră spre drâpta în odaea de 
dormită a dameloră și prin acâsta să răsbați în dorita 
odaiă a marchisului.

Sâra, hotărîtă pentru atacă, sosi. Când sorele se 
scobora, după munți, doi hoți, cari fuseseră trimiși, să facă 
recunoscerl, aduseră căpitanului vestea, că în castelă să 
află tâte în ordine. înarmată din creștetă pănă în tălpi 
banda cu căpitanulă în frunte se puse pe drumă. înainta 
cu grabă, ca să nu ajungă chiar nâptea târziu la țîntă; 
ceva înainte de miedulă nopții ajunseră la grădelele gră- 
diniloră din Rovedo. Mai ântâiu să făcu o recunoscere 
carea, spre marea bucuriă a căpitanului, răușî. Impre- 
jurândă castelulă, nu dădură peste nici o pedecă, care 

să-i facă, să se lase de atacă. Salvatoră stătu de mai 
multe ori pe locă, încântată de frumsețea vechiului cas
telă și de împrejurimile sale, radele argintii ale lunei, 
care se înălțau lină de pe vârfurile munțiloră, aruncau o 
lumină magică, nisce umbre misteriâse pe turnurile, fe- 
restrile și podâbele castelului și răspândâu o lumină 
slabă peste plăcutulă și liniștitulă peisagiu. Asupra ca- 
meraijJlorâ lui aceste frumseți, pline de farmecă, nu făceau 
nici o impresiune, ei căutau cu diligință ună locă pe 
unde să potă pătrunde în castelă, nevăt^uți de sentinelă. 
Căpitanulă se arătă de astădată celă mai sprintenă, celă 
mai ageră Ia spionată, elă observă îndată că sub galeria 
din dosulă castelului, didulă e puțină dărîmată, sări ză
brelele grădinii, să târî pănă la didă, mări apoi ușoră cu 
o cazmă (ună feră de spartă) mică, pe care în astfelă 
de vremi o purta totă la sine, una din găurile Ridului 
așa că pută vîrî piciorulă în ea, înălțându-se apoi putu 
să s’apuce de (Jidulă galeriei.

De aici nu-i mai veni greu să se înalțe pănă pe 
didă, de pe care sări, ferindu-se să nu facă sgomotă, în 
galeriă. Ceilalți toți observaseră bine dibăcia căpitanului 
loră și ajutară mai ântâiu celoră ce e’au mai neîndemâ
natici să urce drumulă, cam greu, în galeriă. După 
aceea să suiră încă doi hoți mai curagioșl, pe când doi 
bărbați mai bătrâni rămaseră în grădină de pază.

(Va urma.)



Nr. 148. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Cursul fi la bursa de Viena
din 13 Iulie st. n. 1886.

Bursa de Bucurescl.

Rentă de aurii 4°/0 . . . 105.90
Rentă de hârtiă 5»/0 . . 94.80
Imprumutulă căilortt ferate 

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

lorfi ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.80

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 128 50

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

Bonuri rurale ungare . . 105.40
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C5.20 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

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

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

vină ung..........................100.25
Imprumutulti cu premiu 

ung................................... 122.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.50 
Renta de hărtiă austriacă 85.28 
Renta de arg. austr. . . 85.90
Renta de aură austr. . . 118 80 
Losurile din 1860 . . . 141 —
Acțiunile băncel austro-

uugare........................ 874 —
Act. băncel de credită ung. 285.50 
Act. băncel de credită austr. 278.40 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! .... 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.02 
Mărci 100 împ. germ. . , 62 02 
Londra 10 Livres sterlinge 126.25

Gota oficială dela 30 Iunie st. v. 1886.
Cump. vend.

Renta română (5%). . . 93— 94—
Renta rom. amort. (5°/0) 96*/ a 97—

> convert. (6°/0) 87*/ 3 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30— 33—
Credit fonc. rural (7°/0) ■ . 102— 10271

’ >> » (5°/o) • 85’/* 86*/*
» » urban (7°/0) . 98’/4 99—

» (6°/0) < 90*/ s 91—
’ (5°/o) ■ ■ 82— 821/a

Banca națională a României 500 Lei 1010 1015
Ac. de asig. Dacia-Rom. 260 265

« » * Națională 210 225
Aură contra bilete de bancă . . 15.— 15.20
Bancnote austriace contra aură. .. 2.02— 2.03

Cursulu pieței Brașovti
din 14 Iulie st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.60 Vend. 8.62
Argint românesc................. » 8.50 * 8.60
Napoleon-d’orI..................... > 9.97 10.—
Lire turcesc!......................... > 11.27 » 11.30
Imperial!............................. > 10.26 10.29
Galbeni................................. > 5.88 » 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» • » 100.— > 101.—
Ruble Rusesc!..................... » 122.— > 123.—
Discontulii ... » 7—10 °/0 pe ană.

Concursti.
Fiindă vacantă unu postă de profesdră la scola elementară de fete 

a reuniunii femeiloră române din Sibiiu, pentru întregirea aceluia să es-

ocupa acestă postu au să producă următ. documente : 
e boteză.

u despre cualificațiunea cerută prin legea școlară, 
despre studiele pregătităre și despre ocupațiunea de

-imba de propunere cea română, să dovedească că po- 
. română în vorbire și scriere.

asemenea să dovedăscă că posede perfectă limbile ma

sată despre desteritatea în lucrulu de mână și desemnă. 
î lângă acestea voru posede și limba francesă voru fi preferite. 

unea acestui post este: salară anuală de 700 fi. și cuar-

,ursele adjustate în modulă arătată să se trimită pănă la 1 
c. st. n. la adresa subscrisei presidente (Sibiiu, strada mă- 

<. asa Albina.)
ședința comitetului Reuniunei femeiloră române din Sibiiu, 

iută k 3 Iuliu st. n. 1886.
4 k -ria Cosma. Anastasia Toma,

preș. secret. 2—3

V

1

nia â fl. — cr 10. 
următdrele rabate:

■
Anunciurî în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. —cr. 6. 

Pentru inserțiun! și reclame pagina a III 1
Pentru repețiri se ac6rdă

Pentru repețiri de 3— 4 ori 10°,
5> 5— 8 55 15° o

n 55 9—11 55 . . . 20° o
n h 55 12—15 55 • • • 30°,,
V 55 55 16—20 55 • • • 40°.,

Dela 20 de repețiri în susă • • • 50° „
Pentru anunciuri 

voiri și reduceri -și peste
ce se publică 
cele înseninate

pe mai multe luni se facă în- 
mai susă.

Avisu d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se bine- 

voiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe făsia 
sub care au primită (Jiarulu. nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lămu
rită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. TRANSAMersulu trenurilor!!

pe linia Predealii-Budapesto și pe linia TeiușA-Aradtf-SBndapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

,| Predealii-IBudapesta Budapesta—Bredealil
Trenă 

de 
porsdne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnlbua

Predealu

BucurescI

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodii
Hașfaleu

(
(

( 
(

8ighiș6ra 
Elisabetopole 
Mediaș tt 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelfi

(
(

Aiudă
IVințulti de susă
Uidraț
Cucerdea
Ghiristi
Apahida
Clușiu £

Nedeșdu
GhirbSu
Aghirișfi
Stana 
Huiedinti
Ciucia 
Bucia 
Bratca
R6v
Mezd-Telegd
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare
P. Ladâny
Szolnok
Buda-peata

Viena * >!

- 4.50 7.45
— 9.32 12.50 —
— 1.09
— 9.56 1.40
— 10 20 2.27 —
6.22 ____ 2.55 —
7.01 __ 3.38 —
7.33 __ 4.17 —
8.01 __ 4.47 —
8.45 — 5.42 —

10.10 — 7.37 —
10.29 __ 8.01 _
10.39 _ 8.21 __
11.19 9.05 __
11.54 __ 9 43
12.12 __ 10.02

10.30
10.50

_
12.56 — _

1.30 __ 11.29 —
1.45 __ 11.47 _
2.11 __ 11.35 _
2.55 __ 104 __
3.17 _ 1.30 _
3.24 _ 1.39 __
3.31 _ 2 07 __
4.09 — 3.0? __
5.36 __ 5.08 __
5.56 — 5 35 —
6.16 — — 8.00

6.37 — — 8.34
6.53 — — 8.59
7.08 — — 9.34
7.34 — — 10.16
7.55 —' — 11.04
8.35 — — 12 17
8.53 — — 12.47
9.12 — — 1.21
9.31 — — 2.05

10 06 — — 3.08
10.25 — — 3.39
10.35 — — 3.55
10.41 — — 4.06
10.51 — 10.37 —
12.37 — 1.45 —
2.58 — 5.34 8.22
6.00 — 10.05 10.30
— — 10.50 —

3.00 8.50 6.05 —

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

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

Clnșiu

Apahida
Ghiriș

Uiâra
Vințulti de susfi 
Aiudti
Teinștt
Crăciunelfi
Blaști 
Micăsasa
Copșa mic
Mediașu 
Elisabetopole
Sigișdra
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva
Apatia 
Feldiora

Brasovd
Timișii

Predoalu

BucurescI

k
(

(
(

Nota: Orele de n6pte suntfi cele dintre liniile grâse.

Trenă 
omnibus

Trenă Tron 
omnibus accelerat

6.47 1.45 3.15

1
1 - —

6.20 8.00
10.37 3.44 7.29 9.11 11.40

1.44 5.21 8.27 11.26 2.31
5.33 6.41 — 1.28 —

— 9.45 2.00 -
— — 9.59 2 11 —
— 7.14 10.28 2.34 —
— 7.42 11.36 3.18 —
— — 12.10 3.41 —
— — 12.43 4.01 —
— 8.31 1.31 4.26 :--
— 9.01 2.56 5.08 —
— — 3.29 5.27 —
— — 4.00 5.50 —
— — 4.18 6.02 —
— — 4.36 6.24 —

10.01 10.28 5.05 6.43 —
10.26 — — 7.03 —
10.52 — — 7.26 —
12.37 — — 8.51 —
1.36 — — 9.31 —
1.48 — — 9.43 —
1.57 — — ■ 9.51 —
2.06 — — 9.58 —
2.46 — — 10.24 —
3.01 — — 10.44 — -
3.45 — — 11.28 - -
4.06 — — 11.44 —
4.45 — — 12.18 —
5.05 — — 12.36 —
_ — — 1.22 6.01
— — 1.56 6.40
— — — 2.34 7.20
— — — 3.02 8.01
— — — 4.41 10.05
— — — 5.30 11.02
— — — 6.03 11.37
— — — 6.35 12.14
1.09 — — 7.14 1.09
1.55 5.45 — _ 1.50
2.53 6.22 — — 2.48
3.28 6.47 — — 3.23
— — — — 4.56
9.35 11.45 9.40

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

Trenă Trenă 
de omnibus 

peradne

Teiușiik- ' ^adft-Budjapesta Budapesta - Aradd-TeiușA.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă
omnibus omnibus persone persone accelerată omnibus

Teiușft
AJba-Iulia

11.09
11.46

— 3.56
4.27

Viena 11.00 — —
— Budapesta 8.05 — 8.00

Vințulă de josă
Șibotă

12.20
12.52

— 4.53
5.19 Szolnok 11.02

11.12
— 11.40

12.00
Orăștia
Simeria (Piski)

1.19 — 5.41 Aradft 3.37 — 5.25
1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6’19j

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
Soborșin

4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.5E

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
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradii 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 — 4 53 Șibotă 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 6.50 — | 8.16 | Alba-Inlia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 | Teiușd 12.05 — 2.24

Aradăi-Timișdra Siauteria (Piski) Petroșent

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenfi
omnlbua persane persâne poradne omnlbua omnlbua

Aradft 6.00
T

— 8.18 Siaaaeria — 11.50 2.231
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
Mercziiaiva

7.38
7.56

— 9.20
9.32

Crivadia — 2.57 5.2811
— Banița — 3.3b 6.07 |

8.42 — 10.09 — 4.04 6.39

TTiiMișĂra-Aradft Petroșeut—Sluaeria (Piski)

Trenă de Trenă de Tranu Trenă Trenă Trenă
persâne persdne omnibus omnibuH omnibus de pers.

Timișdra K 6.02 _ 5.00 Petroseml 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 —
Aradd — — 7.40 SfBsierfa 10.53 1.35 —


