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NOU ABONAMENTU

„GAZETA TRANSILVANIEI.”
Cu I Iulie 1887 st. v., se începe uuft nou 

abonamente pe triluniulfl Iulie, Augustă și Sep- 
temvre la care învitămu pe toți onorații amici și spri
jinitori ai foiei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru Austro-Uugaria: Pentru România și străinătate:

pe trei luni 3 fi. pe trei luni 10 franoi
,, șese ,, 6 ,, ,, ș6se ,, 20 ,,
„ unu anu 12 „ „ unu anu 40 „
Abonarea se pâte face mai ușorii și mai

repede prin mandate poștale.
Abonațiloru de pân’actnn li-se recomandă 

a însemna pe cnponu numărulu fășiei sub care 
au primită cțiarulît.

Domnii cari se voril abona din nou si binevodscă 
a scrie adresa lămurită, și a arăta și posta ultimă.

Brașovu, 1 Iulie 1887.
ErI amu înregistrată în colânele fdiei ntistre 

strigătulfl de durere alu unui nobilii fiiu alu Sâ- 
lagiului. Adâncă mâhnită de cele ce le-a vă
zută petrecendu-se cu ccasiunea alegeriloru die- 
tale în cerculă Zelăhană, acestil bravu Română 
esclamă: „Ți se sfâșia inima de atâta poltro- 
nagiu, ce au arătată conducătorii turmei!“

Pâte că unulu său altulă va fi de părere, 
că autorulă corespondinței din vorbă a dată o 
espresiune prâ drastică justei sale indignări a- 
supra păcătoșiiloră comise. Celă ce ar crede 
așa ceva este însă în mare rătăcire.

Alta ar fi fostă dâcă ar fi vorbită numai 
de poporulă fără carte, care este așa de multă 
espusă liberului arbitriu solgăbirăescă, dâr a vor
bită de conducători, de cei ce suntă chiămațl a 
păzi turma cuvântătâre și ar fi păcătuită, dâcă 
pe aceștia nu i-ară fi judecată câtă se pâte de 
severă.

Ceea ce s’a petrecută în decursulă alegeri- 
loră în sînulă poporului română Sălăgiană, nu 
este numai o aparițiune trecătâre, ci este preves
tirea unui mare periculă ce amenință desvolta- 
rea națională a poporului nostru în acele părți.

Ca să fimă înțeleși mai bine vomă fi fârte 
scurțl la vorbă.

Cei cari pentru câte ună oscioră de roșă 
iau în deșertă acji solidaritatea națională, voră fi 
în stare mâne a servi pe dușmanii nămului 
nostru și în stăruințele loră îndreptate contra 
culturei nâstre naționale. A<ji corteșă nerușinată 
cu până roșiă în pălăriă, mâne slugă netrebnică 
a tendințeloră kulturegyletiste.

Unu casă mai nou, ce ni se comunică totă 
din părțile Rezului, de sub Meseșă, ne arată în 
modă bătătoră la ochi nexulu ce esistă între cor
teșă și slugă kulturegyletistă.

In aceste părți esamenele de veră ale scâ- 
leloră poporale s’au ținută în a doua jumătate 
a lunei lui Maiu. In unele comune s’a presen- 
tatu și inspectorulă de scâle ungurescă însoțită 
de solgăbirăulu. Sub era fericită Trefortiană 
solgăbirăii au devenită „patronii" culturei poporu
lui, și dâcă le-ar fi iertată să pârte reverendă, 
ară fi fostă numiți pănă acum negreșită direc
tori peste scâlele poporale confesionale.

Așa în comuna Peceiu s’a presentată ca e- 
saminatoră la scâla română și solgăbirăulă ace
lui cercă, c’unfl mare ciubucu în mână.

Invățărorulă isbită de atâta onâre, esaminâ 
în grabă pe elevi din religiă în limba română 
și apoi spre a face și „măriei sale" solgăbirăului 
o bucuria, esaminâ din tâte celelalte obiecte totu 
în limba ungurâaeă. Elevii răspundeau cum pu
teau, declamau, cântau, analisau tâte pe ungu- 
resce. Intr’aceea solgăbirăulă, ca semnă că este 
fârte satisfăcută, scotea din ciubuculă său nori 

groși de fumă, încâtă nu se mai vedeau unii pe 
alții și băieții tușieau de se prăpădeau.

Dâr solgăbirăulă i-a recompensată împăr- 
țindu-le eleviloră premii de câte 1 fi. și 50 cr.; 
învățătorului i-a ținută o predică, totă cu ciu
buculă aprinsă] în mână, și l’a tractată c’ună 
sacă de laude, declarându-lă totodată de „bună 
patriotă."

Ei bine, acestă învățătoră „patrioticăcare 
se împărtășesce cu atâta laudă de cultura un- 
gurâscă a ciubucgiului solgăbirău, a fostă câteva 
<|ile după acâsta alesă ca corteșă, de candidatulă 
guvernamentală, și ni se asigură că i s’au dată 
bani ca să mergă din sată în sută să câștige 
voturi pentru omulă guvernului.

In ajunulă alegerei același învățătoră-pa- 
triotă — ni se spune — îșl luâ voiă dela ins
pectorulă de șcâle ungurescă din Zelău să nu 
mărgă la votare, ca să nu se strîce cu „popii" 
și a și fostă liberată de „măria sa" dela Zelău 
cu condițiunea ca să mâne Ia alegere pe toți a- 
legătorii din Peceiu.

Solgăbirăulă face pe inspectorulă școlară, 
inspectorulă reg. de stată pe directorulu scâlei 
confesionale, er învățătorulă confesională face pe 
corteșulă și ia porunci dela „măriile lorii".

Tablou!
Mai este âre lipsă de comentară? N'are 

dreptate Sălăgianulă nostru când vorbesce de pol- 
tronagiulu conducătoriloră ? Nu facă bine cei 
ce combată fără cruțare acum pănă când mai e 
timpu acestă poltronagiu ?

Judece fiăcine și răspnnsulă i se va da 
de sine.

Prințul!! de cortină, Rudolf în Bucovina.
După cum se raportăză din Cernăuți, prințulă de 

corănă Rudolf a fostă fârte cordiala primită. Cernău- 
țenii au fostă scutiți de mâhnirea de a se vedea dațl 
înapoi de «elementula nobilă*,  de gentry și magnați, 
cum a pățit’o poporulă din Lemberg, Cracovia, Tarnopol 
și Sniatyn. In comitetulă festivă ală țării e ună mare 
numără de Români.

Parada cu revista trupeloră a durată o jumătate 
de oră. Prințulă de corănă a lăudată trupele pentru 
escelenta loră instrucțiune. A visitată apoi biserica ca
tolică și reședința metropolitană greco-orientală. Metro- 
politulă Moraru-AndrievicI a fostă singura persină care, 
afară de nemțesce, a vorbită și romănesce și rutenesce 
prințului de coronă. Intre altele (jise :

„Binecuvântată fiă ij’ua, >n cai'e salută cordială 
pe Alteța Văstră imperială, binecuvântată fiă pentru tot- 
deuna ora in care A. V. imp. v’ațl îndurată a visita 
aceste opere monumentale ale părintescei îngrijiri a M. 
Sale, patronulă și scutulă fondului religionară gr. or. și 
ală bisericei ortodoxe orientale. D-<jeu binecuvinte și să 
țină pe Alteța Văstră imperială.»

Prințulă de corănă asigură pe metropolilulă de 
bunăvoința sa pentru biserica gr. or. După o rugăciune 
în capela metropolitană, prințulă de corănă visita șalele 
ședințeloră consistoriale și sinodale, sala representațiunei, 
biblioteca archiepiscopală și seminarulă. Visitâ apoi bi
serica evangelică, universitatea. Aci prințulă de corănă 
întrebă, dâcă la universitate suntă representate și alte 
naționalități, afară de cea germană. I s’a răspunsă că 
universitatea o cercetâză și studențl români, ruteni și 
poloni. Mai întrebă prințulă de corănă dâcă se instruâză 
rutenesce. In biserica rulână 4lse ca are cel® mai căl- 
durăse simpatii pentru națiunea și biserica rutână. In 
templulă israelilă îșl esprimă prințulă de corănă recu- 
noscința sa pentru deosebita frumsețe a templului. In 
fine visită mai multe institute de învățămânlă și espo- 
siția de industria casnică în scăla de industria.

piarele ruse și prințulU de Coburg.
O telegramă din Petereburgă aduce scirea 

că tiarele rusescl suntă unanime a se pronunța 
contra alegerei prințului Coburg. Ele declară 

că acâstă alegere este o intrigă austro-germană 
cugetul ă mai cu sâmă de a se proclama neatâr 
narea Bulgariei este de natură a face lumină a 
supra intențiunei Porței și a puterilorfl.

„Nowoje Vremja" 4’ce: „Pdrta ar trebui 
acum să interviă ; Europa ar trebui să recheme pe 
representanții ei din Sofia; în orl-ce casă, Rusia nu 
va permite prințului de Coburg să vie la Sofia, 
âr dâcă va veni cu o escortă austriacă, Rusia 
va Josă mânile!"

Starea armatei ruse.
„Moskovskija Vjedomosti," ocupându-se de 

raportulu oficială asupra stărei armatei rusescl 
scrie:

Strategii germani vorbescă despre aceea, că armata 
rusă a fostă întărită în anii din urmă prin aceea, că 
organisația ei a fostă întocmită după modelulă armatei 
germane. Ce ară dice [însă strategii germani, dâcă în 
adevărh Rusia, urmândo esemplulă Germaniei, ar fi In
trodusa servițiulă de trei ani și sistemula celă strictă de 
asentare germană, care nu cunâsce nici ună {privilegiu? 
Pe când Germania cu mare ostenâlă și astrîngându’șl 
tâte puterile îșl pole întări contingentulă său anuală 
numai cu 15,C00 pănă la 20,000 [soldați, Rusia ’șl-ar 
pute îndoi atunci contingentulă său. Asta e pentru po
litici ună faptă atâta de interesantă ca acela, că Rusia 
afară de armata sa regulată pole pune în piciâre o ar
mată de CasacI, care constă din cavaleriă, infanteria și 
artileria, și care numai din erâre nu se numără la ar
mata regulată, pe când aceste trupe in realitate nu 
suntă mai rău înarmate și instruite decâtă cele din 
urmă. Casacii noștri îndeplinescă chiar în timpă de pace 
aceleași serviții, ca și armata regulată. In faptă Rusia 
nici nu are trupe neregulate. Avemă ună esceleută ma
teriala care, îndată ce arh cere împrejurările, se pâte 
organisa de minune.

Libertatea individuală în Anglia.
In Anglia s’a petrecută ună casă, care a provo

cată o discuția agitată în parlamentă și care preocupă 
pentru momentă opinia publică englesă mai multă de- 
câta orice cestiune politică. Fta casulă despre care ni 
se telegrafiase fârte necomplectă 1

La 16 Iunie sâra una sergentă de poliția a arestată 
în Regent-Streot (Londra) o fată, de profesiune modistă, 
cu numele Miss Gass, sub învinuirea de a fi Bupărată 
pe trecători cu intențiunl obscene. Fata protestă, sp se 
că e nevinovată și că polițaiulă trebue să fiă victima 
unei mistificații. Cu tâte acestea fu dusă la închisâre. 
Dimineța, transportată înaintea judecătorului corecțională, 
îșl repetă protestările de nevinovăția, confirmate și de 
fameia^la care lucra; sergentulă de polițiă susținu din 
parle-i încriminarea și judecătorulă dândă cretjămânță 
vorbeloră lui ținu o aspră reprimandă d-rei Cass, ame- 
nințând’o cu închisâre pentru casulă când ar comite din 
nou delictulu.

Atâta fata câtă și madama la care lucra protestară 
în contra acestei înfierări morale și îșl duseră plângerea 
pănă la parlamentă. 0 interpelația se făcu ministrului 
de interne asupra celoră întâmplate. La începută elă 
refusă să ordâne o anchetă și numai după ce luă cu- 
vântulă și Chamberlain făcu o declarația prin care avea 
aeruia de a promite ancheta cerută. A doua <ji insă 
reveni și căută prin felh de felă de pretexte să-șl re
tragă făgăduiala.

Atunci se născu o discuțiă furtunâsă la care luară 
parte âmenl mai însemnați din tâte partidele. Cu toții 
înfierară purtarea poliției, a judecătorului corecțională 
și a ministrului de interne. Acesta căută să se desvi- 
novățâscă, dâr nu isbuli și Camera dadă ună votă, la 
care participară chiar mulțl conservatori, prin care llă 
găsea culpabila și îi impunea facerea anchetei In timpulă 
celă mai scurta posibilă.

Tâte diarele din țâră suntă de acordă In a co
manda atitudinea poliției, judecătorului și a ministrului, 
care a căutată să Impedece instrucțiunea. Casulă e fârte 
caracteristică. Tâte deosebirile de partidă lncetâză |n
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Anglia îndată ce libertatea individuală chiar a celui mai 
neînsemnată omă e periclitată prin încălcările politiei și 
dâcă aceste încălcări nu suntă imediată și rigurosă pe
depsite de justițiă și de guvernă.

,Times“ resumeză astfelă opinia țârei în acâstă 
materiă: „Niciodată poporulă englesă nu va considera 
ca lege, ca cuvântulă unui polițaiu să aibă mai multă 
valdre decătă cuvântulă oricărui altă omă.*

Dâr in Ungaria? Vorba unui slujbașă ungurescă e 
lege, âr legea înaintea vorbei lui e moltă. De altmin
trelea așa e dela ministru, fișpană, solgăbirău și pănă 
la ușierulă celui din urmă oficiu ungurescă.

SOIRILE PILEI.
Ministrulă ungurescă de interne a publicată ună re- 

gulamentă pentru organisarea serviciului de vaccinare (po- 
săire a copiiloră). Fiecare municipiu are să se împartă 
intr’ună numără corăspuntjătoră de cercuri de vaccinare, 
avăndă fiecare mediculă său vaccinatoră. Vaccinarea e 
impusă tuturora și se esacută in publică înaintea unei 
comisiunl, dăr e permisă a se face și de către ună me
dică privată. Municipiile au să dispună imediată a se 
vaccina persdnele allătăre in institutele de ojfanl, de să
raci și de bolnavi cu suferințe cronice.

—x—
Ni se scrie din Tușnadu, că timpulă e variabilă, 

dăr cu deosebire văntă. Lume e putină. Din BucurescI 
suntă numai două familii și din acestea numai una ro- 
mănescă.

—x—
Arehidiecesa transilvană gr. or. conferă de rândulă 

acesta patru stipendii de câte 500 ji. pentru calificațiunea 
mai înaltă a clericiloră din acesta arhidleeesă la vre-o 
universitate. La aceste stipendii pot a concura numai 
clericii absoluțl din arhidiecesă, cari suntă totodată și 
absoluțl de gimnasiufcu esamenă de maturitate și voescă 
a’șl complecta studiele la vre-o facultate teologică seu 
filosofică. — Din „Fundațiunea lui (îojdu' se conferă 
pentru studii mai înalte stipendii de câte 300 îl, 400 fl. 
și 500 fl-, și in casă de gradațiune de câte 60 fl., 120 
ti. și 180 fl.

—x—
In representanta orașului Giins s’a propusă, precum 

spune „Egyetertes", a se alege Ludovic Kossuth cetățenă 
onorifică ală orașului. Propunerea a fostă respinsă.

—x—
Ministrulă Trefort a „pricopsită" pe preotulă gr. 

or. Peter Gabor (pe romănesce ar fi Gavrilă Petru") din 
Also-Kojanel (?) cu 50 fl. pentru serviciile sal; tăcute 
maghiarismului.

—x—
Românulă Adrianii Nistorii, absolventă de drepturi, 

e numită practicantă de dreptă fără plată la judecătoria 
cercuală din Blașiu. Mare jertfă ungurescă pe punga ro 
mânâscă.

—x—
D-lă Nicolau Prosteanu, advocată și vicefiscală co- 

mitatensă in Lugoșă, cetindă notița apărută in nr. 138 
ală făiei ndstre despre episodulă ce ni s’a relatată de 
ună călătoră din Reșița montană și văcjândă că acestă 
episodă se releră la persăna d-sale, ne comunică, că nu
mele Broșteanu, e greșită, deoreee pe d-sa îlQ chiamă 
Prosteanu. Mai departe ne comunică, că nici d-sa, nici 
d-lă Gidofalvi nu suntă ase’sorl la comitată și că de 
espresiunea „biidos olăh“ n’a fostă vorba. >Adevără este, 
— adauge d-sa, — că o causă de onore de natură pri
vată intre mine și intre d-lă mai susă numită, carele e 

oficiantă la inspectoratul de dare, s’a aplanată în modă 
cavalerescăP. — Afacerea e delicată și d. Prosteanu e 
funcționară comitatensă ; de aceea nu mai voimă să fnnă 
așa de indiscret! a i cere să ne descopere adevărata cs- 
presiune, ce a dală nașcere episodului din cestiune.

—x—■
In Gurghiu Ciomfaleu ună incendiu a prefăcută in 

cenușe edificiile a 100 economi.

Mmisterulă ungurescă de camerță a dată o ordina- 
țiune in care se cjice, că prețuri mai mari, decât ă cele 
stabilite de autorități, nu e indreptăți'u a cere nici ună 
măcelarii locuitoră in comune. E naturală deci, că în 
astfelă de comune, unde prețurile cărnei, în urma legă- 
turei măcelariloră, ca necorăspuncjândâ împrejurărilor^ 
ținuturiloră vecine apară pre mari, autoritatea industrială 
de a doua instanță, la dorința representanței comunei 
respective și auijindă și pe autoritatea industrială de ân- 
teia instanță și camera comercială și industrială, pote 
face să intre în vigăre disposițiunea normată in punctă 
b. § 53 ală legii industriale și prețurile cărnii să le su 
pună din timpă în timpă unei regulari din partea auto
rității. Totodată nu se pâte permite a se opri importulu 
cărnei din comune streine, presupunendă totdăuna că dis 
posițiunile legii sanitare se observă.

—x—
Hotarele comuneloră Ghidfăleni și Mărtinușî din 

comitatulă Trei-Scaune au fostă cumplită bântuite de 
grindină la 5 Iulie n. Sămănăturile suntă cu totulă ni
micite.

Petrecere de veră se va țină la „Detunata" în co
muna Buciumă în favorulă fondului Reuniunei femeiloră 
române din Abrudu, Abrudsată și jură la 17 luliu st. 
n. a. c. In casă de timpă nefavoritoră petrecerea se va 
amâna pe cjina de 24 luliu n., când in casă de timpă ne
favoritoră se va ține in localitățile lui M. Danciu în Bu- 
ciumă-Cerbulă. Inceputulă la 10 6re a. m. Prețuia de 
intrare; de personă 50 cr.. de familiă 1 fl. Supraplătiri 
se priinescă <‘u mulțărnită și se voră chita pe cale dia- 
ristică. Comitetulă arangiatoră.

—x—
Academia română s’a înavuțită cu obiectele mai 

josă semnate: O iconiță in uleiu, representăndă portre
tele fundatoriloră monastirei Coșula din județulă Boto
șani. Două foi dintr’ună pomelnică în limba slavonă ală 
monastirei Sucevița. Două chrisăve slavone pe perga- 
mentă dela Ștefană celă Mare, unulă cu data: Suceava, 
7 Martie 1490 (6998), altulă cu data: Suceava, 16 Ia
nuarie 1491 (6999). Ună chrisovă slavonă pe pergamentă 
dela Mironă Barnovski Moghila Voevodă, cu data: lași- 
12 Aprilie 1627 (7135). Testainenlulă originală ală me- 
tropolitului Moldovei Veniamină, scrisă in monastirea Sla
tina la 8 Ianuarie 1844; cu ună adausă scrisă la 20 
Martie 1844.

—x —
In comuna Ciocănesc} din Bucovina a încetată din 

vieță în luna Maiu a. c. Spiridonu Hurges, care a lăsată 
o suină de 100,000 franci, seu pănă la 40,000 florenl, 
unicei sale fiice numită „Părasca", ce se cjice, că ar lo
cui în Iași, bănuindu se a fi servitdre in vre-o casă, său 
că trăesce intr’o altă posițiune necunoscută, fără ca ea 
să aibă sciință despre fericirea ce o aștăptă.

Emigrarea inilustriașiloril ardeleni în 
România.

.Ellenzek' se înspăimântă cumplită de soirile ce le 
primesce din părțile brașovene despre continuele emi

grări din România, mai vîrtosă ale industriașiloră ce 
din di în c,li iau dimensiuni mai mari.

Frații Hornung din Cohalmă, fabricanți de scaune 
de trestiă de mare, — precum află f6ia ungurăscă — 
plecă în România împreună cu 50—60 lucrători instruațl. 
Butnarulă (putinarulă) Csalotzky Jdin Brașovă e gata de 
plecare. Șl-a cumpărată deja o mare pădure în România, 
unde ișl va ridica ună atelieră frumosă. Guvernulă ro
mână i-ar fi și pusă la disposiția acestuia o liniă de 
trenă pentru transportarea iemneloră din pădure. Papu- 
carulă Batik George a emigrată săptămâna trecută cu 
familia cu iotă in Bulgaria. Funarulă ,Klein Hugo este 
gata de plecare în România împreună cu 8 lucrători ai 
săi, de asemenea și funarulă Samuel Frits. Dintre ade- 
vărații funarl abia au mai rămasă pănă acum pe locă 
4—5 măestri Totă așa stă lucrulă și cu industriașii din 
Kezdioșorhei. Papucarulă de acolo Saska a emigrată 
deja mai de multă în România și acum chiamă la sine 
ca ajutători pe măestri cari n’au de lucru. In fața aces
tora împrejurări ,Ellenzek« află, că ar fi timpulă, ca 
cercurile competente să pășăscă seriosă și cu energiă 
pentru scăterea din miseriă a biețiloră industriași și prin 
acăsta a pune capătă emigrăriloră.

Cum, jupâne >Ellenzek«, dâcă nu se încheiă con
venția comercială? CreiJI că industriașii trăescă și îșl 
plătescă dările cele grele cu scârbosulă șovinismă un
gurescă ?

Convocare.
In conformitate cu §§ 14 și 21 din statutele Asso

ciațiunei transilvane și iu conformitate cu conclusulă co
mitetului Associațiunei de dtlo 4 Martie a. c. No. 66 pt. 
31, adunarea generală pentru anulă curentă se convăcă 
prin acesta in orașulă Sibiiu pe (Jitia de 28 Angnstă a. c. 
s. n. și (jilele următăre.

Aducândă acăsta la cunoscința publică, invită pe 
toți membrii Associațiunei a lua parte în numără câtă 
mai mare la ședințele adunărei.

Presidiulă Associațiunei transilvane pentru literatura 
română și cultura poporului română.

Sibiiu, 9 Iulie 1887.
Iacobfi Bologa, 

v.-preș.

Lupta Slovacilorti contra maghiarisârii.
In comuna Perbală din comitatulă Pestei catolicii 

de limbă slovacă și maghiară stau de ună lungă șiră de 
ani față ’n față ca dușmani, din causă că Maghiarii se 
facă luntre și punte ca, corăspunijăioră cu numărulă ca- 
toliciloră maghiari, să se țină din timpă in timpă servi- 
ciulă divină nu numai in limbi slovacă, ci și in cea ma
ghiară. In (Jilele acestea se duse erășl o deputațiune a 
catoliciloră maghiari din Perbală la episcopală Pauer în 
Alba regală și i se presentă in acestă afacere. Deputa- 
țiunea se .provocă la iritațiunea ce domnesce in Perbală 
care ar pută avă urmări Tele, dâcă lupta pentru limbă 
nu se va înlătura pe cale paclnică. Episcopulă Pauer, 
după cum e informată „Budapesti Hirlap“ a adresată 
deputațiunii urmălărelo cuvinte puțină mângăitore.- „0- 
rnorîțl numai vr’o doi ămenl, și atunci Iribunalulă va 
resulva afacerea.“ Catolicii magh:arl din Perbală se voră 
adresa la comitată spre a cere ajutoră.

Cum vedemă nu numai că suntă minciuni t6te soi
rile ungurescl despre maghiarisarea Slovaciloră, ci din 
contră aceștia luptă cu hărniciă contra spurcatului cu
rentă de maghiarisare. Nu putemă decâtă să felicitămă

FOILETONU.

Misterele Veneției.
de Edouard Didier, traducere de Ioană S. Sparlali.

I.
Cununia cu Marea.

piua de 25 Maiu 1440, Joi, fuse o di mare și fru- 
m6să pentru poporulă măruntă ală Veneției, totdăuna 
lacomă de serbări, de spectacole, de jocuri, de sgomotă 
și de cântece.

In (jiua de 25 Maiu 1440 era sărbarea înălțării 
Domnului; serenisimulă doge Francesco Foscari, ală 
cărui dogată ținea de 18 ani, fixase, ca de obicei, pen
tru după amiaza acelei cjile ceremonia cununiei sale a- 
nuale cu Marea-adriatică.

Chiar din (Jorl de (Ji, o corabiă d’o formă ciudată 
și pe care strălucea aurulă fusese adusă la cheu in ca- 
pulă Piazzetei, intre cei doui stâlpi de graniță pe cari 
erau puși: pe unulă leulă aripată ală sfântului Marcu, 
cu ghiara pe Evanghellă, er pe celalaltă statua sfântului 
Teodoră. Corabia acăsta era Bucentaurul și nu eșea 
din arsenală decâtă numai odată pe anu pentru ceremo
nia ciudată a căsătoriei cu Marea. De aceea corabia 
era fărte venerată de Venețienl.

Pe Piazzetă, dela cheu și pănă la porticulă basili- 
cei Sf. Marcu, se așezaseră două rânduri de catarte. 

Din vârfulă acestoră catarte atârnau steaguri pănă a- 
prope de pământă. Printre aste două rânduri de ste- 
gurl trebuia să trâcă cortegiulă pentru a se duce la 
Bucentaur Două cordone de trupe aliniate d’alungulă 
catarteloră abia puteau să respingă poporulă și să men 
ție drumulă oficială, așa de mare era mulțimea. Nu 
numai pe piața Sf. Marcu, și pe cheulă Robiloră, de
parte, dincolo de podulă Suspineloră, ii era greu cuiva 
să se misee; poporulă năvălise chiară in vechile Procu
raturi, și se revărsa pănă peste Broglio — partea pieții 
reservată de obiceiu nobleței — unde imunitățile ser 
bării lăsau in <Jiua aceea mulțimea să năpădăscă.

Dogele Francesco Foscari, Pregadii (Senatulă), cei 
40 Avogadorii, cu ună cuvântă fotă ce era mai ilustru 
in Veneția intraseră de multă vreme în biserica Sf. 
Marcu, pentru ca s’asculte in pompă mare liturghia care 
se cânta înainte de ceremonia cununiei.

Pentru ca să p6lă s’aștepte, și pănă când corte
giulă să âsă din basilică și să defileze pe dinainte-i, 
mulțimea vorbia de una și de alta. Poporulă acesta 
limbută, de spirită și pișcătoră, îndrăsnea chiar ia 
în bătaiă de jocă pe puternicii săi stăpâni, cari treceau 
in susă și in josu pe dinaintea lui. Glumele schimbate 
astfel nu erau amarnice; fiecare vorbea ca să nu bage de 
sâmă că așteptă, nnmai de distracția și fără celă mai 
mică pică de fiere.

Nu era insă pretutindeni totă astfelă. In unele 
grupuri s’ar fi putută băga de semă alte simptome, 
Sub o aparență neinsemnătdre, câte o dată o vorbă 
crudă .trăda năcazulă care clocotea. Se simția că săra- 
culă își răsbuna pe miseria lui prin glume și pișcă pe 
bogați și pe nobili, in saturnalele acestea d’o <Ji cari nu 
trebuiau să mai fiă mâne.

Grupulu celă mai sgomotosă sta tocmai in punctul 
unde Piazzetla tăia Piața Sf. Marcu. P6te că ămenii 
aceștia săraci erau supărațl tocmai fiindcă tineri nobili 
treceau printre ei pe totă minutulă: fără să mai ție sămă 
de ceremoniă, mulțime de nobili părăsiseră basilica pen
tru a se duce să dea o raită prin casinele din piața Sf. 
Marcu.

Casinele acestea fuseseră construite de curândă și 
ocupau cea mai mare parte a apartamenteloră din ca- 
tulă înlâiu din piață.

Casinele erau furia tineriloră aristocrați din Veneția 
și nu era nici ună fiu de familiă care să nu aibă ună 
cas’nă ală său unde se aduna seara cu prietinii. Acolo 
jucau, vorbeau, mâncau bonbdne și prăjituri, beau beu- 
turl reci în nopțile de vară, și chefuiau astfelă pănă 
când se lumina de (Jiuă. Atunci, abia, tinerii aaeștia 
trândavi se hotărau să se întOrcă acasă. Venețianii au 
fostă totdăuna ămenl ai nopții.

Vorbirea era deci pe tătă clipa întreruptă și turbu-i 
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pe Slovaci. Cătd pentru Unguri, tacă'șl biserică sepa
rată. și irilațiimea va lace loc 0 liniștei și păcii.

Meseriașulil româna.
Associațiune de credită fi depuneri in Brașovo, șl-a 

începută activitatea dela 1 Martie a. e.
Scopulă acestui instituia este): l-iu a da ocasiune și 

celui mai săraca orna a lace economii cu măruntulo; 
(iăcine pOte face depuneri Incepânda dela una crucera 
pănft la cele mai mari sume. După banii depuși se dau 
interese, îndată ce suma depusă a ajunsa la 1 11.

Pentru depuneri InstitutulO plătesce de asiădi îna
inte netto 5°/0 interese fără a se detrage darea cătră 
stata pentru interesele ridicate, care o plătesce însuși 
institutula.

2-a: Meseriașul^ română dă bani împrumuta pe 
cambii, lăcendu cele mai mari înlesniri tuturora impru- 
mutătoriloră. Membrilora Associațiunei se dau împrumu
turi și pe gagiu, meseriașiloră pe mărfurile loră.

Pentru orientarea publicului despre activitatea aces
tui instituia publicăma bilanțula lucrării cu finea lunei 
lui luniu a. c., care ni-s’a pusa la disposițiă:

34701.13 fl. 34701.13

Estrasă diu Maestru pe 30/VI 1887.
Dare. Avere.

1. Contu capitalului . . . . 15500.
2. > cvotelorO.................... 15500. 1815.80
3. > depuneriloră . . . 3435.50
4. > crediteloră . . . . 6393. 1785.
5 inventariului . . . 479.90. 15.35
6. » cassei ..................... 12241.68. 12059.45
7. intereseloi-a .... 87.85
8. » speselorO.................... 86.55
9 > Fondula de reservă . 2.18

In fine se comunică că pănă acum Associațiunea 
numără 141 de membrii cu unO capitală de 16.700 fl.

Statutele Assoeiațiunii suntă de căpătată la biroulO 
institutului, Ulița Scheiloră No. 146, în curte la stânga in 
parleră.

Avendă in vedere acesta instituia numai bunăstarea 
materială a poporului, cu deosebire însă ridicarea rne- 
seriașiloră, alragemă atențiunea publicului asupră-i.

Soiri militare.
România. MinistrulO de răsboiu a încheiată cu 

casa Gruson din Magdeburg ună contracta pentru o în
semnată furnitură de vr’o șăpte milidne lei, consistftndă 
în tunuri de mare ealivrti, morliere, cuirase etc. Aceste 
furnituri vota trebui să fiă predate, d'ce .Lupta", celă 
multă pănă la începutulă primăverei anului 1888.

Austro-Ungaria. In urma unei ordinațiunl a mi
nistrului comună de răsboiu s'au făcută în diferite gar- 
nisOne încercări d'a se da solda|iloră de mâncare și săra. 
Cheltuelile au fostă 2 cr. de omă pe seră. Dăr s’a do
vedita, că cu acăstă sumă nu se pdte face nimicO, ci că 
suniă necesari celă puțină 4 cr., ceea ce ar face pe ană 
2 milibne fl. în ftmpă de pace. Ministrulă are de găndă 
să pune suma amintită deja în bugetnlă anului viitoră.

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

CATANIA (Sicilia), 13 Iulie. — Dela 30 
Iunie pănă la 7 iulie s’au ivită între trupe 84 
de bolnăvii! de coleră, dintre care 36 cașuri de 
mdrte. In 7 Iulie numai între trupe au fostă 
11, ăr în orașă 17 cașuri de mdrte.

BELGRADtJ, 13 Iulie. — Regina a sositu 
și a fostu salutată la debarcaderu de regele și 
de miniștrii.

PARIS, 13 Iulie. — Camera a refusatu 
unanimii demisiunea președintelui Floquet.

MASSAUAII, 13 Iulie. — In timpulă 
nopții a fostu aruncați! în aeru magazinul^ de 
prafu din Taulud (?) încă nu se scie, decă în
tâmplarea ori o crimă a pricinuita esplosiunea. 
Șăpte soldați au fostu uciși, 15 greu răniți.

CANEA, 13 Iulie. — Comitetulu locuito- 
riloră creștini a retrasă măsurile și lasă regu- 
larea cestiuuiloru pendinte de bună-voința Sul
tanului.

VIENA, 13 Iulie. —■ Deputațiunea bulgară 
a sositu. Mâne ori poimâne se va duce la Eben- 
thalfl.

Lista de subscripțiune
deschisă de „Gazeta Transilvaniei pentru comunele ro
mâne din Ardâlu nenorocite prin incendiu și inundare

Au mai incursQ :
Prin stăruința binevoitOre a d lui Ioană Munteanu

merciantă în BucurescI, pe lista d-sale, dela domnii :
Ioana Munteanu.................................... Lei n. 16 —
IonU Mihalcea......................................... > > 10
Dimitrie Furnică.................................... • > 5 —
Ioana Crețoiu......................................... > > 3 —
Ioană Bobeșiu......................................... » • 5 —
1 N. Moldovânu.................................... • • 1 —
Ghiță Vasileseu.................................... > » 2 —
Ioană Penopolo.................................... * • 4 —
1. Moldovană.......................................... > » 5 —
Ioana Pandelescu.................................... » a 3 —
Nicolae Dumitriu.................................... > > 6 —

Suma L. n. 60. —
Adăugândă la acesta suma din nr.

141 ală „(îaz. Trâns.*  lei n. 1380 și_575 fl. 41 cr.

*) Loculă unde se botâză copii la catolici.

(Va urma). Totală : lei n. 1440 și 575 fl. 41 cr.
Le mulțumimu generoșilor!! contribuitori în 

numele nenorocițiloru, dorindu ca nobilulu lord 
esemplu să afle imitatori pretutindenea.

Ultime soiri.
Paristi, 11 Iulie — Domnulu Clemenceau, 

Pelletau și Râvillon a interpelată cabinetulfi în 
privința agitațiunilor^ regaliste și clericale. Ma
joritatea Camerei s’a pronunțată în favârea gu
vernului cu 382 voturi contra 120.

Berlină, 11 Iulie. — „Die Post“ se teme 
ca republica să nu fiă urmată în curendu de o 
monarchiă răshoinică în Franța. Este posibilă 
ca în intervală să fiă ună interimă anarchistă, 
ceea ce ar însemna negreșită resbelulă. țharulă 
adaugă că la 14 Iulie se va vedâ dâcă cabine- 
tulă Rouvier este destulă de tare pentru a re- 
sista curentului maseloră agitate.

DIVERSE.
Cufundarea din Zug. — Catastrofa a avuta di

mensiuni mai mari de cum se credea. Surpalea case- 
loră de pe cheiu în Iacă s’a întâmplată în modulă ur- 
mătoră: s’au cufundată în Iacă mai întâiu 2 case; după 
2 ore a urmată a doua catastrofă; 35 de clădiri, dintre 
care 25 locuințe au cădută de pe cheiu în Iacă. Nuină- 
rulă mortiloră nu e cunoscută încă. Omenii fugă din 
multe clădiri din suburbia Zug. întinderea cheiului ce 

s’a cufundaiă e ca de 8000 metri pătrațl. Afară de 
cele 38 clădiri, înghițite de apă, mai suniă o mulțime 
de case pe jumătate dărîmate și crepate, in cari nu să 
pote locui. Nu se scie câți ătnenl voră fi perilă; să 
vorbesce de 50, ba chiar de o sută Pe Ia 5 6re când 
s’a cufundată în Iacă ună rînd înlregă de case, pom
pierii de pază abia au avută timpă să scape cu fuga- 
Căruțele de salvare au dispărută in apă. Ună nord de 
prafă înveli loculă sinistrului; pe apă plutescd fărîmă- 
turl de case, bârne, mobile, copaci, și să mai frescă 
din apă câteva coșuri. Martorii oculari spunO că s’a 
văzută ună virtejă de apă, în foțjna unei pilnie colosale. 
Au fostă plecată îndată ămenl cu luntri spre a încerca 
să scape pe cineva, dăr nu s’au putută apropia, căci 
imediata ar fi fostO (irite la funda tofe luntrle. Au ră
masă fără adăpostă 800 persâne. Mii de curioși vina 
din t6tă Elveția. Suntă temeri că vorO mai fi înghițite 
de apă și alte părți ale orașului.

Preotu .excomunicată. — Congregatio de propa
ganda fide a dată ordină, in numele Papei, arch'episco- 
pului din New-York, pe cale telegrafică, să pronunțe 
contra preotului irlandeză Mac Glynn pedăpsa marei ex
comunicări, pentru că n’a fosta următoră ordinului pa
pală de a se duce la Roma.

Băâtu ucigașii. — In Dobrițină ună băâtă de 12 
ani a încercata să omăre pe soru-sa de 8 ani. Mama 
lorO, săracă fiindă și lipsindâ tătă <jiua de acasă la lucru, 
lăsase pe mica fetiță in grija fratelui ei. Băâtulă însă," 
fiindă că în fiăcare <ji se ducea de acasă de se juca pe 
uliță lăsândă pe soru-sa singură acasă, fu bătută de 
mumă-sa. Ca să-și răsbune, băâtulă in absența mamei 
sale puse ună sghilțO de gâtulă fetei și o spântjurâ de 
țițina ușii. Din norocire Omenii cari mai locuiau in 
acea casă amjindă strigătele fetei, o scăpară la timpă de 
mărte. Băetulă, care sta să se spencțure și elO, fu pre
dată procuraturei statului.

„ Equitable *,  Societate de asigurare pe viiță în New- 
York. Acăstă societate a pășită înaintea publicului cu 
o reformă nouă de o însemnătate fOrte mare. Ea a 
introdusă adecă in asigurările pe viâță sub însemnarea „Erei 
Ton’.ine" o nouă combinare, care fără schimbarea pre- 
miiloră oferă asigurațiloră avanlage noue. După planulă 
acesta de asigurare, îi slă in voiă asiguratului, după 
trecerea primului ană de asigurare, fără vre-o arătare 
deosebită și fără adause de premii, de a-șl alege orl-ce 
carieră (afară de serviciulă de răsboiu activă) precum 
și de-a întreprinde călătorii în ori ce părți ale lumei, 
fie pe pămentă său pe apă. — Decă asigurarea este deja 
in vigdre de doi ani, ea devine peste tota necontestabilă 
și din acesta momeală nici duelu nici sinucidere ori alte 
împrejurări, numescă-se ele ori cum, precum nici date 
false in propuneri nu formăzâ causa de refusare a plății 
ci din contră astfelă de polițe se plătescă îndată de so
cietate. după presentarea actului de decesă.

— Societatea „Equitable" nu se mulțămesce cu 
alâtă, că posede aslăcjl eela mai mare terenă de asigu
rare și cela mai mare locala dintre tdte localurile lumii, 
ci ea să nisuesce in continuu de a satisface instituțiunei 
asigurării pe vieță prin introducerea de relorme, potri
vite cu limpulă de astăcjl și este naturala că o astfelă 
de lucrare reforroătOre îșl va aduce fructele sale și va 
aduce societății numărose afaceri, după cum n’au obve- 
nită in nici ună timpă și la nici o societate din lume. 
Societatea • Equitable*  în anulo 1886 a manipulată cu 
afaceri în valore de aprdpe 275 miliOne fl. v. a. a<|I e 
gata fără îndoială, ca noulă comptoir din anulă 1887 
va ajunge suma de 300 miliOne, — ună resultată, care 
dovedesce, că societatea „Equitable” posede încrederea 
publicului ce se asigură, cu care nu se pOte lăuda nici 
o societate din luine.

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă : Dr. Anrel Mureșianu.

rată in grupulO asupra căruia am atrasă atențiunea 
cetitorului. Trecerea asta neîntreruptă a tineriloră pre
cedați de lacheii lord, cari iși făceau cu cățele drumă 
prin mulțime, cășunase in cele din urmă o întări tare mare. 
In sfârșită unuia dintre ei, inbrăcată e’o haină mililă- 
râscă, respinse p’ună bătrină, care'i sta in cale, așa de 
tare, incâtă bietulă omă dispăru o clipă ca și cum s’ar 
fi înecata in mulțime.

Actulă acesta brutala fu primită în mulțime cu 
unO mormăită surdă, care nu dovedea sentimente prea 
simpatice.

Cu tote astea, ea istorica, care spune adevfirulă, 
tiebue sâ spunemă că toți așteptară să se depărteze ti
nerii nobili și pe urmă sâ isbucnâscă.

In vremea asta bătrânulă putuse să se scole și se 
scutura ca una cățelă care a e.șită din apă. ElO însă 
nu părea supărata pe cela care-la trântise; se mulțumi 
numai să întrebe ritjendo pe unuia din prejurulă său:

— Cine e cocoșelula cela care are așa poftă mare 
să se rățoiască?

— Ce, nu ’la cunoști? Este vestilulO căpitană Ba
tista Marlinengo! respunse întrebatuld.

— Contele Marlinengo! tjise bătrânulă ; — eu ilâ 
credeam că se bale acum cu ducele de Milană.

— Nu’i vorbă de elO. D-ta vrăi să vorbescl de 
celO pe care îlQ chema Paolo Marlinengo.

— îlă chema?.... ai cj’s-
— Vecjl bine, de vreme ce a fostă omoritO la a- 

saltulă Bresciei.
— Atunci, acesta...
— Este, dăpă cum țl-am spusă adineorl, vărula 

său Batista Martinengo
In grupă s’aucji erășl murmură contra căpitanului 

Batista Martinengo. Deși încă prea tânără — nu îm
plinise 22 de ani — tenărulă patrieiană îșl găsise mij- 
loculă ca să fiă scârbită de poporu'ă de josă ală Ve
neției.

— Insă mai este și altceva.... mai dise vorbitorulă 
după ce se uită. în drăpta și în stânga pentru ca să se 
asigure, că vorbele lui nu puteau pica în urechile po
liției.

— AșăI și ce mai este? întrebară câteva voci cu 
accentulă curiosității.

Celă care vorbea era ună bărhală măruntă, slabă 
și mai multă verde decâtă galbenă, cu ochii în fundulă 
capului. Elă făcu ună semnă misteriosă și se strecură 
în loculă îngustă dintre Baptisteriu*)  și palatulă regală 
Acolo pută cineva să vorbescă fără târnă d’a fi aurita.

— Trebue așa dăr să scițl.... mai c|ise vorbitorulă 
trudită de mâncărimea d’a spune totă ce scia despre 

Martinengo și de frica urmăriloră ce putea avea lim- 
buția lui.

— Ce? întrebară curioșii.
Trebuința d’a vorbi îlă făcu să-șl piertjă orice 

frică. Cu unO gestă adună împrejurulO lui pe curioși și 
mai multă șopti:

— Sciți că Paolo Martinenge....
— Care? Cela care a murită? întrebă unulă.
— Ei! veiji bine! răspunse vorbitorulă cu ună 

gestă de nerăbdare. — Paolo Martinengo avea o ne
vastă de o frumsețe uimitdre, a cunoscut’o cineva din
tre voi?

— Eu 1 — răspunse ună glasă. — Anulă trecută 
donna era aci pe bordulâ Bucentaurului, lângă dogele 
Francesco Foscari totă în tjiua când Serenitatea Sa s’a 
cununată cu Adriatica.

— Ei bine! femeia aceea a muiită !
— A murită I 4>sară ascultătorii.
— Da, a murită 1
— Așa de tânără,
— Omulă măre la orice vârstă! Qise filosoficesce 

celă care mai tăiase vorba odată.
— Și unde se află ea? întrebară mai multe voci.
— La Isola bella.

(Va urma.) -
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Rentă de aurii &*/ 0 . . . 101 25 I 
Rentă de h&rtii b0/, . . 87.90
Imprumutula căilorA ferate

ungare..........................lbl 19
Amortisarea datoriei cAi-

lorfi ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 98.50 

Amortisarea datoriei cti
torii ferate de osta ung.
(2-a emisiune) .... 127_ —

Amortisarea datoriei căi
lor# ferate de osta ung.
(3-a emisiune) . . . .115 75 

Bonuri rurale ungare . . 104.70 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.70 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mtșa..............................  104 70
Bonuri cu cl. de [sortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 90

OurfluJti !& bor «a de Viena
din 7 Iuliu st. n. 1887.

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

vinii ung. . . .... 100.50
Imprumutula cu premiu 

ung.......................................122.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 122 75
Renta de hArtiA austriacA 81 55
Renta de arg. austr. . . 83.—
Renta de aura austr. . . 112 25 
Losurile din 1860 . . . 137.25
Acțiunile bAncei austro- 

ungare .......................... 889 —
Act. bAncei de credita ung. 284.75 
Act. bAncei de credita austr.281.—
Argintula —. — GalbinI

ImpAritescl ................. & 95
Napoleon-d'orl .... 10.03 

, MArcI 100 împ. germ . . 62 20 
, Londra 10 Livres sterlinge 126.60

Cursulu pieței Brașovu
din 8 Iuliu st. n. 1887.

Baiu note românesc! .... Cum] 8.62 Vc-.ixi.. t 64

Argint romanesc..................... > 8.55 - 8 60

Napoleon-d’orl......................... > 9 97 • 10.02

Lire tureescl.............................. » 11.30 ■ 11.34

Imperiali .............................. » 10.30 a 10.34

Galbeni...................................... > 5 89 > 5.93

Scrisurile fonc. »Albina» 6°/0 , > 100.— • 102.- -

« ’ » 5°/0 .■ Ti 98.— > 99.—

Ruble RusescI.......................... > 113.— * 114.—

Discontulă ... » 7— lO’/o pe ană

■■ ■

Meseriașulu românu,
Institute de creditu și depuneri 

IN BRAȘOVU
Strada Scheiloru Nr. 146.

losifu Blasko,
hotelier

în

9

Sz.-Szt.-G-yorgys’a mutatfl în
HOTELUL MARE

Pentru sesonulu de vară.

I 6re de birou: Marția, Joia și Sâmbăta 
dela 3 — 5 d. a. de intereseSe potu face depuneri de economii și nemembrii pentru care se dau netto o°|0 pe antî, plătindU institutulu darea cătră stătuInformațiunI mai de aprope la birou.

1-6
Direcțiunea

a $ ei
a
i
a•ii
ie* e

Se închiriază vreunei familii distinse străine o lo
cuință mare, elegantă mobilatăîn eentrulu orașului, etag'iulu I-iu constătătore din salonu, mai multe odăi, bucătăria eto. — cu folosirea eventuală a unui bunu piano.InformațiunI se dau la administrația acestui diaru. 1—6

<4visu d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a serie pe cnponulii mandatului poștală și numerii de pe 
fâșia sub care au primită cjiarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și post.aultimă.

Decă se iveseu iregularități la primirea farului onor, abonați 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze. ADMINIST1L „GAZ. rJIiANS.aMersulU trenurilor!!

Valabilă dela I luniu st. n. 1886.

pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiușii-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale (le stată reg. ung.

Bredealit-Budapesta Budapesta—I’redealrt

BucurescI

PredaalA (
(

Trenă 
de , 

peraOne

I

I -

Tren Trenă 
Accelerat omnlbus

Trenă 
oînnlbUH

Trenă 
de pers.

Tren 
accelerat

Trenă Trenă
- de

p era 6 ne
de pera.

Trenă 
omul bun

4.30 7.30
1.14

Tiinișfi

Brașov#

Feldiâra 
Apatia
Augustinâ 
Homorodfl 
Hașfaleu

1
(

(
(SighițAra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mie# 
MicAsasa 
Blașiu 
Crăciunela 
TmușA 
Aiuda 
Vințulfi de 
Ui6ra 
Cucerdea 
Ghirist 
Apahida

Oluțiu

Nedeșdu 
OhirbSu 
Aghinșa 
Stana 
Haiodinfl 
Ciucin 
Dacia 
Bratca 
Vada 
Mezd-Telegd 
Fagyi-VAsărbely 
Veneția-Orăiții

( 
(

susfi

k 
(

9.12
9.35

10.12

6 01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

1.45

Or&dia-mare 

P. LadAay 
8>oliok 
Snda-peita

Viena

401
4.47
5 28
5.59

6 49
8 35
9.02
9.12
9 56

10 37
10.59

11.16
11.37

12.16
12.33

1.51
2.18
2.48
2 56
3 64
451
5 28
5 56

Trenă 
de 

persone 

io.ro
1.33
4.24

9.11
9.16

10.371
12.20|
2.15 10.0b
- I 2.15
8.00| -

2.32

Trenu 
de 

persone

6 37
6.581
7.141
7.29
7.56
8 18
8 58
9.15
9.34|
9 53

10 28
10 47
10 57
1107
11.19

1.16
3.29
633

Viena
Budapeita
Szolnok
P. Ladăny 
Oradea mare

Venția-Orăiții 
Fudi-Oșorheiu 
Teleagu 
VadQ
Bratca 
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
G) ArbAu
Nedișu

Clușiu

Apahida 
Ghiriț

Cucerdea

11.10| —
------ 2.—

4.05
5.47
7.11

7.40
11.05
2 02
4.12

6 18
9.38

12 02
2 01
2 08
2 19
2.41
3.21
3.47
4.07
4.33
5.15
5.33
5.53

Uiora 
Vințulfi de 
Aiudâ 
Teiaț# 
CrAciunelfi 
BlașO 
M.cAsasa 
Cop ța Bit 
Viediașă 
Eiisabetopole 
SigișAra 
Hașfaleu 
Homorod 
Augustind 
Apatia 
Feldiâra

BrașovA

TimișQ

7.33
8.04

8.58
9.28

5.37

2.53(

PreAeaHi

Bucuresc'

(
(

Nota: Orele de nâpte suntfl cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI Brasovf).

11.00
1 19

12 33

1.46
2.25 
2 50
3.03
3.35 
4.01
4 20
4.5
5 42
6.01
7.27 
8 08
8.36
006
9.46

6.20
6.47

11.30 3.28
9.35

7.08
7.36
9.16
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1 34
2.13'
2.46
3.31'
4 32|
5.02
6.53
7.43
8 23
9 02
9.52

Teiușft- t3a«t A-SSta<l«j>ewta Budapesta-Aradft-Teiușft.

Treuă 
omnlbus

Tre iă 
de pers.

Trenă de 
pers 6 ne

Trenă de 
peradne

Trenă 
de persone

Trenă 
om nit ui i

Teiușft 11.24 _ 3.00
1

Viena 11.10 12.10 —
Alba-Iulia 11.59 — 3.59 Budapesta 8.20 9.05 —
VințulQ de josfl 12.30 — 4.22

Si-olnok , 11.20 12.41 —
Șibotă 1.01 — 4.51 11.35 5.45 —
Orăștia 1.32 — 5.18 AiadA 4.30 6.— —
Simeria (Piski) 2 32 — 6 15 Glogovațfl 443 6.13 —
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 —
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișil 5.19 6.51 —
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-I ipova 5.41 7.10 —
Gurasuda 4.08 — 7.40 Conopă 6 09 7.37 —
Zam 4.25 — «.11 Berzova 6.28 7.55 —
Scborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —

Bărzova 6.27 — 9.33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.47 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 7.28 — 10 27 Ilia 8 55 9/8 iii'
Paulișă 7.43 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 —
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 951 10 42
GlogovațO 
AradA

8.28 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
8 42 9.17 1 z.31 OrfcjtiJ ii.il 11.37 ■—-

Szolnok _ 2 32 4.59 Șibotă 11.43 12.— —

( - — 5.12 1 Vințulfl de josă 12 18 12.29 Ț ’

IBudapest a - B.20 Alba-Inlia 12 36 12.46 —-

Viena 1 — 6.05 || TeiușA . 1.29 1.41 —

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, Zernescl

li

A r ad ft-Tf au îșifi ra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Tranh de TreDU Trenă de Trenă Trenă

| oiumbuH peruan* mixt penrinn omnlbaa mixt

Arad A 5.48 6.05 Siuaeria 2.42
Aradulfi nou n 19 — 6.33 Strein — — 3.25
N6meth-^âgh 6.44 — 6.58 Hateidi — — 416
Vinga 7.16 — 7.29 Pt.i — — 5.11
Orczifaiva 7.47 — 7.55 Crivadia — — 5.58
Mereziîalva — — — Banița — — 6.40
’JTîraaUșiAm 9 02 — 9.08 Petroțenl — — 7.12

'H’Snsiș&ru-Airisdft Petroițieui—Mlmeria (Piski)

Trenă de Trenă dc Trenă Trenă Trenă Trenă
poredne perdone OTnnfbnr, de perH. Omnlbuii mixt

’TimlșAra 6.25 ___ 5.00 Petroșeisi 6110
Merczifalva — — — Banița — — 6.53
Orczifaiva 7.46 — 6.32 Crivadia — — 7 87
Vinga 8.15 — 7.02 Pui — — 8.20
Ntoeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă — 9.01

i AraduIO nou 9.11 — 8.01 Streiu — 9.52
II Ajradft 9.27 — ■R r ■cire» ria 1 — — 10.91


