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NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Iulie 1887 st. v., s’a începută ună nou 

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

Prețuia abonamentului:
Pentru Anstru-Ungaria: Pentru România și străinătate:

pe trei luni 3 fl. pe trei luni 10 franoi
,, ș6se ,, 6 ,, ș6se ,, 20 ,,
„ unu anu 12 „ „ unu anii 40 „
Abonarea se pbte face mai ușorii și mai

repede prin mandate poștale.
Abonațiloru de păn’acum li-se recomandă 

a însemna pe cuponă numărulă fâșiei sub care 
au primită 4’aru^-

Domnii cari se voră abona din nou sS binevoăscă 
a scrie adresa lămurită ți a arăta și posta ultimii.

Brașovu, 9 Iulie 1887.
„Ardblulu, care era odinibră „țbră bogată11 

putemă să’lu nuniiiuu acum „Ardblulă săracă11. 
Săracă nu numai în privința materială și spiri- 
rituală, ci și în privința moravuliloră. încă nici
odată nu a decădutu o provincia așa de cum
plită ca patria nbstră mică muntbsă sub era lui 
Tisza11...

Cu acbstă tristă constatare îșl începe Blasiu 
Orban, cunoscutulă matadoră ală stângei estreme 
maghiare, ciclulu de doi articuli, ce’lă publică 
în „Ellenzbk11 dela 15 și 16 Iulie a. c.

Der nu ceea ce scrie Blasiu Orban despre 
decadința Ardealului și destrămarea Unguriloră 
ardeleni sub „părintesci lă“ regimă tiszaistă este, 
ce ne face să dămă atențiune articuliloră săi 
memorați.

Cumcă Ardealulă, care odinibră a fostă țbră 
independentă și a jucată unt! rolu strălucită în 
istoriă, a ajunsă acum — cum 4,<!e Orban — 
„asilulă deputațiloră pungei cu bani,11 loculă de 
refugiu ală Neumaniștiloră, Ielinekiștiloră, Ul- 
maniștiloră, Bonczakiștiloru, Dardaiștiloră, Emi- 
chiștiloră, Pap-Samuiștiloră, Benedekiștiloră, Tisa- 
Iștvaniștiloră și Andrassy-Laszloiștiloru — acbsta 
nu e ceva nou pentru noi, precum nu este nou 
nici rolulă rușinosă și umilitoră celă jbcă atji 
ca p cincea rbtă la cară urmașii Zapolyeștiloră, 
Bathoriesciloră și a Racoțiesciloră din Ardeală.

Ceea ce ne îndbmnă să dămă atențiune de 
astădată productului spirituală ală lui Blasiu Or- 
banu este constatarea ce-o face densulă cu pri
vire la alegerile trecute dietale.

După ce arată, că aceste alegeri în Ardblă 
n’au fostă decâtă ună „tergă de suflete,11 ce's’a 
făcută cu licența guvernului, ba mai multă încă 
au fostă ună tergă patentată de vechituri și o 
„licitațiă la care fișpanii au bătută toba11, Blasiu 
Orban (j'ce •’

„Acbsta n’a fostă alegere, ci a fostă numire 
din partea fișpaniloră in optima jormă, numire 
acompaniată de nisce orgii pe lângă cari se în
tunecă bachanalele Greciloră și ale Romaniloră11.

„Acbsta a fostă ună tergă de țbră, la care 
s’au vendută și s'au cumpărată suflete, o vbn- 
dare de robi, ca și care nici neguțătorii de robi 
din Africa n’au pomenită. N’a lipsită nici ră
pirea cu forța a celoră destinați pentru vânzare, 
răpire la care gendarmii noștri, și chiar și sol- 
dații armatei nbstre comune au jucată ună rolă 
fbrte problematică11.

„Ori dbră împrejurarea, că Românii, cari 
n’au voită să voteze, sbu cari au dorită să voteze 
pentru oposiționall, au fostă conduși la urnă cu 
escortă de gendarml său de soldați, și au fostă si
liți aid cu forța să voteze pentru candidatulu gu
vernamentală (cum s’a întemplată în cerculă dela 
Trftscău, Vințulă de susă, Turda, Gilău și în

Din afară.
„Curierulu Bursei11 din Berlină reproduce 

svonulă cum că o întrevedere a împăra
tului Wilh el m cu Țarulă ar avea locă 
la Danțig, pe timpulă manevrelorii de tbmnă.

„Gazeta Crucei11 4Ice *n privința diferitelor 
versiuni asupra unei pretinse campanii ger
mane contra valorii oră rusăsci, campa- 
niă ce ar avea de scopă să silbscă pe Rusia să 
reînoibscă alianța celoră trei împărați, că Ger
mania nu mai are trebuință de acbstă alianță.

Tbte puterile au răspunsă la nota 
turcbscă în privința alegerei prințului 
de Coburg. Rusia refusă categorică să 
recunbscă cea mai mică valbre ori-cărei liotărîrl 
ce ar lua Sobrania actuală. Englitera, Fran
ci a, Germania și Italia sun tu dispuse 
să accepte pe prințulă de Coburg dbcă ade
rarea puteriloră la alegere va fi unanimă. Aus
tria, în răspunsulă ei, a mersă puțină mai 
departe. Ea a 4>să, că trebue să se puie ca
pătă situațiunei bulgare prin alegerea unui prință 
și că guvernulu austro-ungară e dispusă să ac
cepte o alegere făcută conformă tratateloră.

Mai multe (juare parisiene vădă în neratifi- 
carea convențiunei egiptene ună triumfă ală 
politicei franceso-rusescl.

„Kreuzzeitung11 scrie într’ună articulu în 
care combate valorile rusesc! între altele: 
„Căușele că Rusia este pănă ’n gâtă înglodată 
în datorii suntă a se căuta în politica ei esteri- 
bră, nu mai puțină ca în stările ei miserabile in
terne. Cu tbte că Rusia numai cu capitală ger
mană șl-a putută construi drumuri de feră și 
înarma oștirea, slavofililoră ll-a succesă 
a scbte pe Țară din legătura de amicițiă cu Ger
mania și a-lă îndemna să ia măsuri, cari 
făcură să se apropiă pericolulă unui conflictă 
răsboinică. Este timpulă supremă ca posesorii 
germani ai valoriloră rusescl să scape ce mai 
este de scăpată. Pentru Germania nu se trac- 
tbză numai de a scuti pe cetățenii săi câtă mai 
multă de pagubă, înainte de ce va isbucni cu 
tbtă vehemența bancrotulă de stată rusescă, ci 
se traetbză și de a închide totală piața germană

alte cercuri) nu este o astfelă de manifestare a 
forței brutale și a dreptului pumnului, ca și care 
nu putemă întelni nici la cele mai sălbatice po- 
pore în acbstă măsură ?u

Acbstă constatare este pentru noi de o va- 
lbre cu atâtă mai mare în momentele de față, cu 
câtă se face din partea unui corifeu ungură, 
care a dată de repețite ori dovecjl în dietă, că 
numai amică și binevoitoră nu este față cu Ro
mânii .

Cetitorii noștri îșl voră aduee aminte, că 
Blasiu Orban a fostă acela, care s’a ridicată la 
1885 în dieta ungurbscă cu atâta vehemență în 
contra pressei române din Transilvania. Nu se 
pbtă dbr nicidecum bănui că ține parte Româ- 
niloră când vorbesce de brutala siluire a alegă- 
toriloră români din Ardblă.

Este curatulă adevără, ce-lu esprimă Blasiu 
Orbană. Alegătorii români din Ardblă „cari n’au 
voită să voteze11 pentru candidații acestui re
gimă teroristică, au fostă duși CU forța la urnă.

Lumină se face asupra situațiunei poporului 
română din Ardblă chiar din partea adversa- 
riloru noștri.

Decă acestă „regimă urgisită de partidă11 
s’a putut susținb pe spinarea nbstră 12 ani, atunci 
de sigură, că nu noi Românii purtămă cea mai 
mare vină, ci aceia, cari au făcută uniunea și 
cari astădi dau 69 de mameluci dintre cei mai 
servili acelui guvernă, care, după cum accentu- 
bră Blasiu Orban: „ne-a înzestratei cu dări ur
cate de 45 milibne și cu contractarea unei dato
rii de 900 milibne11.

pretensiuniloru de bani rusesc! și de-a paralisa 
pe principalulă urzitoru al u nelinisci- 
rei constante a Europei a paralisa totdeo
dată și pofta neîndreptățită și nesăți- 
bsă a Rusiei de a-și eetinde puterea 
care poftă împedecă o jumătate de lume în des- 
voltarea ei naturală, celă puțină pentr’ună vbcă 
de omă. Rusia pretinde ună preță imposibilă 
pentru reînoirea legăturei cu Germania, pretinde 
adecă să i se dea deplină libertate de acțiune 
în Orientu. Germania însă nu pbte da nimică 
ce ar pută amenința pacea ei propriă, ca și 
pacea puteriloră amice cu ei.

După tbte prevederile nu să pbte conta a- 
cumă la o restabilire a amiciției ruso-germane. 
Mai curbndă să pbte aștepta sosirea unei fase, 
ce va face să se ridice mâna pedepsitbre a lui 
Dumnezeu.

Se asigură că lordulă Rotschiid din Lon
dra ar fi mersă în Germania anume în cestiunea 
valoriloră rusescl și că ar fi avută convorbiri 
cu contele Herbert-Bismarck. Persbne de frunte 
politice germane spună, că lupta în contra 
valoriloră rusescl are următbrea causă: 
Germania pbrtă de ani o politică rusofilă, așa 
că câteodată s’a mâhnită și a devenită cu neîn
credere ună altă stată (Austria). Nisuințele ru
sescl dovedescă însă la rendulă loră nu numai 
lipsă de amiciția, ci chiar o direcțiune dușmană 
Germaniei. Deficitulu Rusiei cresce pe fiecare 
ană și Rusia are în fiecare ană necesitate de 
împrumuturi. Față cu aceste nisuințe anti-ger- 
mane ale Rusiloră, politica germană nu mai 
pbte privi la ele cu mânile încrucișate, ci prin 
aceea că previne pe posesorii valoriloră rusescl 
de periculele eventuale, voesce să atragă aten
țiunea cercuriloră conducbtbre rusesc! la aceea, 
că dbcă se va urma mai departe politica anti- 
germană, acbsta pbte să aibă pentru Rusia ur
mări fbrte seribse economice. Aceste argumente 
să i le fi comunicată și contele Bismarck lui 
Rotschiid.

SOIRILE PILEI.
Ministrulă de eomunicațiune ungurescă a condam

nată administrația caii ferate locale St. Lorincz la 2000 
societatea tramvaiului din Pesta la 5000 fl., fiindăcă ele 
nu șl au comandată șine și vagOne în Ungaria, ci în 
Austria. Acăsta a produsă mare sensațiune între indus
triașii ausiriacl și a deșteptată în ei disposițiunea d’a 
începe o a doua edițiune a resboiului boemă contra 
făinii din Ungaria. Se vorbesce că turnătoriele de feră 
și fabricele de vagOne din Austria se consultă în comună, 
că ce atitudine au să ia față cu proeederea guvernului 
ungurescă și dăcă n’ar fi cu cale să înduplece guvernulă 
austriacă să ia măsuri de represalii în contra esportului 
ungurescă.

După noulă regulamentă de căsetorii în armată, în 
corpulă statului majoră generală, în ramura administra- 
țiunei îmbrăcămintei și in despărțămintele de trupe dela 
herghelii e permisă a fi căsătoriți numai jumătate, la ce
lelalte specii de arme numai a patra parte dintre oficeri, 
ăr dintre auditori și| medici militari dela a 7-a classă 
de rangă inclusive în josă, apoi dintre comptabilii tru- 
peloră numai doue treimi, totă așa și dintre funcționarii 
militari dela a 7-ea classă de rangă in josă. Se’nțelege 
aci totdăuna efectivulă de pace. Venitulă secundară 
anuală ală candidatului de insurătăre trebue să fiâ: pen
tru căpitani din statuia majoră 1200 II., pentru maiori, 
loc.-colonell și coloneii din statuia majoră 1000 fl., pen
tru oficeri subalterni de ori ce categoria 1030 fi. pentru 
oficeri de stată majoră 800 fl., pentru sublocotenenți, lo- 
cotenențl, căpitani, comptabill 600 fl., pentru funcționari 
militari, dăcă n’au lăfă anuală de 1200 fi., o sumă care 
îi intregesce acbstă lăfă. La oficeri — afară de funcțio
narii militari — sub 30 ani de etate se cere ună sporă 
de 50 procente la venitulă secundară, Oficerii peste 60
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ani de etate se potă căsători, dâcă mirâsa renunță la 
pensiunea de văduvă.

—x—
Positia șefiloră musiceloră militare este câtă se 

p6te de nesigură. Ei adecă nu ocupă nici ună gradă, 
nu an nici o putere disciplinară asupra âmeniloră, pe 
cari ii conducă și sunlă angagiațl numai pe vreme scurtă 
cu contractă. In mai multe rânduri au petiționată la mi- 
nisterulă de răsboiu, ca să fiă și ei primiți în stalulă 
armatei, dâr pănă acuma fără resultată. In limpulă din 
urmă se vorbesce, că cercurile competente se ocupă cu 
cestiunea regularii posiției șefiloră musiceloră militare.

—x—
Pentru restabilirea șoselei Surducu ministrulă un- 

gurescă de lucrări publice și comunicațiune a încuviin
țată 5075 fl. Prin acâsta erășl se ia in rândulă șoseleloră 
comifatense cea mai importantă liniă de legare între Ar- 
dâlă și România.

—x—
Fostulă deputata ală Târgului-Mureșului Adam 

Lazar a intentată trei procese de pressă deodată: con
tra d-nei de Foldvay, contra lui >Kolozsvar«, și contra 
tipografului Alex, Imreh.

—x—
Sâmbătă la 6 6re după ametjl d-nii oficerl din gar- 

nisăna de aci voră țină împușcare de plăcere la casa de 
dare la semnă de sub Tâmpa.

—x—
In afacerea reînoirei convenției poștale și telegrafice 

între Austria și Ungaria s’au ținută mai multe cjile 
tractărl în Viena. Neputendu-se înțelege delegații celoră 
două guverne asupra unoră amărunte importante finan
ciare, trădările s’au amânată pănă in Septemvre.

—x—
Junimea română din Keghinu și giuru va arangia 

'a 9 Augustă n. petrecerea de vâră îndatinată In sala 
promenadei din locă. Venitulă curată este destinată pentru 
despărțămentulă XVII ală Associațiunei transilvane pentru 
literatura și cultura poporului română. Prețulă întrărei: 
de persână 1 fl. v, a. de persănă în familiă peste 2 
membri câte 70 cr. v. a Inceputuiă la 5 ore p, m. 
Reghinulă-săsescă 14 Iulie 1887. Pentru comitetă Or. 
Alesandru Ceușianu președinte, lacobu Butnariu v.- preș 
Simeonă Zehană secretară. Dr. Absolonu Todea cassară. 
Georgiu Ternăveanu controloră. Cu acâstă ocasiune se 
voră produce și jocurile >Călușerulă« și «Bătuta44. Oferte 
marinimăse se primescă cu mulțămită și se voră chita 
pe cale <Șiaristică.

—x—
In ținutulă Ciuc-St. Domokoșului facă mari pagube 

urșii. La 1 Iulie n. au mâncată bestiele trei boi, pănă 
la 10 Iulie le-au căzută jertfă alți opta boi, er patru 
au fostă tare vătămațl. La 10 Iulie n. făcându-se o vă- 
nătăre, a fostă împușcată o ursăică mare; ursulă a scă 
pată și la 11 Iulie a sfâșiată ârășl doi boi.

—x —
Primarulă losef Peler și judele Ianos Szilagyi din 

Comolau, comit. Trei-scaune, ce-tându-se pe drumă cătră 
casă cu doi locuitori din Lețfalenl, cari aveau la ei lo- 
păre ascuțite, au fostă bătuți și răniți, cela dintâiu de 
mărte, ală doilea ușoră. Amândoi Lețfalenii au fostă pre- 
dațl judecătoriei cercuale din Sepsi St. Georgî.

—x—
Se anunță ună nou succesă din partea unui tîneră 

română la Parisă. 0. N. E. Grant, din peste 400 de 
concurențl, a isbutită să fiă primită la șcâla de Bele- 
Arte. 0. Grant espusese și ună tablou in salonă, care a 
odă forte multă admirată, 4|ce ’Românulă44.

Turda, 8 Iulie 1887.
Cu mare bueuriă și plăcere am cetită în No. 134 

ală «Gazetei Transilvaniei11 hotărîrea poporeniloră români 
din Ciugutjelă. Mă grăbescă a aduce la cunoscință, că 
în anii treeuțl s’a făcută asemenea mișcare îndreptată 
în contra beției cu scopă de a se ajuta scâl i cu părăsirea 
cârciumei în comunele de lângă Turda: Copandă, Petri 
duri, Indolă, SciopI și altele.

In Copandă s’a întâmi.lată că ună ană de cjtle după 
hotărire nici ună oină nu a mersă la cârciumă, nici n’a 
dusă acasă băutură din cârciumă. Arendașulă din Turda 
Fekete Ferencz, omă de omenia, întâlnindu-se cu frun
tașii din Copandă a că nu-i pare rău c’a pierdută 
câteva sute și a lăudată decisiunea poporului, (jicândă să 
fiă firml și pe viiioră... A luată arenda apoi ună jidană. 
Acesta a adusă jidovi in comună. N’a isbutită însă cu 
nemică, până ce dândă o sumă anumită pe sema scdlei 
confesionale pe ană, s’a deschisă cârciuma la două case 
oneste la Români de ai noștri, unde nu-șl păte vinde 
omulă dedată la băutură iotă ce are, anume: făină, gă
ină, bucate și altele, nici nu pole bea câtă agonisesce 
peste săptămână, ci numai la modru; âră cu banii ce’i 
dă arendașulă multă s’a ajutată scăla, chiar acum totă 
din banii aceia se face copertșă la casa parochială. În
dată ce nu va solvi arendașulă ce a promisă, la mo
mente cârciuma e închisă.

Cu părere de rău se observâză că în comunele în
vecinate, unde arenda se dă prin licitațiă și unde'să mai 
mulțî posesori la regale nu au putută dobândi ămenii 
vr’ună resultată. In Copandă și Cianulă deșertă fiindă 
numai ună singură posesoră e ușoră a nu suferi în co
mună jidană, âră unde suntă mai mulțî posesori, ori 
unulă ori altuia câte <Jile are dreptă de arendă și le dă 
la jidană, și de aci se păte esplica, că în comunele nu
mite poporule cu tote că a primită a da pedâpsă de 5 
fl. v. a. pe sema scâlei și s’a jurată că nu va merge în 
cârciumă, totuși se duce er dobândă scdlei nu aduce. 
Cum ar și cuteza a cere din venitulă anuală ală arândei 
de vinarsă o parte pe sema scâlei, dâcă arendașulă și 
oficialulă la momcnlă sunlă gata a face scolă comunală 
și a face ca preot ală să se mute de acolo (? ? I — Red )

Numita mișcare a avută totuși efectulă, de nu-i 
comună in care mai mulțî poporenl să nu se fi lăsată 
totalmente de beulură de vinarsă (rachiu).

Rogă pe om d-nă Redactoră să binevoiască a da 
locă acestoră sire, de aceea ca să ni se spună și arate 
de cei competenți și pricepători, cum amu putea rescum- 
păra regalele în comune curată românescî ? ca să scă- 
pămă de sobolii de jidani și de alți arăndașl streini.

(Jre-cine.

Din Comitatulă Solnocă-Dobeca, Iunie 1887.

In 17 1. c. a fostă alegerea de deputată dietală în 
cerculă llandet mari Nefiindă ună contra candidată, fu 
alesă prin aclamațiune gnvernamentalulă Simo Lajos. 
Peste totă în comitată in specială în aceste cercă suntă 
aspri domnii noștri; deci așa le suntă și poruncile, căci 
pe cine voesce „Măria Sa Banffi-pașa44 numai clipesce 
din ochi șt trebue să fiă alesă, că domnii solgăbirăi și 
notarii se calcă unii pe alții pe piciore In graba ce< 
mare spre a îndeplini porunca: trăgându-ne și impin 
gându-ne să pășimă după placulă loră; aceia cu câtu 
suntă mai ascultători de „Măria Sa44 cu atâta snntă 
mai aspri față de noi, încâtă să ne pătă ne-ar suci și 
ne-ar întoree ca pe nisce păpuși spre a’șl ajunge scopu
rile. Durere, asta le și succede acolo unde conducătorii 
poporului: preoții și inleligința română suntă ămenl slu 

garnicî, ămenl ai intereseloră personale, cari afară de 
săturarca pânteceloră loră nu vrâu să scie de națiune și 
de programulă ei.

Pretutindenea se află neghină, și deci nici aici nu 
a putută lipsi, înțelegă pe acei preoți cari în locă să fiă 
conducătorii poporului, s’au degradată a fi Juda vâncjă- 
torulă, călcândă programa națională din Sibiiu au parti
cipată la alegerea din lleanda mare, ca să se sature la 
o masă cu domnii sciindă că numai la alegere o potă 
face acâsta, fiindă că Ia alte ocasiunl suntă priviți cu 
multă mai inferiori decâtă să pâlă participa la o masă 
cu ei.

Printre astfelă de preoți parlicipătorl la alegere a- 
vusemă nenorocirea a cunâsce pe mare toastatorulă și 
în astfelă de merite «patriotice44 îmbălrânitulă Vasile 
Hozană din Fodora română, ginere-său parochă în Chi- 
zenl, Mada din Baba, Hosulă din Glodă. Popa Mada 
a trăită bine la mâsă, autjindă toastândă pe alți popi, 
s’a ridicată și elă să toasteze bolborosindă cuvintele: 
• Măria Tal* „Măria Ta!44 mai departe însă în butulă 
multoră opintiri nu a putută duce cu toastulă, deci u- 
nulă dintre cei din jurulă său îlă trăgea de vestminte 
să șâdă, altuia i a astupată gura cu o bucată de pâne, 
și astfelă șl-a întreruptă toastulă care nu promitea lauri. 
Au mai toastată și alți preoți ală căroră nume nu le-am 
putută sci, dâr nici că merită să Hă scrise în colănele 
(jiareloră românesc).

Dintre Românii necărturarl au participată mai cu 
semă primarii și acei alegători cu dreptă de alegere, ai 
căroră păstori sufletesd încă au fostă de față.

Mese întinse au fostă în trei Jocuri pe sâma „dom- 
mloră44, mâncări și băuturi «domnesc!14; pe sâma jidovi- 
loră totă asemenea dăr coșeră, pe sâma .proștiloră44 câte 
o bucată de pâne și clisă (slănină) și câte o sticluță de 
rachiu dreptă răsplată pentru perderea lucrului ’de câte 
două 4'le-

Jidovii după ce unii s’au îmbătată au jucată pe 
desupra meseloră Dintre acești jucăuși unuia a căpătată 
și câțiva pumni de suvenire.

Eram să uită că domnulă deputată în vorbirea sa 
a asigurată pe alegători, că partida liberală s’a nisui ca 
peste, trei ani venitele comuneloră să se mărâseă într’ună 
modă fârte însemnală prin aceea, că regaliile vora deveni 
comunale, deci va scădâ repartiția dela 40—50% ia 
6%. Asta a fostă și a trecută, dâr abia la o săptămână 
în foia patriotică „Szolnok-Doboka« a apărută ună ar
ticula de fonda, care ne spune că de fosta va fi, dâr 
rega’iile trebue să le răscumpărămă cu banii noștri.

£tft promisiune frumdsâ ; cam așa va fl și esope- 
ra;ea celoră 30 de arginți la cari după cum se șoptesee 
li s’a dată a spera preoții „patriotici44 susnumițl.

_________ Argus.

Sân-Petru, Iunie 1887.

Maialulă eleviloră dela scăla centrală ortodoxă ro
mână din Sân-Petru, afiliată Săcelă și Uciucă, din trac- 
tulă protopresbiterală ală Hațegului, care fu amânată din 
causa unui morbă greu de tuse sâcă, se ținu nămai Sâm
bătă în 13/25 Iunie în frumăsa și romantica luncă ce 
este situată spre suda dela comuna Sân-Petru. Timpuiă 
fiindă forte favorabila elevii șl-au petrecuta destula de 
bine întonândă și versuri școlare.

Esamenulă de vară ală eleviloră dela scăla năstră 
centrală ortodoxă română din Sân-Petru afiliată Săcelă 
și Uciucă din tractulă protopresbiterală greco orientală 
ulă Hațegului amăsurată decisiunei eforiei școlare, în 
conțelegere și cu reverenția sa d-lă protopresbiteră trae-

FOILETONU.
(8) --------

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

III.
Fiametta.

Familia de care se interesa așa de multa bunulă 
goudolieră locuia intr'o colibă părăsită pe partea occi- 
deutală a Lidului, unde 50 de ani dup’aceea vestitulă 
arhitectă militară San Micheli clăii castelulă Si. Andreiu. 
Coliba asta avă legenda ei. Iac'o:

Uscocii, acei tâlhari de mare cari aprăpe ună se
cole pustiiră malurile Adrialicei și făcură atâta râu co
merțului maritimă, incepâu atunci isprăvile loră fiorăse. 
Cele dântâiu încercări ale loră în potriva Veneției n’a- 
vură nici ună succesă și corabia lora, care luă parte la 
expediția acâsta, nu mai vâcju niciodată căstele Dal
mației.

Echipagiulă acestei corăbii debarcase la capătulă 
Lidului pentru ca sâ chibzuiască ună atacă. Ună pes 
cară venețiană îșl prinsese gondola nu departe d'acolo 
așteptândă (Jorîle, pentru ca sâ șl arunce mrejele. Elă 
surprinse pe UscocI, cari vorbeu ună di.<le< tă jumătate 
illyrică și jumătate dalrnată. Astfelă elă află că tâlharii a- 
ceia lăsaseră numai doi âmenl pe hordulă corăbiei loră 
și că plecaseră eu totă restulă echipagiului în luntri ca 
să încerce ună jafă nu în inima Veneției, ci undeva în 
tr’ună locă pustiu din Giudecca.

îndată ce pieriră Uscocii în umbrele nopții, pesea 

rulă se îndreptă spre corabia care adusese pe tâlhari și 
care era la puțină distanță de mală.

Cum ajunse în locuia unde era ancorată, pescarulă 
îșl așetjă fără sgomotă luntrea d’alungulă zidului coră
biei, în cea mai mare tăcere. Ascultă apoi câteva minute și 
neautjindă nici celă mai mică sgomotă pe corabiă, pri
cepu că amândoi tâlharii cari trebuiau s’o păzescă ador
miseră repede.

Bescarulă se cocoță pe meterezurile corăbiei și 
mai nainte d’a o visita, puse mâna pe o pârghiă cu 
care se ridică greutățile și care era asvârlitâ pe podă. 
Și nu greșise, fiindă că abia făcuse patru pași pe podă 
în partea cea mai înaltă, când <Jărl că eșia ună capă 
din fundulă corăbiei

„Drace! trebue sâ-lu culcă/' îșl ijise elă In gândă 
văijendă că capulă era urmată d’ună corpă și că totulă 
înfățișa ună tânără din cei mai voinici, care sărise sprin
tenă pe podă.

Fără să aștepte alaculă pe care’lă prevedea, pes- 
carulă ridică pârghia și trase una bună în capulă neno
rocitului Uscocă, care-lă prinsese. Tilharulă căcju câtă 
era de lungă fără măcară să țipe.

„Unu la mână!’ dise pescarulă.
Insă nu scăpase de primejdia cea mai mare fi;ndă 

că într’aceeașl clipă căiju pe podă o plâiă de glânțe 
trimisă de o pușcă din fundulă coiâbiei.

Pescarulă nu fusese atinsă, însă pentru ca să ins
pire mai multă încredere singurului vrășmașă pe care 
șcia elă că-lă mai are, se gândi câ era mai bine să se 
facă că a fostă lovită de mărte. De aceea se și lungi elă 
pe podă și nu mai mișcă.

N i trecuse nici ună minută și cjărl ună bărbată 
scoțândă capulă, pe urmă ună brață, pe urmă ună pi- 
cioră. Numai decâtă apoi o umbră apăru între funii. 
Era gata să între în meterezurî când pescarulă sări in 
susă și-lă lovi și pe cestlaltă tâlhară cu pârghia în capă 
și-lă omori.

Acum pescarulă era stăpână pe corabiă. Se sco- 
bori în corabiă și cu ună burghiu grosă făcu două găuri 
în zidulă corăbiei sub linia de plutire, pe urmă se sui 
pe podă și după ce se duse erășl în luntrea Iui, apucă 
în pripă spre Veneția ca să însciințeze pe guvernă de 
ataculă Uscociloră.

Uscocii fură prinși și mulțî fură omorițl mai nainte 
d’a se fi putută sui ârășl în luntri. Er ceilalți ajunseră 
pănă la corabia loră, este adevărată, însă pentru ea să 
constate că în fundă intrase apa de patru piciâre și că 
nu mai putea fi cârmită. Astfelă toți tâlharii fură prinși 
și spândurațt a doua 4i în piața obicinuită pentru astfelă 
de lucruri, pe Piazzetta.

Spre amintirea serviciului ce făcuse elă Serenis
imei Republice, primi numele de Salvator și stăpânirea 
îi dete lui corabia, care adusese pe Uscocl.

Rămășițele acelei corăbii nu prea erau lucru mare 
Corabia era veche și nu putea fi drâsă. Afară de asta 
era încărcată cu piatră de gârlă. Salvator sciu însă să 
tragă profită din lemnăria acelei corăbii. Elă o deslăcii 
in bucăți și hotărî să’șl (jidâscă o casă chiar pe loculft 
acesta, în partea despre răsărită de Lido. Pe tărâmula 
acesta mlăștinosă, în nisipurile acestea mișcătăre era tre
buință să se «țidâscă pe stilpî ca în Veneția. De aceea 
și Salvator folosi catargurile corăbiei ca bază a clădirei 
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luată, s’a ținuta Duminecă in 14/26 Iunie sub presidiulă 
nepregetatului și zelosului domnii protopresbiteră alo 
tractului Hațegă : Ioană Rațiu, la care pe lângă unii pu
blică destulă de nuroărosă din numitele comune partici
pară și onor. d. br Nopcsa dimpreună cu onor, sa con- 
sârtă, cari locuescă in comuna Săcelă.

Numiții âspețl au asistată aprâpe dela îneeputulă 
esamenului până la finea lui, fiindă pe deplină satisfa
ci ți de răspunsurile cele prompte ale eleviloră din tăie 
obiectele, precum și din limba maghiară: binevoi și de 
astădată a premia (anta dori să nu-i fi premiată numai 
pentru câ-i voră fi răspunsă copii după placă în limba 
maghiară, căci in acestă casă premiulă și ar perde ori ce 
valâre. — Red.) pe elevii noștri și anume alese din 
clasa intrăgă din aprâpe 50 elevi presențl pe elevulă 
Vasi'e Simulescu și ilă premii cu 1 II. v. âr pentru cei
lalți puse la disposițiune stima de 9 fl. v. a. care sumă 
numai decătă s’a împărțită intre elevi luăndu-se dreptă 
basă frecventarea și diligența loră, eausăndă prin acesta 
o bucuriă generală atâtă eleviloră călă și părințiloră. 
Benlru care faptă marinimdsă subscrisulă in numele po- 
poreniloră și eleviloră acestei scole iml țină de datorință 
a esprima ilușlriloră ospeți mulțămită publică. Dea a 
tolă putințele Dumnezeu ca elevii scdlei nâstre să fie 
mai adeseori fericiți de atarl binefăcători, deorece pă
rinții loră prin vitrigitatea timpuriloră suntă forte să
raci, ăr copii loră talentați.

Gheorghiu B. Beites :u. 
inv. diriginte.

Scirl militare.
Austro- Ungaria. Deârece proiectulă d'a se înființa 

o fabrică de arme ungurăscă a căzută definitivă, precum 
se pare, rămâne fabrica austriacă din Steyr singură să 
furniseze armele pentru armată. De aceea se voră în
cepe tractări cu ministerulă de honvezi în privința pre
țului și terminului predării pusciioră cu repetiția la tru
pele de honvezi- Dâcă terminulă se va stabili Iotă celă 
fixată pentru predarea pusciloră cu repetițiă armatei co
mune, atunci lab'ica din Steyr se va mări.

Raporta polițienesc^.
țlilerii de aci lonă Popazu și lonă Zerantia au fu

rată alaltaerl după ame^I, intr’o lărciumâ din Brașovulă 
vechiu, unui colegă ală loră beată banii ce-i avea și-i 
impărțiră intre amândoi și părăsiră cârciuma. Poliția 
descoperindu-i, ii dete pe mâna judecătoriei competente.

Eri dimmeță la 3 Ore, calfa de curelară fără ocu- 
pațiune și vestită prin furarea unui ceasornică, George 
Ktokner, pătrunse într’ună bordelă in Blumăna, provocă 
soandală, sparse o lampă și nu se liniști decătă când 
poliția ilă puse la răcore în arestulă ei.

Fosta econOmă a unui ctoiloră de dame de aci, 
cuprinsă de dorulă de a mai vedea casa fostului ei stă
până, puse in absența acestuia de-i deschise locuința 
unii lăcătușă și transportă intregă mobiliarulă lui in lo
cuința ei. In contra făptmtârei s’a pornită cercetare 
penală.

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

CATANIA, 21 Iulie. — Colera continuă. 
Alaltaerl au fostă 54 cașuri, dintre cari 31 cu 
sfârșită mortală.

PARISU, 21 Iulie. — Comisiunea financi-

ară a senatului a acceptată mobilisarea de 
probă.

NEWYORK, 21 Iulie. — La Minneapolis 
a arsu celă uiai mare liambară de cereale alu 
stateloră nordvestice cu 580,000 bushell grâu. 
(Unu bushel=35,24 litri. — Red.)

Ultime scirl.
Viena, 20 Iulie. — „Neue Freie Presse" 

susține că deputațiunea bulgară a căutată să 
hotărască pe principele Ferdinand de Coburg 
să m£rgă îndată la Sofia, spre a începe chiar 
în capitala sa negocierile cu puterile semnatare 
ale tractatului dela Berlină și că principele Fer
dinand a făgăduită deputațiunei că va da peste 
14 <|ile unu răspunsă definitivă.

O parte din delegațiunea bulgară a plecată 
asără de aci spre a se întdrce la Sofia, ceilalți 
voră pleca astăzi.

DIVERSE.
Transportarea osăminteloru lui Columbus. — Ră

mășițele mortuare ale descoperitorului Americei, Cristal 
Columb, se voră tramporta in fine în Geneva, orașulO 
său natală. Transportatorul^ loră, Monsignore Cocio, 
internunțiulă sfântului scaună in Brasilia, a plecată la 
2 1. c. Pe corabia .Matteo Brazzo« la Genua, unde osă- 
mintele voră fi înmormântate definitivă cu mare pompă
bisericăscă.

Cutremure de pămentu. — In 17 Iulie sguduituri 
de cutremură de pămentă s’au simțită la Cair, Roma, 
Sicilia, Brindisi, Catana, Lecce, Ischia, Livurn și Parma. 
O erupțiune imensă de vapori se produce din craterele 
Etnei. De asemenea s’au simțită sguduituri in Chio și 
Smirna. 0 violentă sguduiiură s’a produsă in insulele 
Rodos și Creta. La Rodos', câteva coșuri au fostă eră 
pate, câteva case s’au stricată in Creta. Aci o persOnă 
a murită de spaimă.

Orașu arsu. — Orașulă rusescă Swiencany din 
guvernâmântuă Vilna a arsă; 350 case au fostă prefă
cute în cenușe ; 6000 dmenl suntă fără adăpostă. Cea 
mai mare parte a păgubașiloră suntă Israelițl. Paguba 
se ridică la l1/* miliâne ruble. Miseria e nedescrip- 
tibilă.

Unu diamantii in pântecele unui pesce. — •Cu- 
rierulă Stateloiă-unite* scrie că dilele acestea ună ore- 
care Giles Busby, negustoru de pește din Toledo, in 
apropiere de Chicago, a făcută o descoperire fârle ciu
dată. Curâțindă ună pesce, a găsită in intestinele lui 
ună târfe frumosă inelă de diamante, pe care era gra
vată pe dinăuntru inscripția: „J. A. B. Chicago, 1869.« 
Onestulă neguțătoră a trimisă numai decătă inelulă șe
fului de polițiă din Chicago, care a și descoperită pe 
proprietara d-na lulia A. Lennox, care a trimisă neguță
torului ună cecă de 100 dolari. D na Lennox, ală cărei 
nume de fată este Bennelt, se logodi in 1869 cu d. 
Lennox. După doi ani, cu ocasiunea căsătoriei loră, d. 
Lennox cumpără acelă inelă cu prețuia de 450 dolari 
și-lă dete soției sale care ilă luă cu densa in călătoria 
de nuntă ce făcură. In cursulă acestei călătorii în mo- 
mentulă când trecură cu trenulă rîulă St. Laureat, 
aprâpe de Montreală, tinăra femee se spălă In vagonulă 
de toaletă și inelulă ii cătju din degetă și alunecă pe 
tubulă de scurgere a apei. Inelulă a cătjută de sigură 
în rîulă St. Laurent și a fostă înghițita de pescele în 
pântecele căruia elă a fostă găsită.

Calea ferată prin Siberia. — O scire din Peters- 
burgă spune, că calea ferată siberiană care va lega 
Marea Baltică cu Ocânulă Pacifică se va reaiisa. pilele 
trecute, Țarulă a aprobată hotărîrea consiliului de stată 
ce orânduia lucrările traseului călei ferate dela Tomsk 
la Irkunstk și Stretinsk pe Oceanulă Pacifică în 15 Z'le. 
Calea va trece peste Tiumen (granița Siberiei spre Ru
sia) indieptându-se prin Tomsk. Irkustk și Stretinsk, 
celă din urmă orașă pe Silka, ună afluență ală lui A- 
mură; bucata peste laculă Nhanka o voră face călătorii 
pe vasulă Amură, după care in o Z' cu ca‘ea ferată 
pănă la Wladiwoslok, stația finală.

* * *
0 statistică tristă. — Ună senatoru din Vosgi 

(Franeia) D. Claupe, a făcută de curândă ună raportă 
forte instructivă : raportulă este resumatulă anchetei o- 
ficiale asupra debitanțiloră de vi«U, numârulă loră și a- 
supra efecteloră produse de alcoolă. Raportulă este fârte 
intristătoră; elă grupâză, cifre de necreZută, însă nedis
cutabile și reale. In fiecare ană, în termină mediu, po- 
pulațiunea muncitâre cheltuesce ună miliardă și 600 de 
miliâne franci numai pentru beutura în păhăruțe, adică 
patru miliâne de hectolitri de rachiu soeotindu se cu 4 
franci litrulă. Acâstă consumațiune este multă favorisată 
de sporirea numărului cârciumeloră. In 1875 esistau in 
Franeia 342,622 cârciumi; astăzi suntă peste 400,000, 
adecă 4 cârciumi pentru 94 de locuitori. In departa
mentală de Nordă ancheta a găsită o cârciumă pentru 
29 alegători. Muncitorii nu pot intra s’au eși din fabrici fără 
a întâlni la fiecare sută de metri o cârciumă care-lă 
invită și unde lasă cea mai mare parte din banii câști
gați cu munca, precum și sănătatea sa. Și acâsta se 
chiemă progresă 1

.Azienda" societate austro-francesă de asigurare pe 
viață și de rente. Sub președința ilustrității sale prin
țului Constantin Czatoryski s’a ținuta în 8 a lunei tre
cute a V-a adunare generală ordinară a societății. Ra- 
portulă făcută de directorulă Dr. I. Klang constată, că 
mersulă afaeeriloră in anulă 1883 a avută cele mai im- 
bucurătore progrese. S’au reahsată polițe nbuă asupra 
unui capitală de asigurare în valâre de fl. 5,180,866, 
făcândă întregulu capitală de asigurare cu finea anu- 
anului fl. 36,565,600. Intre afacerile nouă nu se gă- 
sescă nici AsociațiunI nici contra asigurări, ci ele con
stau numai din asigurări pe viață și pentru casă de 
morte. Venitulă premiiloră a fostă fl. 828,981.52 spo- 
rmdu-se față de anulă trecuta cu fl. 35,740. încasarea 
generală dă cifra de fl. 4,921,223.03 adică cu fl. 74,008 
mai multa ca in anulă 1885. Plătirea din contractele de asi
gurare s’a ridicata la însemnata sumă de fl. 1,174,341. 
Reserva de premii au fostă fl. v, a .3,915,954.76 cu fl. 
171,515.77 mai multă ca in anulă trecuta. Fondulă 
de acoperire întregă ală societății este de fl. 9,322,921. Adu
narea generală hotărî împărțirea unei dividende de 5°/0.

>Azienda», societate de asigurare austro-francesă. 
In 8 a lunei trecute s’a ținută a IV adunare generală a 
acestei societăți sub președința ilustrității sale a prințului 
Colixt Poninsk', in care d-lă direetoră Denis Sienkiewics 
a cetită darea de semă pe 1886. {Raportulă constată că 
in ori ce privință afacerile au mersă bine in anulă tre
cuta, mai cu sâmă că clienții în asigurarea de focă au 
crescută cu ună numără forte îmhucurătorO. Veniturile 
premiiloră pentru asigurare contra focului au fostă de 
fl. 2.448,096.54 kr., pentru asigurări contra grindinei fl. 
626.130.15 cr., pentru asig, de|transport fl. 424,882.09 cr. 
Venitulă generală a fosta dimpreună cu reservele de fl. 
2.578.779.67 cr. Față cu acestea solvirile pentru daune, 
reasigurări etc. în ramura focului fl. 2,358,247,20 în ra
mura grindinei fl. 601,615,94, in ramura transportului fl. 
348.162,47. Cu finea anului reservele totale, eschidendă 
capitalulă de acții, au fostă de fl. 1,273,486 68 cr’ Câș
tigulă curată este de fl. 101,642.76 cr. și adunarea ge
nerală a holărîta să împartă din elă 9°/0 dividende, după 
ce se voră estrage mai nainte dotările prevăZute de 
statute.
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lui, și pe vîrfurile caiarguriloră bătute in nisipă îșl cjidi 
coliba.

Coliba acâsta, spânzurată, ca să tjicemă astfelă, între 
ceră și pămentă, făcea efectulă celă mai ciudată. Sâmăna 
cu o ladă mare pe care ar fi ridicat’o niște copii în jo
curile loră pe patru prăjini unde se ținea în echilibru 
numai prin minune.

In nopțile de furtună de multe ori era s’o ia vân- 
tulă și s’o asvîrle in fundulă laguneloră. Insă de 30 de 
ani se ținuse bine și adăpostise bine-rău pe Salvatoră și 
p’ai săi.

In minutulă când facemă cunoscință cu densuiă. 
Salvator nu mai este pescarulă acela voinică, care a 
sciută să scape Veneția de prada Uscociloră. Acum este 
ună moșă bătrână și așa de îmbătrânită din pricina pro- 
fesiunei lui, Incâtă nu se mai pole duce pe mare, unde 
brațulă lui nu mai are putere s’arunce mreaja, să siringă 
pânzele grele cătrănite ale pescariloră Adriaticei, nici să 
mai strige, nici să astupe găurile.

Bătrânului Salvator îi trece vremea acum privindă 
de pe mală acele valuri, cari de atâtea ori erau să-lă 
înece și in mijlocula cărora in limpă de 40 de ani elă 
șl-a expusă voiosă viâța pentru ca să câștige pânea fa
miliei.

A fostă o vreme când familia acesta număra printre 
l'rii săi trei flăcăi voinici, vestiți ca cei mai dibaci 

pe câste.
; flăcăi, copii cei d'ântâi ai lui, au murită 

4 și 2 ani, lăsândă dreptă singură moș
iră tată și tânărului loră frate patru 

orfani de hrănită,tocmai în ceasulă când Salvator simte 
cu disperare că’lă părăsescă cu desăvirșire puterile.

Incai dâcă celă din urmă născuta ală său l’ar pută 
înlocui și ar îngriji celă puțină de trebuineiâsele acestui 
suplimentă de familia, care i-a sporită pe a sa, insă nu 
este în stare și Salvator se gândesce amarnică că pâte 
este chiar vina lui ca tată de familiă.

Acestă din urmă copilă ală lui Salvator n’are în- 
tr’adevără nici puterea nici vitejia frațiloră lui mai mari; 
elă încă din frageda’i copilăria a fostă încuragiată la 
leneviă.

Mai tâi’Ziu, răsfățată de tâtă familia, a crescută, s’a 
însurată și elă, fără însă să ajungă a fi omă. Numai cu 
numale este pescară. Este leneșă, clevefitoră, vorbărețe; 
tOtă (j ulica și jumătate năptea șl-o peletrece în piața 
Fraseria, pe podulă de peste Rialto ori pe cheinlă dei 
Schiavoni. ascultândă și făcândă neroZii-

Pe copilulă acesta degenerată ală lui Salvatoră 
l’amă văZută adt dimineță într’ună grupă de poporă 
lângă Bapfisteriu, invinovățindă pe unul din cei mai ti
neri și mai iluștri nobili venețanl, pe Batista Marli- 
nengo.

De obiceiu asta i este ocupația lui de căpetenia și 
orfanii, nepoții lui, și chiară copii lui decă n’ar avea 
altă hrană decâtă câștigulO acestui păcătosă șefă de fa
miliă, de multe ori ar putec să mâră de filme.

Insă DumneZeu, în prevăZătârea lui înțelepciune, 
alături cu răulă pune mai totdâuna și leaculă.

Orfanii și chiar copii acestui părinte fără curagiu 
au găsită o adevărată Provedință în mătușa loră și in 
muma loră, fată sdravănă a munțiloră. Illyriei, pe care 

am întâlnit’o pe Piazzetta silindu-se să-șl facă pe bărbatulă 
său să-și eumpeteze vorba.

Fiumdsa Giovanna, cum îi Zică și astăZI gondolierii 
din piața Sf. Marcu și după cheu, face încă parte din 
corporația aducătoreloră de apă din Veneția.

Se nchie că chiară și adl nu este in Veneția altă 
apă de băută decâta apa din fântânile ducale și din câ
teva fântâni publice construite de stăpânire pentru tre
buințele poporului.

De mai bine d’o miiă de ani apa asta este împăr
țită prin orasta de femei tinere și voinice, înbrăcate aZI 
chiară cu pitoresiulă costumă ală muntenceloiă Illyriei 
și Carnioliei : fusta scurtă cu colori bătăiâse, ciorapi de 
lână cari para a fi de postavă și pantofi cu potcâve, 
partea de susO a pieptului și brațele gâle, părută prinsă 
la câfă cu ace lungi de aura de Veneția.

Femeile acestea ale Illyriei au atrasa în totdâuna 
atențiunea străiniloră pentru înfățiș rea lord bărbătâscă, 
pentiu earnațiunea loră vigurâsă și pentru ochii loră mari 
indrăsnețl.

Fetele acestea ale munțiloră au fostă în totdâuna 
de-o înțelepciune proverbială. Veneția era mai multă 
numai pentru ele ună popasă țlocă de poposire.) Ele 
veneau adeseori aci însoțite de logodniculă loră, câști
gau aci cu greu dâr cu cinste ceva părăluțe și se întor
ceau ârăși în munți unde se căsătoreau. Astfelă erau 
moravurile loră.

Giovanna înlr’o bună dimineță se ’namorase de pes- 
carulă Pietro, fiiulă din urmă ală lui Salvatoră, și se mă
ritase cu elă. Nu lre< u multă vreme și pricepu ce gre- 
șală mare făcuse. (Va urma.)
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Bucurcsct

Predealâ

ritnișA

BrațovO

Feldiâra 
Apatia
Augustinâ 
HotnoroilA 
Hașfaleu

Tr.nft Tren Trena 
accelerat otuulbus 

pentone

Tren 6 
niunlbaa

I Trenfi 
otu albuș

(
(

I

(
(

Sigbițur* 

Elisabetopole 

MediașO 
Cop!» mică 
Micâsasa 
Blașiu 
Crăci unelti 
Teiuțft 
Aiudd 
Vințula de susfi 
Uiâra 
Cacerdea 
Gluristt 
Apaliida

7 20
7 57
8 24
8 47
9 29
9 37

10 53
11.00
11 34
12.03
12.26
12.42

1.11
1.23
2.06
2.27
2 49
2 56
3.12
3 46
5 01
5.21

7.3C
1.14

9 12
9.35

10.12
1.45

Cloția

Nedețdu 
iMurbău 
Aghirișă
S'4U» 
noittdinC
duda

■;rr.lca
Vado 
Mezrt-Tilegd 
‘ npyi-VlisArhelv 
Veneția-Orădii

(
(

'radia-narr

P. LadAny 
Stolink
Buda-peata

Vinna J>

6 01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

9.11
9.16

10.37
12.20
2.15

8.00

4 01
4.47
5 28 

—539
6 49
8 35
902
9.12
9 56

10 37
10 59
11.16

11.37
12 16
12.33

1.51
2 .8
2.48
2 56
3 64
4 51
5 28
5 56

Trenă 
de 

persdne 

10.50
1.33
4.24
10.01

2.1f

2.32

Trena 
de 

prrwne

6 37
6.58
7.14.
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
6.33

Nota: Orele de nâpte aurita cele dintre liniile gr6ae.

Tr«mft Trend I
de pers. de i 

jierj-iue |

Trenă Tren 
de pers, accelerat

Viena 11.10 — — —

Budapesta 7.40 2.— 7.40 6 18
Szolnok 11 05 4.05 10.42 9.38
P. Ladâny 2 02 5.47 2.02 12 02
Oradea mare 4.12 7.11 4.78 2.01

Venția-Orăcjii — — — 2 08
Fudi-Oșorheiu — — — 2 19
Teleagii — 7.33 — 2.41
Vadtt — 8.04 — 3.24
Brr.tca — — — 3.47
Bucia — — — 4.07
Ciucia — 8.58 _ 4.33
Huiedin — 9.28 — 5.15
Stana — — _ 5.33
Aghiriș -- — — 5.53
Gl ârlifiu — — — 6.C5
Nedișu — — — 6.Î0

Clatfiu — 10.31 — 6.38
11.00 _ — —

Apahida 1 19 — — —
Hhiriț 12 33 — — —

Cucerdea 1.01 — —
1 11 — —

Uidra 1 18 — — —
Vințuid dc surit 1.05 — — —
Aiudft 1 46 — — —
Yfcluțâ
Crăci unda

2 25 — — —
2 50 — — —

BlașA 3 03 — — —
Micăeasa 3.35 — — —
COpp Bile 4.01 — — —

I idodisța 4 20 — — —
’îlisabetopole 4.5 ' _ —

5.42 — — —
itașfaleu 601 — —
Uomorod 7.27 — — ““
Augustinfl 8.08 — —
Apatia 8 36 — — ■
'•'eldidri. 906 — —

9.46 5.37 — —
8ra«<<v4 ) -— — 1.55 —
TimișO — 6.20 2.53 —

1 ( — 6.47 — —
Prodaalu ; — 11.30 3.28

Bucureact 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“
7.43
8 23
9.02
9.52

Tipografia ALEXI Brațovtt H Ari ia din fabrica lui Martin Kopony, Zerneacf

Teiușrt- tradft-Budajiesta Budapesta- Aradft-Teiușft.

Trvnfi Tre i(l Trenă de Trenă de Trenă Trenă
oumlbus de pers. peraăne persâne de peradne otnnlba.

Teliuyft 11.24 _ 3.O7T Viena 11.10 12 10 —

Alba-Iulia 11.59 — 3 59 Budapesta 8.20 Ă3T —

VințulO de joșii 12.30 — 4.23 4 . leenlr ' 11.20 12.41 —

SibotO 1.01 — 4.51 □t 'UvlK 11.35 5.45 —

OrAștia 132 — 5.18 Ai a<ift 430 6.— —

Stmeria (Piski) 2 32 — 6 15 GlogovațO 4.43 6.13 —

Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 —

Braniclca 3 23 — 7.02 Pauliș 5.19 6.51 —

Ilia 3.55 — 718 Radna-' ipova 5 41 7.10 —
Gurasada 4.( 8 — 7.40 Conoptl 6(9 7.37 —

Zam 4 2n — 8.11 BArzova 6 28 7.55 —

Soborșin 5 3.1 — 8 46 Soborșin 7 25 8.42 —

Bferzova 6^r~ — 9.33 Zam 8 01 9.12 —

Conoptl 6.47 — 953 Gurasada 8 34 9.41 —

Radna- Lipova 7.28 — 10 27 llia 8 55 9. 8 -1
PaulișO 7.43 — 10.42 Braniclea 9 19 10 17
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 9 51 10 42 --

GlogovațO 8.28 — 11 25 Himeria (Piski 10.35 1107 —

Aradft 842 9.17 2.31 Orâștiă 11.11 11.37 —

Stolnok — 2 32 4 ȘibotO 11.43 12.— —

— — 5.12 Viuțulu de joșii 12 18 12.29 —

Budapesta — - 1 8.20 Alba-lnlia 12 36 12.46 —

Viena — 6.05 Teluțft . 1 29 1.41 —

A rad fi -TfKKd$<?ra Siwerla (Piski) Petroțeul

Trenă de Trenu Trenă de Trenă Trenă
pen Ana mixt penăne omul boi mixt

Arad ft 6.48 605 Muweria _ ___ 2 4
AradulO nou c.19 — 633 Streiu — — 3 25
N îraetL-SAgL 6.44 — 6.58 HațegO — — 4 16
V'inpa 7.1.1 — 7.29 Pui — — 5.11
Orcădtalva 7.47 — 7.55 Crivadia — — 5.58
Merezifalva — — — Banița — — 6 i*
Tlxsaițdra 9.02 — 9.08 Petroțenl — — 7.12

TLeiițftru-Arudfi Petroțeni—Nimeri» (Piști)

. Trer.il ’r Trenă *1e» Trenă Trenă Trenă Trenă
penăne porndne omuJbo» do pere, omnlbne mixt

Tintlșdra 1 6.25
5.00 Fetroijenl __ _ 6.10

Merczilalva 1 ___ — — Banița — — 1

Orczifalva i 7.46 — 6.32 Crivadia — —
Vinga 8.15 — 7.02 Pui — 4
Ntoetb-SAgh 8.36 — 6.23 HațegO — *
AradulC nou 9.11 1 — 801 Streiu
Aradft 9.27 — 8.17 Htwieri»

Trer.il
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Postavuri de Brunn 
pentru ouă elegantă 

Costum Ti de vară
într’o bucată (coupon) de Metri 3 10, s6u 

4 coțl de Viena fie-care bucală.
♦ cu fi. 4 80 din cea mai fină 

cu fi. 7.— din și mai fină 
cu fi. 10.50 d in supra fină _

lână veritabilă 
precum și Kammgara și stofe pen
tru pardesiuri mâterii < e vtA r|p spă

lata pentru haine de bărbați și 
copii, de o lățime metrulQ ă b5 c". 

trimită cu rambursă de către
Depositulă fabricei de postavuri 

Siegel-Imhof 
in Brunn Ferdinandsgasse 61. 

Urmă pr6 bine cunoscută ca reală și solidă.
Declarațiă. Fiă-care burată 

este în lungime de Metri 3.10 și 
în lățime de 136 centimetri, de a- 
ceea suficientă pentr’ur.O bărbă- 
tescă completa.

Cunoscuta soliditate și însem
nata putere de produc(iune a fir 
mei de mai susă garantCză pentru 
aceea, că să liferăză numai din 
marfa cea mai bună șî întocmai 
după mostra al6să. De Ore ce a- 
cum multe firme înșelătdre facă abu- 
surî sub titlu de „Marfă de Brunn,< 
depositulă de mai susă trimite 
20—20 Mostre gratis și franco.


