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Brașovu, 19 Ianuariu 1887.
Simții printre noi mulțl de aceia, cari, lip

siți fiindu aprfipe cu des&verșire de idei și de 
bărbăția, răspâiulescii în societate, pe unde se 
învertescu, prin purtarea lorii șovăif.ire și umili- 
t6re, numai frică și descuragiare.

Pe acești dineul sarbedi, cari tote le gă- 
sesci'i esagerate și neesecutabile, când e vorba de 
apărarea drepturiloru națiunei asuprite, ba de 
multe ori se miră, chiar, că ei îușiși mai trăiescu, 
cu tfite închinăciunile, ce le facă în drfipta și în 
stânga, i-aniti sfătui să aibă în vedere de ce idei 
se conducă în lupta loru națională fruntașii cre
dincioși ai poporului slovacii, care poporii, pre
cum scimti, sufere adi de urmările apărărei și 
ale uneltiriloni de maghiarisare mai multă chiar 
decâtii poporalii nostru.

Intr’unulu din numerii săi din armă, or- 
ganulti națională alu Slovaciloră „Narodnie No- 
viny11, se adresfiză cătră poporă, îmbărbătându’lu 
cu următfirele cuvinte:

„Poporală slovacă e lipsită de granițe geo
grafice-politice, cu tdte aceste are granițele sale 
etnografice bine trase, pe cari îuzadar îșî dau 
silință de veacuri de ale distruge. Nici machi- 
națiunile istorice, nici joculă păcătoșii cu „na
țiunea politică11 a Ungariei n’au putută răpi 
poporului nostru caracterulă său particulară. 
Poporulă nostru a rămasă și rămâne ană po- 
poră, fir nu o naționalitate abstractă. Cuventulu 
naționalitate este abstractă, der poporulă e aici 
ună corpii concretă care posede membre, capă 
și vieță. Nu voimii să definimă dreptulu nostru 
de esistență ca poporă — adauge „Nar. Nov.11 
— amu făcut’o acesta nu numai odată și amu 
asedatu doctrina nfistră pe base tari. Astădi 
voimu să accentuămă comunitatea de ginte din
tre noi, care trebue să dea. semne de vieță, ară- 
t.ândă că esistă ană poporă slovacă, deși fără 
drepturi politice, autonome și naționale. Trebue 
să legămă strînsă unitatea de ginte, spre a do
vedi, că nu suntemă morți, că nu suntemă ună 
conglomerată de fimeni făr’ de scopă, ci suntem 
ună corpii națională.11

Este acfista unii limbagiu puternică și să
nătoșii, care dovedesce, că fruntașii rămași fideli 
causei Slovaciloră, deși puțini la numără, îșî cu- 
noscă pe deplină chiămarea lorii în sânta luptă 
pentru esistență poporului slovăcescă din Un
garia.

Ei au recunoscută, că este de lipsă ca po
porulă slovacă să dea semne de viăță, să arate 
lumei că trăiesce, deși este despoiată de t6te 
drepturile, să-i arate, că nu este mortă, ci for- 
mfiză ună corpă viu națională.

Mai e nevoiă fire d’a comenta aceste cuvinte ? 
Nu credemă ca cineva cu mintea sănătfisă să se 
îndoiască în adevărulu, ce’lii cuprinde apelulă 
foiei slovace.

Bieții Slovaci au să lupte cu multe și mari 
neajunsuri, pe cari nu de multă le-a caracteri- 
sată deputatulu serbă Dimitrievici în vorbirea 
sa din dietă dicendă: „Studenții slovaci se i-au 
la gfină, dfică în firele loră libere cântă cântece 
slovace. „Matica11 slovacă nu-i destulă că se 
disolvă, der averea ei privată se predă altoru so
cietăți, cari urmărescu tendințe de maghiarisare.11

In asemeni împrejurări n’aru comite fire o 
crimă fruntașii nfimului slovăcescă, dfică ară cjice 
cătră Slovaci: „suferiți-le tdte în tăcere, răbdațl 
tfit.e loviturile, tfite călcările de lege fără a scfite 
nici ună cuventu de protestare, fără a vă mai 
apăra.11

Conducătorii adevărați ai Slovaciloră suntă 
departe de a da poporului loră sfatulu, ca să se 
lase a fi dusă de torentulă inimică, suntu de
parte de a’lă consilia să tacă, și să se sinucidă 
prin propria sa inerțiă.

Nu la mfirte, ci la viață națională voiescă 

patrioții slovaci să conducă poporulă loră. de 
aceea îi cerii să dea semne de viață, să accen
tueze comunitatea sa de rassă și se strîngă șiru
rile gintei slovace, ca să se convingă și inimicii 
și amicii, că ei voiescă să trăicscă ea ună corpii 
națională, ce suntă.

Ori cât de amară arii fi loviți de sfii te Slo
vacii din Ungaria, ei pot.ii spera că voră în
vinge tfite greutățile și că causa loră sântă va 
triumfa, pe câtă timpu voră fi astfelă conduși 
și sfătuiți.

Temerile de rfisboiu.
pilele din urmă ale săptămânei trecute ne- 

au adusă sciri ffirte îngrijitfire și neliniștit.fire, 
ceea ce în limbagiulu nemerit.ă ală lui „N.-fr. 
Presse11 vrea să 4>că, că buletinurile asupra scum
pului nostru holnavă, a păcii europene, suntă 
erăși re e de t.otă.11

„Mai întâiu,11 dice numita foiă, „a sosită din 
Pesta scirea, că miniștrii unguresc! au sosită la 
Viena spre a se ocupa, pe lângă pactă, cu afa
cerea. acoperirii trebuințeloră administrației de 
răsboiu pentru cunoscutele măsuri de precauți- 
une militare. După aceea a anunțată telegra- 
fulă din Berlină, că se voră conchema 72,000 
fimeni, după alții chiar 172,000 reserviștl, spre a se 
esercita cu mânuirea puscii cu repetiția. In fine 
mai sosi și ună articulu alu diarului oficiosu 
rusescu „Journal de St. Petersbourg,“ care 
pfirtă unu limbagiu forte îngâmfată și dușmănoșii 
atâtă față cu paciniculă discursu ală lui Salis- 
bury, câtă și în privința regenței bulgare, ceea 
ce ne dă puțină speranță, că negociările auiba- 
sadoriloru din Const.antinopolă voră avea vr’ună 
resultată favorabilă. Aceste noutăți, adause la 
celelalte despre înarmările în Francia, facă ca 
frica de răsboiu se devină din ce în ce mai 
mare.11

Cu tfite aceste „N. fr. Presse11 nu crede, că după 
ce lumea se pregătesce pentru o catastrofă, acesta 
catastrofă trebue să se și întemple. Isvfirele temeri 
loră de răsboiu precum și ale periculului unui 
răsboiu mare și crâncenă suntă relațiunile din
tre Germania și Francia de-o parte și cele din
tre Austria și Rusia de altă parte. Aceste două 
isvfire stau în fire-care legătură. Cu câtă Ger
mania se va teme mai multă de ună atacă ală 
Franciei, cu atâtă mai sigură pfit.e să urmărfiscă 
Rusia planurile sale orientale, fără a se teme de 
puternica intervenire a Germaniei. Din contră, 
cu câtă lucrurile în Orientă se voră desvolta 
mai pacinică, cu atâtă mai puțină speranță pfite 
ave Francia de a dobendi printr’o înțeleptă es- 
ploatare a încurcăturiloră orientale ună aliată 
contra Germaniei. Pentru tfite statele acestea 
însă resultă de aici, că începerea rfisbo- 
iului însemnfiză totodată, că fiecare din ele este 
în periculă d’a sta față cu-o nefavorabilă for
mare a unei coalițiuni și că Europa ar fi es- 
pusă unei confiagrațiuni înfricoșate, fiindu încur
cate în luptă și statele neutrale.

piarulă vienesă spereză totuși, că decă este 
numai câtă de puțină minte în creerii celoră ce 
guverneză lumea, răsboiulu acesta grozavă, cu 
tfite înarmările enorme, nu va isbucni. Cine va 
trăi va vedfi I

Râsboiu între Germania și Francia.
Europa e apăsată de o atmosferă de nesuferită și 

celă care observă cu atențiune mișcările din Germania 
și din Erancia, eu tOle asigurările paeiniee ale pressei, 
nu 'și pfite înăbuși senfimentulă, că în curendă trebue 
să se întemple ceva. Aceste sentimente se oglindăză în 
articululă de fonda ală iui „Pester Lloyd« dela 27 la- 
nuariu n., care comunică următfirele:

„Căutămă s6 ne esplicăină acâstă stare bolnavă și 
o găsimă esplicarea într'o comunicare ce ne vine din 

parte competentă din Berlină. După acfista, în Berlină 
se socotesee ună răsboiu franco-germană de faptă mai 
probabilă, decâtă cum ar trebui să se admită în genere 
după aparițiunile factice. Părerea esprimată din nou mai 
de întrfiga opiniune publică, că semnalările oficifiseloră 
germane cu privire la înarmările francese ară fi fostă 
numai manevre electorale, se arată de corespondentulă 
nostru, care e forte seriosă, ca cu tolulă netemeinice. 
Nu. nu e vorba de manevre electorale. Mai curândă e 
ună avertismentă, care se va face cu mai multă tăriă, 
decă va fi nevoiă.

»De o alianță ruso-francesă nu trebue aȘl să ne 
tememă, der cei din Berlină au dovedi eclatante, că 
generalulu Boulanger are convingerea, că e pregătită și 
că celu multă mtr’unu ană pote începe și singură marea 
luptă decisivă, decă în Orientă e liniște, dfir că elă se 
gândesce deja pentru luna viitfire la o espedițiune contra 
Germaniei, dfică Rn ia intră în curendă în acțiune 'său 
decă se ivesce vr’o erupțiune în peninsula balcanică. In 
țața acestei stări de lucruri, Germania trebue să chib- 
zuescă, că ore consultă e se aștepte în nelucrare ataculă 
francesă. In momentulă de față, sorții ar fi încă favora
bili Germaniei, peste câteva luni însă s’ară pute schimba 
lucruriie. Germania doresce să scie, cum stă lucrulă,;și 
decă încercările sale de a se clarifica n’ară da nici ună 
resultată mulțămiloră, atunci s’ar pută vedfi nevoită să 
ia ofensiva.

M6suri militare francese.
Corespondintele din Parisu ală cjiarului 

„Vossische Zeitung11 comunică următfirele:
Construcțiunile, pentru cari s’au cumpărată scânduri 

din Germania, suntă numite ‘halte-repas*  ("popasuri) și 
„hangar de concentration*  (barace de concentrațiune), 
prin urmare nu servescă ca cuartire pentru trupe.

Manevrele, la cari suntă invitați oficerii delegați 
străini, se voră face la corpulă 9 de armată (Tours). 
Pentru a se face probă de mobilisare, mai tăcjiu, la vâră, 
suntă desemnate corpurile de armată 8, 10, 11 și 
17 din Bourges, Rennes, Nantes și Toulouse. Armata te
ritorială nu va fi chemată.

Dintre aceste dale, observă Șiarulă berlinesă, cele 
mai importante suntă cele privitfire la natura și scopulă 
„baraceloră" despre care s’a făcută atâta vorbă în tim- 
pulă din urmă. De aci se vede că nu s’au avută în ve
dere măsuri pentru mărirea garnisfineloră, ci numai în
tocmiri pentru marșuri și mișcări escepționale. Idea 
fundamentală și la o întocmire și la alta este resbelulă, 
cu deosebire numai că o sporire de trupe are în vedere 
scopuri mai apropiate decâtă întocmirile de aprovisionare 
pentru casulă unui răsboiu.

Miniștrii unguresc! în Viena.
Erăși au plecată la Viena miniștrii ungu- 

resci. De astădată se tratfiză de cestiuni ffirte 
grave față cu cari trebue să se ia grabnice ho- 
tărîri. Se vorbesce că sub presiunea încurcătu- 
riloru din afară șansele afacerei pactului austro- 
ungaru ară fi devenită mai favorabile, liltă ce 
i se telegraficză îu privința acfista din Peșta (Ji*-  
rului „N. fr. Presse11 :

„Miniștrii conte Szapary și br. Orczy voră lua parte 
împrpună cu ministrulă de comerciu Szechenyi la ună 
consiliu de miniștrii comună, ce se va țină în 20 Ian. 
a. c. Mai întâiu miniștrii din ambele părți ale monar- 
chiei se voră sfătui asupra pactului. Aceste sfătuirl, se 
crede, voră avă deastădată ună resultată mai bună, de- 
firece se intenționăză a se face o propunere de împă
ciuire, care ar consta în aceea, ca guvernulă ungurescă 
să primăscă vederile ministeriului austriacă în cestiunea 
petroleului și în schimbă ministeriulă austriacă să facă 
concesiuni în privința impositului pe spirtufise. Sub pre
siunea raporturiloră generale de amândouă părțile esistă 
tendința și intențiunea de a resolva câtă mai curândă 
tfite cestiunile privitfire la pactă și de a presenla învoi
rea făcută încă în cursulă sesiunei acesteia ambeloră 
parlamente*.

>Conferențele miniștriloră se voră ocupa și cu chel-
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tuielele ce le-a tăcuta păn'acum administrația de răsboiîi 
și despre a căroră estindtre nu se suie aici nimicii si
guri). In conferențele de curăndă ținute i sa dalii, pre
cum scimă, ministrului de răsboiu împuternicirea, ea, re- 
servându se aprobarea ulteriorâ a legislativei, să Iacă a- 
numite cheltuell, și ministerială de finance comună a 
fostă însărcinată de a îngriji provisoră pentru acoperirea 
loră. Decă pretențiunile administrației de răsboiu voră 
fi mici, se va păstra torma acăsta de acoperire a cliel- 
tuieleloră».

>Cestiunea trebue să se resolve și guvernulă ungii 
reșcă va avă in curendă ocasiune de a se pronunța a- 
supra ei in dietă, deorece conducătorii oposițiunei au in 
tențiunea de a provoca o discusiune asupra c-estiunei 
din afară in cursulă desbaterei speciale a budgetului, care 
se va începe Luni, și de a interpela pe guvernă asupra 
pretențiunilorn administrației de răsboiu*.

*) in ală meu bută=in mânia mea

In fine i se raportăză fOiei vienese, că crisa în mi
nisteriala de finance în Feșta încă nu e decisă. Unii 
<|ică că contele Szapary voiesce să remână in postulă 
său, alții sciu ărășl, că ar persista în demisiunea sa. Și 
în acestă privință va decide modulă cum va fi primită 
Szapary la Viena. Câtă pentru piauurile financiare ale 
contelui Szapary, se înțelege de sine, că în asemeni îm
prejurări nici că pdte fi vorbă de esecutarea lorău.SCIRILE DILEI.

Din Rodna vechiă i se scrie lui „Kolozsvâr", că 
scdlele confesionale/românesci din comitatulă Bistrița- 
Năseudu se p6rtă cu multă dispreță față cu fOia ungu
răscă „Năptanitok Lapja<, ceea ce după părerea cores
pondentului ungurescă — este ună tristă documentă 
despre lipsa lord de gustă. Măi cu semă însă s’a su
părată corespondentulă lui „Kolozsvâr*  pe preotulă va
lahă din Măgura, d-iă lacobă litaritiu, despre care 
dice, că își apără scola lui ca să nu se audă in ea vorbă 
ungurăscă, ăr pe învățătorulă scolei sale ilă persecută 
și înjură in modulă celă mai dură, pentru că citesee 
făia mai susă Qisă, ba 4* ce c& cu forța o ia dela poștă, 
o duce acasă și o calcă sub piciore mai nainte de a fi 
cetită — Amă dori să scimă, de ce folosă este pentru 
Români foia ungurăscă școlară, ca să aibă gustă de ea ? 
Corespondentulă lui «Kolozsvâr*  d'ce, că foia acesta se 
dă scoleloră fără plată; nu este adevărată, căci se dă 
din bugetulă instrucțiunei publice, care va să dică- de 
pe spinarea eontribuabililoră, cari în maiorilale suntă 
Români. Ar dori jupânii dela foia ungurescă să se audă 
vorbindu-.se unguresce in sculele românesci. Suntă pre 
acri strugurii, jupăniloră, vi se strepedescu dinții.

— x—
Minister ulii de esterne a adresată ofieieloru consu

lare austro ungare o circulară, în care le aviseză, ca cu 
privire la împrejurarea, că oficiele consulare suntă peste 
măsură îngrămădite cu însărcinări din partea biurouri- 
loră de informaliune private asupra capacității croditului 
lirmeloră streine, precum și cu alte cereri, astlelă de 
întrebători, anume în casulu când ei nu suntă cunoscut,! 
consulatului, să i îndrepteze la biuroulă de infoimațiunt 
ală camerei comerciale din Viena. in principiu se polă 
da informaliuni și pe calea altoră camere comei cia.e 
auslriace.

Condu de plugari din Chișineu, ai căruia membri 
suntă parte plugari din Chișineu, parte din comuna în
vecinată Erdeșă, a cântată pentru întâia dată sânta li- 
lurgiă sub conducerea lui Ioanu'^Șuinanu, membtu ală 

vestitului coră din Chiseteu in scibălorile Nascerii Dom
nului, și anume in tjiua înlăiu. în Chișineu. er a doua 
di in Kide.șă. Bisericele din numitele comune erau — dice 
„Biserica și școla" — indesuite de publică, intre cari 
erau și numeroși străini, cari nu-șl puteau esphja. cum 
ună plugaru în sutnană o-au putută duce afâtă de de
parte in arta musicală, ea să liă in stare a instrui ună 
coră, și cum plugari români cântă după note in cuartetă 
cu atâta precisiune. De asemenea a cântată acestă coră 
în Chișineu și la sărbătorea sântului boteză precum și la 
sânțirea apei, săvârșită la Crișiu in iineța de față a unui 
însemnată publică atâtă din Chișineu, câtă și din co
munele învecinate. Meritulă de a fi înființată acestă coră 
de plugari este ală domniloră advocați din Chișineu 
Michaiu Veliciu și llie Bozganu, cari au purtată tole spe
sele din averea propriă.

—x—
Elevii șcOlei române din Ighiu voră da în 6 Fe

bruariu n. o producțiune dialogică însoțită cu cântări în 
edificiulă șeolei de acolo, lnceputulă la șâple ore săra. 
Venitulă este destinată pentru a procura unele rechisite 
școlastice, care lipsescă cu tolulă și din lipsa cărora 
școla sufere neajunsuri nu numai cu privire la elevi, ci 
și din partea ofieieloru politice. E datoria publicului ro
mână se ajute cu ce pbte, ea să scape școla de șicanele 
ce le sufere din partea celoră cari nu ne’mbulzescă cu 
dragoste șcOlele nostre.

—x—
Agio vamală in aură s’a stabilită pe luna Februariu 

eu 25°/o pentru monarhia nostră.

Fișpanulu Keglevicli a pornită cercetare disciplinară 
contra mai multoră funcționari ai orașului Erlau. Se 
(jice că reoresentanța orașului a cerută să mergă acolo 
ună delegată ală ministerului, ca să cerceteze temeinică 
starea lucrului, mai alesă [afacerea scaunului orfanală și 
să stabilescă in cifre suma de bani defraudală.

—x—
Școla poporală ev. Inter, din Feldiâră și școla co

munală din Crizbavu au fostă închise din causă <ă între 
copii bântue pojarulă.

Societatea arckeologică din Pesta a ținuiă la 25 
Ianuariu n. o ședință, în care (Biasiu Orban ceti despre 
anticitățile romane negligeate din Săcuime. La Oderheiulă 
săcuiescă s’au descoperită resturile unui castru romană.

In Deșiu s’a împușcată la 25 Ianuariu n. secreta- 
rulă societății de asigurare ungaro-francese, Ioh Schriidl.

—x—
Românulu din Reșinari, care a fostă atacată în 

pădure de trei CisnădiorenI, se numesce Petru Brată. âr 
jefuitorii suntă Paul Fhleps și (îeorg Fabig; celă d’ală 
treilea Peter Gregor a fostă beată și n’a sciută de in- 
tențiunea celorlalți doi, a luată însă parte la maltratarea 
Bășinăreanului.

—x—
Oficiulă de dare din Nyiregyhaza a fostă spartă in 

noptea de 15 spre 10 Ianuariu n. de nisce hoți, cari au 
furată 15,300 «le creițari nuoi de nouți, bătuți in 
Kremnilz in 1885.

—x—
0. Alexandru Ciurcu, espulsalulă, este așteptată în 

București, unde aduce rămășițele soției sale, care a mu
rită în anulă trecută în Francia. D. Ciurcu nu va sta 
in țârâ decât 48 de ore, căci numai atâtă ’i-a îngăduita 
consiliulă de miniștri.

D. maioră de Pange, atașată militară pe lângă am
basada și legațiunea francesă din Viena și București, 
care actualmente se află în capitala României, este au- 
lorisată să visiteze stabilimentele militare române.

0. baronă Mayr, fostă min’stru plenipotențiari ală 
Austro- Ungariei in România, a părăsită Bucurescii. Cu 
girarea afaceriloră legațiunei este însărcinată d. Heidder 
Egeregg, consilier de legațiune.

—x—
Cetinii in ijiarulă parisiană „Le Figaror" „Librăria 

Dentu a pusă in vânzare ună romană, căruia ii predi- 
cemi ună frumoși succesă. „Damna de Presmes11 este 
uni romană forte parisiană și care va fi forte cetită. 
Autorulă lui, care subsemnă cu pseudonimuli Radolphe 
de Vdczelay, este unuia din membrii cei mai distinși ai 
aristocrației române».

—x—
D-lă George Mirodot, funcționară în BucurescI, și 

d-ș6ra Elena Lupanii din Brașovă, și-au serbată erl în 
18 Ianuariu cununia loră in biserica dela Sf. Nicolae. 
— Felicitările nostre!

Bală română se va arangia in Aradă, Joi la 17 
Februariu n. 1887, în sala dela «Crucea albă». Veni
tulă este menită pentru (ondulă „Reuniunei femeiloră 
române din Aradă și provincia. Comitetulă aranjatoră: 
Aurelă Suciu, Or. Iuliu Bonciu, Cornehl Nicora, Severă 
Bocșanu, Titu Vuculescu, Mihaiu Raicu, Romulă Cioro- 
gariu, I)r. Petru Pipoșă, Dr. Dimitrie Horvată, Or. Ioană 
Trailescu, Ioană Vidu, George Lazară, Dr. Georgiu 
Chicină, Dr. Georgiu Vessa, Georgiu Popoviciu, Ioană 
lercană. Aurelă Moță. Bilete de intrare : pentru fami- 
liă 5 fl., pentru personă 2 fl., bilete de galeriă: rendulă 
I cu 2 (I., ală îl cu 1 II., ală III cu 5 cr. InceputuTi 
la 8 ore. Ofertele mariniin6.se suntă a se adresa Dom
nului Aurelă Suciu, advocată în Aradă (Strada princi
pală Nr. 1.)

Valea Bttiei, 8 Februariu 1887.
Cine cunosce mai de aprope opidulă Șieica-mare 

va sci abună-semă, că locuitorii acestui opidă suntă de 
naționalitate Români și Sași; mai suntă pe lângă ei trei 
familii unguresel și trei jidovescl. Atâtă Românii câtă și 
Sașii trăescă in deplină armoniă și astfelă nici încrederea 
împrumutată nu lipsesce între ei. Căletorindă prin părțile 
acele, mai virtosă îmi 4ăcea la inimă să mă informeză 
despre starea bisericeloră și șcOleloră românesci, cari în 
timpulă acesta suntă atâtă de amenințate în esistența loră.

Câtă pentru bisericile românesci din opidulă acesta, 
după câtă m’am putută informa, ele suntă scutite de 
acele primejdii, de cari nu suntă scutite multe biseric, 
și șcOle românesci din Valea Buiei. Mai doritoră însă am 
fostă ca să cunoscă situația șcOleloră, fiindă că școla 
este lucrulă de căpetemă in care se oglindesce rîvna și 
sirguința unui poporă spre cultură și civilisațiune. Re- 
sultatulă la care am ajunsă pe calea acâsta le face mare 
onore locuitoriloră români din Șinca-vechiă. Școla loră 
este ună edificiu solidă de pietră, cu patru încăperi, 
dintre cari sala de propunere este intru tole corespunijă- 
tore cerințeloră legii, încâlă ar pute servi ca șcOlă de 
modelă. Au ună învățătoră deplină cualificată și decă 
lucrulă ar merge pe dreptate, in causa șcOlei, Românii 
acestui opidă n'ar ave a se teme de nimică. Câtă pen
tru Sași, ei stau încă și mai bine decâtă Românii in 
privința bisericeloră și șcOleloră, ceea ce în urma îm- 
prejurăriloră istorice, așa favorabile pentru ei, nu e 
mirare.

FOIEETONU.

Strigături poporale din Selagiu
adunate de lonu P. Lazaru.

Cine n’are dragă în lume
N’are la popă ce spune.

♦* *
Birișelă cu penă mare,
Dă în boi să mergă tare:
Birișelă cu penă mică
Dă in boi să aibă frică.

*♦ *
Nu da Domne badei bine
Păn’ce m’a lăsată pe nune.
Nu-i da DOmne nice rău
Că n’a fostă să fiă ală meu.

** •
Care crede la ficioră
Tună-o Domne din noră;
Care crede la drăguță
Tun'o DOmne din noruță, 
Și eu am crerjută odată
D-deu tune-10 și-lă bată.» *
Floricică de pe rită 
Nu gândi că te am urîlă 
Dâcă-asâră n'am venită.
De n’am venită, te-am vătjută
Totă mai dragă ml-ai căzută.

Nici ast’seră n’oiu veni. 
De n’oiu veni, te-oiu vede 
Și mai dragă mi-i căde.** *
Bădișoră cu penă ’n clopă 
Șederea-șl cu tine-ună stropă. 
Der mă temă c’oiu zăbăvi 
C’am mai zăbovită odată 
Șî-a vrută maica să mă bată.** 4
Ședă dracu ’n stană și’n tău 
Și’n bădița iotă mereu.
Ședă dracu ’n stană și ’n baltă 
Și ’n bftdița câte-odată.** *
Frundă verde de frăguță 
Rău ’ml stă fără drăguță;
Fruncjă vet de de sălcuță 
Rău ’ml stă fără drăguță.• •5 •
Vin’o lele să te iau
Că ți-oiu face comințeu*j  
Și pe Clușiu și pe Șîmleu, 
C’acela să fiă alo tău 
Vin’o lele să te ducă, 
Că la veroiu fi haiducu.
Vin’o lele să te iau
Că la ver’ oiu fi birău 
Și pe Clușiu și pe Șinileu!

*j Contractă.

Nu sciu maică, locu-i rău
Ori fără noroeO ’să eu ! ?
— Ba c)6u locu-i totă ună locă 
Numai io ’să fără norooă.
Ba 4§u țera-i totă o țeră 
Numai io’su fără tigneală.

♦* *
Când eram la mama fată 
Nu puneam nici pe lopată;
Nici țeseamă, nici puneam pânză, 
Numai flueram în frunză;
Der decă m’am măritată 
N’avui milă la bărbată — 
Și țesu-i și puse-i pânză 
Ș’o lăsa-i la draculă frundă.

** *
Pdte sci cine nu-i proslă 
Că badea-i pe șirulă nostă;
F6te sci cine nu-i beată 
Că badea-i cu mine ’n sată.

***
Cine n’are doră pe lume, 
Vină la mine și-mi spuie,
Că eu am, ba ml-a ’ntrecută, 
Ba mai am și de vendată.

•* *
Fetele pănă ce-’să fete 
Nime ’n crâșimă nu le vede,
Er de vmarsă nu li-e sete;
Dâr după ce se mărită

Beu vinarsulă fără frică, 
Să siringă câte optă și nouă 
Și beu câte-o cupă-două.

* * 
ț)isa-i bade, 4'sâ-i câne 
Că n’ai dragă ca pe mine; 
Ba a-i tjis’o totă mereu 
Că ți-să dragă numai eu.*♦ •
Tu leliță ’n alu meu bulă ♦)
Nu iubi fiă-ce mută,
Ci iubesce ’n dragulă tău, 
Nu gândi că’mi pare rău. 
Vorbesce cu cine-ți place 
Că de mine-i ave pace, 
Gura mea nu te-a mustra 
C’ai vorbită cu cineva.** *
Nu-’rnI da Ddtnne ce nu-i bună 
Că ml-oiu face mdrte ’n drumă ; 
Nu-’ml da dOmne ce nu-ml place 
Că mârte pe drumă ml-oiu lace.** *
De-ai fi lele cum țl-e fala 
Nu țl-ai pune pânza văra, 
Ci o-ai pune când e frigă 
Să ’nghețe mânjala ’n blidă.♦
Strigă bădița din deală 
Să-i trămită gură pe vală;

mariniin6.se
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După tâte aceste constatări nu m'am putută mira 
io deajunsă, când am aflată că in Șinoa-veehiă se allă 
și șcOlă de stată. Cum, cugetamă in mine, se pâte în
ființa școlâ de stată acolo, unde nu suntă decâtă trei 
familii maghiare, er școlele confesionali suntă destulă 
de bune. S’a cumpărată edificiu cu 3200 fl. v. a., s'a in
stalată invățftioră și învățăidresă și s’a provăcjută școla 
cu cele de lipsă, ceea ce costă spese mari. In asifelă de 
momente ml-ain adusă aminte de starea „strălucită" a 
financeloră nostre șt nu mi-a fostă greu să aflu, că mo- 
tivuiă ce l’a indemnată pe d. ministru Trefort la inte- 
meiarea acelei șcâle a fostă maghiarisarea, care aici și 
in Valea Buiei peste iotă nu-șl va ajunge scopulă in 
vecii veciloră.

Der nu-i de ajunsă că să prădâză finanțele statu
lui pe astfelă de utopii ale inaghiarisărei, ci Românii și 
Sașii de aci suntă datori să susțină și scola de stată, și 
acesta o <|IC° basată pe ordonanța ministerială din 11 
Noemvre 1886, Nr. 44.411, in urma căreia respectivulă 
viceșpană dispune stricta incassare a unei sume de 240 
II. 70 cr. v. a. luăndu-se adecă 5°/0 la ilorenulă de dare, 
și acesta să se esecute pănă in 5 Februarie a. c. După 
calcululă mediu crescămentulă la florinulă de dare în 
opidulă Șeica mare se apiopiă la 8O°/0, er poporulă e 
storsă pănă la ose și nu numai aci, ci in intiegă Valea- 
Buiei, astfelă incâtu, dâcă bunulă Dumnedeu nu i-ar fi 
dată Românului o inimă tare și darulă frumosei sale 
doine, desnădăjduirea i-ar fi prieiinulă și soțulă său ne
despărțită. In cursulă călătoriei mele am fostă adeseori 
atinsă de accentele doiose și lainice ale doinei, in care 
Românașulă locuitorii ală acestoră locuri romantice își 
varsă durerea și amarulă vieței, răpindu-mă și pe mine 
in starea s’a tristă sufletești. De altcum miseria, Știm- 
dle Redactoră, e atâlă de mare pe aici, incâtă, cuge- 
nlndă chiar și la viitorulă celă mai apropiată, și celă 
mai nepăsăloră omă trebue să fiă seriosă ingrijatil de 
sortea poporului română.

Asifelă stândă lucrurile pe Valea-Buiei și și in 
Șeica-mare, nu sciu cum să voră mai pute incassa con 
Iribuțiile scolei de maghiarisare, de nu cumva se voră 
esecua și vestmintele de pată și reihisitele economice, 
pe cari să le cumpere dela tobă jidovimea din Valea, 
Buiei, pe carea trebue să o susțină și și învețe poporulă 
nostru.

Să nu trecă cu vederea pe preotulă unită Vasiliu 
Oprea, care îndată a alergată cu copii săi la scâla de 
stată, unde se află și de presenle. Vai de acela poporă. 
care are în fruntea sa ună astfelă de conducătoră!

Fiă disă insă spre onore Rotnâniloră și compafri- 
oțiloră Sași din Șeica-mare, cari deși plăteseă percentele 
pentru jidovimea din Valea-Buiei, totuși ișl trimită copii 
la scotele loră confesionali, ingrijindu-se bine de scdlele 
și învățătorii lorii.

Primiți ș. c. a. Călttorulă.

atâtă de complectă asiătp ca și in Noemvre trecută, in
tre gnvernulă dm Viena și cehi din Petersburg.

Gtrmania. Cei din l’arisă află din Melz. că auto
ritățile prepară cărți de identitate pentru a permite fe- 
meiloră oficeriloră și funcționariloră germani d a reintra 
in patria loră in casă de răsboiu. Diarele din Berlină 
spună, că voră fi chiămațl curendă sub drapele 72,000 
de reserviști, pentru a’i execia cu mânuirea pușcei celei 
nouă. Impăratulă intrețmendu-se cu mai mulți generali 
despre apropiata chiămare a acestoră reserviști, declară, 
că acestă măsură n’are nici o semnificare răsboinică. 
0 telegramă din Parisă comunică, că partidulă militară 
prusiană înpinge dm iote puterile pentru rlsboiu. — 
Unele persone din Mainz, cari la recrutarea din anulă 
trecută n’au fostă înrolate, fiindă supranumerare, au 
primită chemarea sub arme pentru Aprilie. Se vede deci, 
că are să se execute în totă casulă sporirea cifrei de 
presență.

Francia. „Strassburger Post*  4lce> că Germania 
este directă amenințată prin încercarea de mobilisare ce 
vrea să facă generalulă Boulanger a celoră două corpuri 
de armată pe frontiera de răsărită.

llusia. După o telegramă din Brody, in Galiția, e 
adevărată că se lucreză fără întrerupere la sfîrșirea for- 
tificațiuniloră orașului rusescă Dubno. Afară de acesta 
câteva întăriri de trupe au venită în Polonia rusă și mai 
alesă la Zamosc.

Serbia. La întrunirile militare din urmă, care s’au 
ținută la Belgradă sub președința generalului Horvato 
viei, ministru de răsboiu, s’a constatată, că armata ser- 
bescă e totă prevăzută cu pușca nouă adoptată de cu
rendă. Se lucreză cu activitate la sfîrșirea noueloru 
fortificații dela Kladova. Aceste lucrări suntă făcute 
în vederea unui resboiu posibilă în care Rusia va fi an
gajată și pentru a împedeca pe Români se ocupe posiția 
acesta.

Sciri militare.
Austro-Ungaria. 0 telegramă din Triestă spune că 

la 28 lanuariu n. s’au făcută esperiențe eu nouele (or 
pil6re, cari au fostă*construite  în atelierele speciale ale 
marinei din Triestă. Aceste esperiențe au isbulită pe 
deplină. Torpildrele au fostă constatate ca de cea mai 
bună calitate. Stau bine in mare și iuțela loră ajungd 
pănă la 23 mile pe oră. Acestă iuțâlă n’au avut’o pănă 
acum decâlă torpilărele englese. — Să telegrafiază din 
Viena (parului „Standard" spre a confirma pregătirile 
militare ale Austriei și a constata, că desacordulă e fotă

Ultime sciri.
Sofia, 29 lanuariu. —■ GuvernulO bulgară a 

remisă consulului generală ală Franciei la Sofia, 
cu rugămintea de a o comunica la Petersburg, 
sentința dată în Rumelia relativă la evenimen
tele din Burgas, sentință prin care supusulă rusă 
Nabokofi a fostă condamnată la uidrte.

Berlină, 29 lanuariu. — Gazeta Germaniei 
de Nord dice că Germania dorește pacea, însă 
că din nenorocire tendințele opiniunei publice 
nu suntă caracterisate în regiunile oficiale. Gu- 
vernulu germană trebue să țină dâr sâmă nu 
numai de voința cabinetului francesu, ci și de 
disposițiunile spiritului populară.

Berlină, 28 lanuariu. -— In cercurile nostre 
politice bine informate se admite că ună răsboiu
este inevitabilă între Franța și Germania. Der se 
speră că egalitatea forțeloru, fiindă stabilită după 
adoptarea proiectului de lege militară, va face 
să întărejiede isbucnirea ideiloru de revanșă la 
Francesi.

Berlină, 28 lanuariu.—Principele Bismarek 
are numerdse întrevederi cu împăratulă Willielm, 
Aceste întrevederi suntă ffirte comentate în cer
curile politice.

Berlină, 29 lanuariu. — Din incidentul fi 
nascerei fiului ală patrulea ală prințului jWilhelm. 
mii de dmenl s’au adunată înaintea palatului 
imperială. Când artileria, care a anunțată nas- 
cerea cu 101 tunuri, a trecută pe dinaintea pa

latului, în sunetele cântecului „Wacht am Rhein“ 
(Sentinela la Rină), împăratule apăru la terestră, 
fiindă salutată de strigătele mulțimei.

—x—
Viena, 17 lanuariu. — „Corespondența po

litică “ spune, că guvernulă din Sofia a notificată 
Porții, că e gata să acorde minorității numirea 
unui regentă și a doi miniștri, îndată ce Pdrta 
va fi propusă ună candidată acceptabilă pentru 
tronulă Bulgariei.

—x—
Negociările cu România pentru con

venția abia se voră reîncepe înainte de 10 Fe- 
bruariu st. n. (|ice „N. fr. Presse.“ In Bucu- 
rescl se crede că pe atunci lucrările pregatitdre 
se voră putd termina ca delegații români se pdtă 
pleca la Viena.

DIVERSE.
Necrologu. — Maria Ilieșiu născută Clococianu ca 

soțiă și pruncii: Ana, Ștefană, Maria, Claudia și Elisa- 
beihi cu inima frântă de durere aducă la cunoscința tu
turora consângenilor!), amiciloră și cunoscuțiloră, cumcă 
prea iubitulă loră soții, respective părinte lacobujllieșiu, 
magistru silvanală in Năsăudă, după ună rnorbă greu șl-a 
dată sufletulă său blândă în mânile Creatorului in 26 
lanuariu 1887 in cimiteriulă greco-catolică din Năsăudă.

Fiă-i țărina ușOră și memoria binecuvântată 1
** *

Unu fenomenu — Institutulă meteorologică din Bu- 
curesel comunică șcirea unui fenomenă întâmplată Luni 
in săptămâna trecută: In (Jiua aceea, Ia 5 dre după 
amiacjl, la nordulă Moldovei a fostă ună fenomenă me
teorologică prea curiosă într’o astfelă de vreme. Se 
scie. că în timpulă iernii atmosfera este încărcată cu o 
mai mare electricitate decâtă vâra. Cu tOte acestea a- 
cum au fostă cele mai multe descărcări electrice ale at
mosferei și rare-orl se observă iârna fenomenulă acesta. 
Sera la ceasurile 5 ună noră încărcată cu electricitate, 
descărcându-se peste liniile telegrafice in Rădăuți, Dara
bani, ș. a. a produsă câte-va accidente. Astfelă la Ră
dăuți descărcătura trecândă prin aparate a arsă gutaperca 
intr’o parte a fireloră de jocțiune a aparateloră. La 
Darabani, descărcătura a fostă așa de tare încâtă apa
ratele telegrafice proectau schintei și cumutatorulă părea 
aprinsă. Amploialulă telegrafului din pricina comoțiunei 
nu putea isola liniile.

* « 4
Sfirșitulu lumii. — Unulă din marii savanțl en

glezi, sir W. Thomson, care a luată mare parte la așe- 
darea cablului transatlantică și s’a făcută cunoscută prin 
teoriile sale asupra originei plantei nostre, a comunicată 
data probabilă a sfîrșitului lumii. Intr’o conferință ți
nută la Royal Institution, a calculată, basândn-se pe 
teoria lui Holenholtz, după care sdrele este ună globă 
vastă care sâ răcesce, puțină câte puțină ; — a calcu
lată, (jieemă, că sorele există de 20 milione ani și că 
se va răci cu desăvârșire peste 10 milidne de ani maxi
mum. Deci peste 100 mii veacuri sfîrșitulă lumei.

MK" Miniere singuratice din „Gazeta Transilva
niei ă 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: lacobă Mureșiauu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu

Strigă bădița din șesă 
Sâ i trămită gură mai desă.

«* *
La răchita rămurată 
Șede-o mamă supărată, 
Cu fata-i nemăritată.
_  Nu da mamă vina fetei 
Ci dă vina cui n o cere, 
Ca feta s’ar mărita 
Dâc’ar fi cine-o lua.

•* *
M’am dusă aseră la moră 
Cu căruțulă c’o iepșoră.
Iapa nu-i — mânzu’lu furară 
Două rote nu’su de-aseră. 
Dumnezeu să nu mă bată — 
Morărița-i vinovată.

*♦ *
Săraci, voi, mândrele mele 
Vorbiți-vă voi tus’trele,
Și-mi faceți o liturgiă
Ca să scapă de cătăniă;
Că d’acolo de-oiu scăpa 
Pe tus’trele voiu lua.

*★ *
Cântă cuculă pe sagești 
Rămânâre-ai sată sicretu 
Decă, bade, nu te vădă! 
Cântă cuculă pe sub vii

Rămânâre-ai sală pustii
Decă tu bade nu vii.

** *
N’aibă mândra nici o vacă 
Numai ochii ei să-mi placă, 
Că dâcă mie nu-mi place, 
Haine bune cum mi-o face?

*• *
Fosl’am și eu 6re când 
Ore când, a ore-cui
D’acum nu’să a nimănui;
Der de m’oiu purta frumosă 
Er voiu fi a cui am fostă.

A* A
Așa (pce fruncja’n plopă, 
Că dragostea nu-i norocă 
Numai chiar pară de focă;
Așa (Jice frumja’n vie, 
Că dragostea nu-i moșiă 
Ci năcasă și dușmămă.

*• *
Străinu-să și n’am pe nime.... 
Am destui dâr nu’ml vreu bine. 
De’așă avâ pe cineva 
M’ar trage, nu m’ar lăsa. 
Străinu’să ca ș’o pasăre, 
N’am milă nici de-o lăture. 
Străinu’să ca-ună puiu de cucă 
N’am milă unde mă ducă.

Săruiatulă de moșnâgă 
Ca carnea de puiu beteagă.
Sărutatulă de voinică
Ca carnea de puiuță friptă.

• *
Tună Domne și dă focă 
Unde-a fi mândrulă pe locă,
Tună Domne și dă pară 
Unde-a fi badea pe seră.** *
Nu te bate cb ș’ună pesce, 
Că mândra nu te iubesce.
Nu te sfărima cu firea, 
Că lelea nu sci de ea.

« ♦
Popa lână m’a jurată
Să nu-mi țină drăguță’n sată,
Nici holteiu, nici însurată!
— Grijâscă popa de elă, 
Că io-să voinică tinerelă,
Nu-să moșnegă bătrână ca elă.

* *
De m’așă face ca ș’odată
Sciu-așă pena cum se pârlă:
Că până se pârt’așa —
Să te iubescă lelea.

Doine poporale.
(de lângă cetatea de petră, culese de Eleonora 

T. Mihalca și Sofia Colceriu.)
Flore mândră’n grădiniță, 
Sărută-mă mândruliță.

Pănă i mutu la Bistriță; 
Sărută-me să nu scie, 
Scârbă’n casă să nu fiă, 
Sărută-mă să nu vâ<}ă, 
Scârbă’n casă să nu șâdă. 
Tu mândruță mândrișoră 
Ce-țl-e gura-așa amară?
O de pâne de săcară, 
O de grâu de primăvâră, 
Ba nici de pâne de săcară, 
Nici de grâu de primăvâră, 
Dâr când m’a născută pe mine 
Au mâncată maica căline, 
Să nu mă sărute nime. 
Fruntfă verde de piperă, 
Aprăă Domne și feri, 
De gardulă bătută cu spini, 
De drăguța din vecini 
De pușcuța ruginâsă 
De drăguța mincinosă. 
La drăguța din vecini 
Trecui gardulă celă cu spini, 
Fără botă printre câni; 
Dâcă n’am fostă vinovată, 
Nici cânii nu m’au mușcată, 
Nici spinii nu m’au spinală, 
Fârte bine ml-a umblată.
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Oorsvln la bursa de Vien ■ Burau de Itucfirescl. Cursuiu pieței Brașovu
in 29 lanuanu st. ISS7

Rentă de aura 5*,  . . . 97 85
Rentă de hârtia 5°'o . . 8 89 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare........................ 148 i O
Amortisarea datoriei căi- 

lorfl ferate de osta ung. 
țl-ma em isiune) ... 96 7

Atnortisarea datoriei câi- 
lorfl ferate de osta ung. 
(2-a emisiune) .... 126 —

Amortisarea datoriei câi- 
loră ferate de osta ung. 
(3-a emisiune) .... 11550

Bonuri rurale ungare . . 103.75
Bonuri ca cl. d6 sortare 1C3.75
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă.............................. 103.75
Bonuri cu cl. de {sortare 103 75 
Bonuri rurale transilvane 104 —

Bonuri croato-slavui « . . 104 50,
Despăgubire p. dijma de 

vina ung.........................—.—
ImprumutulO cu p.eiiuu 

ung.................................. 117.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segediuului . 121 — 
Renta de hărtiă austriacă 79 70 
Renta de arg. austr. . . 80 05

, Renta de aura austr. . . 109 90 | 
Losurile din 1860 . . . 135.75
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ 864 —
1 Act. băncel de credită ung. 287 25 

Act. băncel de credita austr.282.60 
Argintula —. — Galbinl 

împărătesc) .... 5 98
Napoleon-d’orI .... 10.07 

. Mărci 100 iinp. germ. . . 62 15
Londra 10 Livres sterlinge 127.35

Cota oficiali) dela 16 Ianuarie st. v. 1887.
Gump. ven«i.

Reuta română <5%). 9i‘i 92—
Renta rom. aniorl. (5°/0) 92>/s 9B’/3

> convert. țO’/o) 86V, 87—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 35— 36—
Credit ionc. rural (7°/0) 101’/4 1021/,

>> >> l,50/0) 85>/. 86 —
» • urban (7°/0 ’ 99— 99’/a
» » (6°/o) • 9P/> 92‘/<
> » (5«/? ■ Bl3/* 82‘/a

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

< » » Națională — —
Auru contra bilete de bancă . . 17P/a 18.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 — 2.03-

t>• fk A

din 31 Ianuariu st. n. 1887.

Bancnote românesci .... Cump. 8.44 Vend. 8.46

Argint romanesc........................ • 8.40 • 8.42
Napoleon-d’ori............................. • 10 02 < 10.06

Lire turcescl................................. » 11.30 » 11.33

Imperiali........................................» 10.30 » 10.33

Galbeni............................................ » ’ 5.95 » 5.99
Scrisurile fonc. «Albina» . . » 101.— • 102,- -

Ruble RusescI............................... » 116— » 117.—

Discontulă ... » 7—10°/0 pe anii.

e e e
e e w
e
e e

Umedeala, frigulu, nu superă! 
-= Numai

Pentru Domne.

ABONAMENTE
la

„Gazeia Transilvaniei"
se potu face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămii a ni se trimite esactu arătându - se 
și posta ultimă.

Prețulu abonamentului este:
Pentru Auslro-Ungiiria:

pe trei luni.......................................... 3 fl. —
„ ș6se luni................................................. G fl. —

unu anii................................................12 fi. —

Xi

fl. 1.85. S—
Impermeabile, cilldurose, durabile 

in adevără admirabilei de el fine simtă 
din nou inventatele și renumitele

JACHETE
(Burger - Jacken)

(ăsute desu și cari se potrivescă forte frumosu 
pentru Domni, Domne, băețl și fete.

i Tote cu prețulu egală de numai fl. 1.85 
bucata.

Aceste Jachete renumite suntu pentru 
orl-cine celu mai indispensabilă și necesară 

vestmântfi, și se află în colorile: sură, cafeniu, drapă, bordeaux, civitu și negru Cine 
posede o asemenea Jachetă este celă mai bine apărată contra frigulm. căci litnilu clast <e. 
să lipcscu de orl-ce formă a corpului, menținu « căldura egala a coi pulul și suntu ..
lore de nenretuitu neutru tie-care omu. — Afară de cele menționate cu fl. .. e 
allă

Pentru Domni:

 

e s e&&

tă a corpului, menți’>« 
de neprețuită pentru tie-care omu. - — 
pentru dame încă doue soiuri:

Lână Zepliir blănite
numai fi. 4Din lâuă Zepltir lină

numai fi. 2.85. _ _____
Ca mesură este snlicientu a areta decă statura e luare., mijlocia sen mică.

Se trimită Veritabile contra rarr.bursă numai de
Julius Fekete, Verseiiduiigsliaus in Wien

V., Hundsthurmerstrasse 18 59.

® ffl -.3 &fț £■ < 35 «£ ăiS Li- C-HB •' fr ■-< î

și £■

• * i

Pentru România si străinătate:

11—12

pe trei luni ................................
.. șese luni......................................

,, unu anii............................................

10 franci
20 ,.
40

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/1'

Mersulu trenuriloru
Valabilii dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealii-Budapewla și pe linia Teiușfi-4rsiaifl-jaadai»eMla a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealâ-ISiatia pesta

Trenă Tren Treuu Trenă 
d® accelerat omnibus omnibus 

persone

BucurescI

Predoalu

7.30
1.14

IBaalapesta—IPredealii

Trenu Tren Trenu Trenu Tren fi
de pers. laccclernt oînnlbiis de 

persane
omnibus

'E’eiiiMÎg- esi a Ruda pesta- Iradii-Teiiișft

Trenă 
omnibus

Trenu de 
persane

Timișă

Brațovfl 

Eeldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

Sigliișora 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă
Teiușfi
Aiudă
Vințulă de susă 
Uiora
Cncerdea 
Ghirisă
Apahida

Clațiu
Nadeșdu 
Ghirbău
Aghirișă 
Stana
Huiedină 
Ciucia
Bucia 
Bratca
Răv 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

Oradia-marc

P. Ladâny 
Szolnnk
Bada-peita

Viena

i

(

( 
(

— —

8.1’4
S 51
9.14 __
9.51 _
t 05

1 2?
11.26
2 0 -

12.2- _ -
r,'44
1.05 -
1.34 __
1.46
2.09
2.39 —
3.01
3.08
3. li _ _
3 5 __
5.10 __
5.31 —
— 6 03
— 6.21
—
—
— —
— 7.14
— 7.43

—
— —
— 8.22
— 8.48
—
—
— 9.13
— 9.1H

10.38
__ 12.20
— 2.15
— —
— 8.00

|
1.45

4 16
5.02
5 4"
6.15

7.06
8.52
9.19
9 31 

.0 16 
10 57

11.19 
11.31

11.52
12.31
12.18

1.22
2 ib
2 48
2 56
3 64
461
5 28
5 56

In 55
. 23
3 21
ii. u;
2.15
6 OF

2.32

Viena
Budapesta
Szo’nok
P. badâny 
Oradea mare

Vărad-Velenezfc 
Fugyi-VâsârheU 
Mezo-Tclcgd 
R6v
Bratca 
Bucia
Ciucia
Huicdin
Stana
Aghiriș 
Gliiibău
Nedeșdu

Apahida 
dliiriș 
(ucerdea

Ui6ra
Vințulă de sus 
Amdft 
"eiuța 
Crâciuaelă
BlașO 
.Vlicăsasa 
v&pți’. i»i'- 
'lediaș') 
\lisahetopcl 
ligișOra 
rlașfaicu 
Homorod
,gos‘onfalva 

Apati a 
Feldura

Pre. «leala

Bucurescî

Brașovă

Timișă

1 u.iol —
3.10

—
7.40 2.— 6.20

11 05 3.58 7 38 9.34
2 02 5.28 5 40 11.26
•i. 2 6.58 9.14 1.38

_ .— 9.24 2 06
«_ — 9 41 2 17

7.33 10 19 2.40
8.04 11.38 3.24
— 12.18 3.47

_ — 12.5. 4 07
._ 8.58 1.57 4.33

9.28 3.1 i 5.15
— 3.40 5.3)
— 4.15 5 55
— 4 36 6.G7
— 1.58 6.24

— 10.28 5.26 6.43
1 l.CO — — —

1 19 — — —
2 30 _ — —
1.01 — — —
1 06 — — —
1 13 _ — —
1.20 _ — —
1 41 _ — —
2.t.0 _ — —
2 31- — — —
2 48 _ — —
3.20 __ — —
3 36 _ -2- —
4.1 0 _ — —
4.3 - - —
5.12 _ — —
5.37 — — —
7.0 ■’ — — ■
7.43 — —
8.11 — —
8.41 —
9.21 — —

1.55 —
— 2.53 z

—- —
— _ 3.28 —

9.35

8.00
11.40
2.31

7.081
7.36,
9.061
9.53

10.—
10.G9
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3.49
4.28

"6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grhse.

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

de jos ă

(Piski)

Teiușft 
Alba-Iulia
Vințulă 
Șibotă
Orăștia 
Bimeria
Deva
Branicica
Ilia 
Gurasada
Zaui 
Soborșin 
BSrzova 
Gonopă 
Radna-Lipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață
Atrad fi
Szoluok
lindapest a
Viena

(
(

11.24
11.39
12.30
12.52

1.01
2.03
2 52
3.23
3.55
4 08
4.25
5 30 t

I

Aradft-Timitșâra

Aradti
Aradulă nou
Nâmeth-Sâgh
Vinga
Orczifalva 
Merczifalva
’ffitaiișâra

Trenă 
omnibus

Trenă de 
perflrtnc

5.48
0.19
6.44
7.16
7.47

9.02

Timișâra-Aradft

Timiș6ra
Merczifalva 
Orczifalva
Vinga
N6meth-Sâgh 
Aradulă nou
Arndtk

I
Trenă de 

perflOnc
Trenă de 
persone

6.25

7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

I

9.08

5.00

Trenă 
omnibus

Trenu 
mixt

6.32
7.02
6.23
8.01
8.17

6.05
6.33
6.58
7.29
7.55

2.40
3.14
4.22
4.50
5.18

Trenu de Trenu Trenă 
persdne de persone omnibn;

1

Viena 11.10 12 10 — i
JUiidupeNt n 8.20 9.05 —

tSzoinok /1
11.20 12.41 __
4 10 5.45 — •

Ar.-idft 4 30 6.— 7.04
Glogovață 4 43 6.13 7.22
Gyorok 5 07 6.38 7.58
Paulișă 5.19 6.51 8 17
Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Conopă 619 7.37 — 1
Berzova 6 28 7.55 —
Soborșin 7 25 8.42 —
Zam 8 01 9.12 —
Gurasada 8.34 9.41 —
Ilia 8.55 9.58 —
Branicica 9.19 10.17 —
Deva 9.51 10.42 — -
Simeria (Piski) 10.35 11.07 —
Orăștiă 11.11 11.37 —
Șibotă 11.43 12.— —
Vințulă de josă 12 18 12.29
Alba-Inlia 12 36 12.46 —
Teînșfii . 1 29 1.41 —

Simeria (Piski) Petroșenl

Trenu de Trenă Trenă
perBone omnibui mixt

Simeria 11.25 2.42
Streiu 11.58 — 3.25
Hațegă 12.46 — 4 16
Pui 1.37 — 5.11
Crivadia 2.24 — 5.58
Banița 3.05 ~S4î
Petroșeui 3.37 — 7.12

Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenă Trenă Trenă
de pers. omnibus mixt

Peiroșeni 10 07 6.10
l Banița 10 48 — 6.53

Crivadia 11.25 — 7 37
Pui 12.05 — 8.20
Hațegă 12.42 — 9.01
Streiu 1.22 — 9.52
Simeria 153 — 10.31


