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La marele banchetă, ce s’a arangiată în 

Turinu în ondrea ministrului-președinte italiană 
Crispi, acesta a rostită discursulă, care era aș
teptată cu mare încordare nu numai în Italia, 
ci și afară de Italia.

Enunciațiunea lui Crispi se aștepta cu ne
răbdare, pentru că lumea vrea să afle din gura 
lui ce s’a făcută la Friedrichsrube. Scimă că 
întrevorbiriloră ministrului italiană cu principele 
de Bismarck li s’au dată de cătrâ pressa euro- 
pănă, și mai alesă de cătră cea germană, mare 
importanță. S’a susținută între altele că Italia a 
încheiată strînsă alianță cu Germania pentru 
tote eventualitățile și se lățise părerea, că acdstă 
alianță ar fi îndreptată în contra Franciei și a 
Rusiei.

Crispi vine acum și se pronunță cu cea mai 
mare hotărîre și francheț asupra negociăriloră 
sale cu principele de Bismarck, der numai în ge
nere, fără de a destăinui ceva din amănuntele 
acestoră negociărl. Alianța Italiei cu Germania, 
<|ice elă, nu este îndreptată în contra nici uneia 
dintre puteri și mai puțină în contra Franciei 
față cu care a fostă intotde-.iua leală, căci Francia 
e destinată a împărtăși cu Italia aceeași sdrte în 
bine și în rău. Scopulă alianței este numai și 
numai susținerea păcii, și ddcă la Friedrichsrube 
s’a făcută vre-o eonjurațiuue, acâsta n’a fostă 
decâtă o conjuratiune în favorea păcii.

„Amă făcută Europei ună mare serviciu!" 
Cu aceste cuvinte, ce s’au rostită la despărțire 
în Friedrichsrube, caracterisdză Crispi scopulu ali
anței ce a încheiat’o elă cu cancelarulu germană.

Iată pe scurtă cuprinsulă acelei părți din 
vorbirea ministrului-președinte italiană, care se 
ocupă cu afacerile esteridre ale regatului:

„Spre a pute săvîrși reformele din lăuntru 
pacea înlăuntru și în afară este o condițiă nea
părată de lipsă. In ce privesce cea dintâiu n’a- 
vemă a ne teme de nimică, poporulă italiană 
fundă din cele mai înțelepte și liniștite. Ce pri
vesce însă pacea internațională, guvernulă îșl dă 
silința de a-o susțină și a-o întări. Italia este în 
relațiunl amicabile cu tdte puterile, deși cu unele 
dintr’ensele susține raporturi mai intime. Aliată 
pe continentă cu puterile centrale și pe mare lu- 
crândă în înțelegere cu Anglia, Italia cu tote 
acestea nu și-a alesă ună scopă prin care s’ar 
pute simți amenințate celelate state."

„Călătoria mea din urmă la Friedrichsrube 
a produsă o mare mișcare în opiniunea publică 
a Franciei, din norocire însă acdstă mișcare n’a 
sguduită încrederea guvernului francesă, care 
cundsce lealitatea intențiuniloră mele. Siste 
mulă nostru de alianță are prin urmare de țintă 
apărarea ear nu atacarea, ordinea dr nu turbu- 
rarea ; acestă sistemă este favorabilă pentru Ita
lia și pentru interesele generale. Italia nu este 
în Europa singurulă stată care doresce susține
rea păcii."

Crispi amintesce după aceea că Germania 
urmăresce același scopă și-lă înfățișeză pe Bis
marck ca pe unulă, care dela începută a fostă 
amiculă Italiei. Deja de multă ideile și senti
mentele lui suntă în consonanță cu ale lui Bis
marck ; astăzi însă acdstă conglăsuire a devenită 
și mai puternică.

S’a 4isă — adause Crispi — că in Frie- 
drichsruhe densulă ar fi conspirată cu cancela
rulu germană; acdsta este adevărată, numai că 
conspirațiunea s’a făcută pentru pace, și tuturoră 
acelora, cari voescă pacea le este permisă a lua 
parte la acdstă conspirația. Din tdte cuvintele 
memorabile, câte i s’au adresată îi permite dis- 
crețiunea, 4'ce Crispi, de a aminti numai cele ce 
s’au vorbită în momentulu plecărei sale. Acestea 
suntă: „Am adusă Europei unu serviciu.'

Italia, 4>ce Crispi mai departe, vre pacea,

De sub Meseșulu Ardealului, (Sălagiu) 0 (otnvre 1887.
♦ Trincipiis obsta....< 

III.
Kulturegyletulu cu scdlă sa comunală din 

Buciumi pân’ acum, hară bravului poporă și 
conducătoriloră săi, nu prosperdză de felin, așa 
câtă din sată nici ună Română nu este în acdstă 
reuniune; totă ce e suntă vre-o 2 din Răs- 
tolță și vre’o 2 din Agriși u. Ce să fiă dre causa ? 
Au ddră în satele astea să nu fiă scoli române 
confesionale? — Din acestă incidență inapecto- 
rele de scdle Kerekes Josef nu se rușină a ame
nința comuna, că de acum înainte și Românii 
greco-cat. voră plăti pe sdma scdlei comunale a-
runculă de 5°/0 după darea directă, deși în Bu
ciumi se află scolă bună cu 2 classe. — Bună 
e Dumnefieu, însă și poporulă basându-se pe lege 
va stărui ca acelă aruncă să lă folosdscă scdlă 
sa, căci la asta are totă dreptulu.

Mai rău stămă cu Trăsnea (Ordogkut), altă 
comună mare curată românăscă de ritulă gr. or. 
Aici Kulturegyletulă a pusă temeiulă parochie- 
loru maghiare, cari se voră înființa de acum îna
inte prin „remaghiarisare" și șl-a instituită ună 
preotă bine dotată, care apoi să-i conducă pe cei 
neofiți. — Așaddră astă parochiă română gr. or. 
are pusă sula în cdste și prin asta totă Subme- 
seșulă e luată sub epitropia Kulturegyletului. 
Atâta nu-i destulă; ca biciuia să aibă și pldsnă 
au deschisă și o scdlă de băieți froebeliană, deși 
Maghiari în comună nu’su nici 3, dră copii maghiari 
nici sub totă Meseșulă nu’să 5. — Poporulă co
munei din instinctă naturală se feresce de ea.— 
Dăr e baiu, că preotulă locului Irodion Labă, de 
altcum pân’actim cunoscută ca Română bunișoru, 
nu’șl pricepe, ori nu vre să-șl pricepă chiema- 
rea. — Acdstă scdlă neconfesională, în care nu

pretinde însă totdcuna și dreptatea. Acdsta es- 
plică actuala politică a Italiei în favdrea autono
miei stateloră și a naționalitățiloru balcanice, cari 
nu voră uita niciodată sprijinulă ce li’lă dă Italia. 
Spre a înmulți legăturile de pace, Italia stăruesce 
pentru reînoirea tractateloră de comerciu cu Aus- 
tro-Ungaria și Francia și speră că nu-i va fi 
greu de a reînoi pe amendoue. Dedrece însă Italia 
voesce o pace cu ondre, ea se pregătesce de a 
răsbuna în Africa pe morții dela Dogali. Nu 
voimu, fiice Crispi, nici aventuri, nici răsboiu de 
cucerire, voimu numai ca între colonia ndstră și 
între Abisinia să se stabildscă linia de demarca- 
țiune necesară pentru siguranța ndstră; ddcă se 
va întempla acdsta, Italia va deschide bucurosă 
fruntariile sale mărfuriloră abisiniene.

Crispi încheiă discursulă său c’unu apelă 
căldurosă la patriă și la Rege.

Din aceste declarațiuni ale șefului guver
nului italiană resultă, că densulă nu a luată la 
Friedrichsrube angajamente nici față cu Francia, 
nici în cest.iunea bulgară. Politica orientală a 
Italiei nu va fi îndreptată — asigură Crispi — 
niciodată în contra autonomiei naționalitățiloru 
din Balcani.

Crispi s’a m ii ocupată în discursulă său și 
de afacerile interidre ale Italiei, der asupra aces
tora s’a pronunțată cu multă reservă. Numai în 
ceea ce privesce relațiunile cu Vaticanulă a pro
testată categorică în contra insinuării, că den
sulă ar pută să sufere ca vr’una din puteri să 
se amestece în aceste relațiunl. Der la partea 
acdsta a discursului lui Crispi vomă mai reveni.

Pentru acuma mai observămă numai, că 
după ce Crispi a vorbită așa de multă de pace 
și de asigurarea ei, a terminată discursulă său 
cu-o declarare de răsboiu la adresa Abisinienie- 
niloră fiicendă că „Italia se pregătes e a răsbuna 
pe morții dela Dogali"

Nu cumva acdstă apostrofă cătră Abisinia 
să fiă omindsă și pentru pacea europenă !

mai prunci români potu să umble, e o bubă 
deschisă pe corpulă satului, care ddeă nu se va 
lecui de cu bună timpă, pdte să învenineze totă 
trupulă. Ddră nici de folosă nu ne pdte fi, pen- 
tiu-ca băiatulă română de 3—4 ani în acea scdlă 
nici îomanesce nu aude, nici ceva bine despre 
națiunea sa; ci chiar din contră, aceea e menită 
a face pe băieți să-șl uite de sine și de mama 
sa națiune. Deci acolo sufletulă unui băiată 
de Română numai învenina se pdte, ddră a se 
cristalisa nicidecum. — Aste atâta-su de chiare 
incâtu numai orbulă nu le vede, și chiar să nu 
le scimă noi, ni-le spune pamfletulă bietului das- 
călă Todoră Daniel scrisă și respective descrisă 
la poruncă!

Și . cu astfelă de periclu ce face inteligința 
comunei, ce mai alesă preotulă Irodionă Labd 
chemată spre a-și conduce poporulă la limanulă 
mântuinței ? Etă. ce: înainte de deschiderea aces
tei scoli fatale, în o Duminecă anunță în Bise
rică : „Omeni buni, vă facă cunoscută că scdlă 
unguiescă din sată sa deschisă, și ddcă nu veți 
grăbi a vă înscrie pruncii, vor veni alții de prin 
satele vecine și ai voștri nu voru încăpd". __
Poftimă cultura, poftimă apărarea causei națio
nale! Ore domnulă Irodionă Labd să fiă atâtă 
de simplu încâtă să ne cugete pe noi atâtă de 
proști de să nu vedemă că elă prin astfelă de 
vorbe palam et publice face pe părinții de Ro
mână ca pruncii să și-i dea la scdlă maghiară? 
Au deschiderea scdlei maghiare e de a se anunța 
în biserica română ? De când și cu ce poruncă ? 
Ore domnulă preotă, ca lumina și sarea comu
nei, să nu scie că inima curată a băețiloră de 
Români nu trcbue îmbătată cu doină înșinorată? 
să nu scie dre că ori și ce cultură numai în 
limba maternă se pdte însuși? Eu nu credă. 
Ce-o să fiă totuși causa lașității, ba chiar a în- 
curagiării indirecte la o faptă atâtă st.ricăcidsă ? 
nu potu gâci; ci vomă fi cu atențiune, și ce 
nu scimă acuma, pdte vomă sci mai apoi,

Că-dl a fiice că a îndemna pe părinții de 
română a-și da pruncii la o scdlă maghiară, 
unde nici botcă romândscă nu se aude, măcară 
că băiatulă nici o botcă ungurdscă nu scie, e 
lucru culturală — mi-să pare lucru prea străină 
și forțată. Că di ce cultură să poți afla acolo 
unde profesorală vorbesce în o limbă care nu 
o-ai aufiită de când e lumea? și nici în sată, 
nici a casă nu-o scârție nimeni? și nici în vidța 
practică nu va să-i iea nici ună folosă? Eu țină 
că nici una, ci aceea o să fiă o tărbăcdlă, o con- 
fusiă în capulu bietului pruncă, de o să-i mdr- 
gă tdtă pofta de a învăța încă și mai târziu. 
Apoi toți dmenii didactici sciu, că băieții de 
4—5 ani nici în limba loră maternă încă nu-să 
capabili de a progresa !

Așa stândă lucrulă: ce a păcătuită bietulă 
poporu și copilulă de Română de elă vine con
damnată a-șl întortoca limba și mintea în o limbă 
lui și construcției graiului lui străină? Nu potă 
pricepe! Ore să fiă la mijlocă și aci o trdbă 
slabă? să stămă dre în față cu dmeni de doi 
bani în trei pungi? Vomă observa și nu vomă 
mtarfiia a comunica publicului română bine sim
ți tor ă.

Ce să fiică despre comunele curată române: 
Bodia, Bosna, Vașcapăulă, Păușa, Ungurașulă, 
Titișa, Stâna, Giaculă, Romița etc. etc. pe unde 
treaba școlară e așa fiicendă numai în fașă ? ț)ău 
aici sub Meseșă atâtă veneratele consistorie câtă 

M. O. D. protopopi și preoți îșl potu câștiga 
lauri neperitorl pe t.erenulă învățământului, căci 
altă terenă de activitate abia nl-a mai rămasă.

Să vafiă consulii eclesiastici și cei chemați 
ca nu cumva șcdla și biserica să sufere dauna 
ireparabilă. încă nu e târfiiu. Kulturegyletulu, ce 
e dreptă, nl-a înțăpată și pe noi cești de sub Me
seșă, ddr pare-mi-se că înțeparea și lui i-a cam
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strepezită dinții, și bună e Dumnezeu totă etre- 
peZițt voră rămâue. Derâ proverbulă latinu: 
„Principiis obsta, sero medicina parntur cum iam per 
longo invaluere moresu nu e de uitată nici una 
dată ci de ținută totdduna înaintea ochiloră.

Price.

Unirea Macedoniei și Albaniei.
In unele d'are europene găsimă nisce revelațiun 

despre ună plană privitoră la unirea Macedoniei cu Al
bania Intr’ună stată independenta. O familiă macedoneni 
cu vaijă și avere mare, de origine albaneză, ar fi che
mată a întemeia dinastia domnildre a noului stată.

Pretențiunile Greciei au s6 fiă satisfăcute prin ce 
darea districtului Janinei, ăr pretențiunile Serbiei prin 
cedarea districtului Pristina; Bulgaria încă nu va fi cu 
totulă desamăgită in speranțele sale, ci va primi partea 
de moștenire macedonână intintjându-se pănă la Marea 
egeică, in vestă pănă la Mesia și in ostă pănă la Marița.

Nu scimă intru câtă acestă plană corespunde ade 
vărului, dăr atâta se pdte privi ca sigură, că pentru uni
rea Albaniei și Macedoniei intr’ună stată, care să fiă o 
puternică stavilă contra Intinderei Slavismului, se lucrâză 
de multă.

Ministralft Brătianu la Friedriclisruhe.
„Neue Freie Presse“, edițiunea de sdra dela 

26 Octomvre n. comunică în revista sa politică, 
că ministru-președinte românu Brătianu ar avd 
intențiunea să visiteze pe prințulă Bismarck în 
Friedrichsruhe. In Berlină se crede, că scopulă 
călătoriei este să se reînoiască învoiala României 
pentru alipirea ei la alianța germano-austriacă, 
învoială care espiră peste curendă. Spre același 
scopă, Z’ce fdia vieneză, a fontă Brătianu acum 
doi ani la Berlină.

SOIRILE PILEI.
Altă scrisore fișpănescă, a treia, adresată minis

trului de interne a eșiiă la ivălă „Bndp Tgblit* cjice 
că i s’a arătată o sirisdrea fișpanuliii din Komorn Iosif 
de Zuber cătră ministrulă Or. zy, care nu e mai puțină 
interesantă ca scrisorile fișpaniloră comilateloră Somogy 
și Timișdra. Fișpanulă se ocupă totă de alegeri și se 
plânge de candidații partidei guvernamentale. Intre al
tele observă că candidatulă guvern mentală Paulă Or- 
dody „deși e bogată, puțini bani insă vrea să cheltueseă 
și că e necondiționată necesară să Irimetă la Komorn 
celă puțină 6000 fl.“ Scrisârea conține și o însemnare 
de acele persdre, care au primită bani pentru scopuri 
electorale. — Ce corupțiă!

—x—
Ministrulă ungurescă de Finanțe a presentală ca

merei deputațiloră ună proiectă de lege prin care mo- 
dilică unele disposițiunl ale legii timbreloră, sporindă ve
niturile statului. Foile ungures'I. chiar cele guverna
mentale, speră că prin noua modificare se va reduce 
laxa de timbru pentru unele inserate in cj,aIe, ca a- 
nunțuri de închiriată, de lecțiunl etc., dela 30 cr. la 10 
cr., făcăndă prin acăsta publicului posibilă inserarea mai 
dăsă. In acestă casă statului nu i se împuțiuăză nici
decum venitele.

—x—
Cu ocasiunea instalațiunei noului fișpană ală Ca- 

rașă-Severinului, românofagulă lakobffy, in vorbirea sa 

de inaugurare (jise, că »va respecta drepturile autonome 
ale comitatului, întru câtă ele nu colideză cu interesele 
statului și educațiunea națională a poporului». Celă ce 
scie, că Ungurii se identifică cu sfatulă și că pe tdte 
popdrele le consideră ca națiune ungurescă, îșl pdte în
chipui cum va fi .respectată» autonomia comitatului și 
educațiunea națională a Româniloră, cari facă popora- 
țiunea acelui comitată. Mai 4*se fișpanulă, că «educa- 
țiunea patriotică a poporului nu silesce pe nimenea să 
abijică la naționalitatea sa». Cu alte cuvinte, sciindă ce 
înțelegi! Ungurii prin vorba •patriotă*, poți fi Română, 
dăr să vorbescl unguresce și să joci ceardașă. Și cum 
că așa le înțelege și fișpanulă din vorbă, nl-o dovedesce 
faptulă că în acea ședință de instalare voindă să vor- 
bescă și d. Brediceanu, dăr românesce, fișpanulă părăsi 
sala Intre protestele vii ale Româniloră de țață. — 
Ce bobocă de fișpană I E datoria Româniloră însă, ca 
ori când voră ave a face cu fișpanulă, să’i vorbăscă 
numai românesce. Dăcă’i place, ăr dăcă nu, n’are decâlă 
să cedeze loculă unuia pe care graiulă românescă nu-lă 
supără.

—k—
De câteva dile petrecă în Borgo-Prundă câțiva 

geologi streini, cari din însărcinarea unui consorțiu avută 
facă cercetări spre a găsi comorile ce le ascunde acestă 
mare și frumosă terenă. Cercetările au isbutită pănă 
acum, găsindu-se mari deposite de cărbuni de piătră nu 
departe de Borgo-Bistrița. Probabilă că se voră găsi și 
deposite de metale.

—x—
In Borgo-Mureșeni tăindă ună locuitoră nuele de 

salciă intr’o grădină din fața cârciumei, dete peste ună 
capă de omă și o mână, care deja erau în parte mân
cate de câni. Autoritatea locală făcăndă cercetări, se 
constată, că aci a fostă îmormentată noptea pe la su
prafață o femeiă omorită, probabilă de cătră Ceangăii 
călători, ca să scape de ea în drumulă celă greu ce 
aveu de făcută. Casulă s’a arătată judecătoriei.

Afacerea scolei de fete din Sibiiu.
Ca răspunsă la articululă nostru, în care 

ne-amă pronunțată asupra acestei neplăcute afa
ceri, amu mai primită informațiuni obiective, că
rora ne simțimă datori a-le da locă.

Incepemă aZl cu publicarea următdrei co
respondențe, ce ne vine dela ună membru ală 
comitetului Associațiunei:

Sibiiu, 23 Octomvre n. 1887.
In N-rulă 222 ală prețuitului <Jiar0 ce redactați 

venițl și D-vdstră a vă da verdictulă asupra strămută- 
riloră ce s’au întâmplată la scdla de fete a Associațiunei 
Transilvane.

Vădă că nici D-vdstră nu v’ațl putută deplină in
forma despre adevărata stare a lucrului din comunică
rile tendențidse cu cari șl-a alarmată «Tribuna* pe ce
titorii săi. Deci, considerândă că Comitetulă Associa
țiunei nu credă să se dimită la po'emii ijtaristice cu 
„Tribuna", mai alesă după ținuta ei neromânescă ob
servată in acăstă causă, ci îșl va reserva justificarea 
pentru uniculă foră competentă — pentru adunarea ge
nerală a Associațiunei, — să-ml dațl voiă să vă dau eu 
informațiuni esacte, esacte încâtă privescă faptele, dăr 
la tdte datele nu mă potă provoca, pentru că deși suni 
membru ală Comitetului, membru care am participată la 
aducerea concluseloră din cestiune, mie nu-mi stau 
la disposițiă tăie documentele din archiva Bomitetului 

precum vădă că 11 au stată celoră ce s’au produsă prin
• Tribuna*, cari deși n’ati participat 0 la ședințe, nu nu
mai comunică documente de ale Comitetului, dăr sciu 
și chiar cine a făcuiă cutare și cutare propunere în șe
dințele Comitetului.

Vorbiți și d-vdstră despre conflictulă ivită între 
^personalulă didactică" și direcțiunea scdlei, și între Co- 
miletulă Associațiunei. Acă3ta nu este esaclă, căci con
flictulă. dăcă se păte numi astfelă, a esistată numai între 
directorulă interimală onorară de studii D lă Dr. D. P. 
Barcianu și directdra internatului D-ș6ra baronesă Elena 
Poppă de o parte și între Comitetă de altă parte.

Nici D-lă Dr. Barcianu Insă nici D-șdra baronesă 
Poppă n’a propusă nici ună studiu în scdla Associa
țiunei, ei ei au condusă numai, unulă scdla, cealaltă in- 
lernatulă, — ăr adevăratulă corpă didactică au fostă 
„profesorii și profesdra," de toți 4 inși cari n’au parti
cipată la grevă. Nu are locă deci întrebarea ce vi o 
puneți „că cine pdrtă vina, că scdla a fostă espusă de a fi
• deodată părăsită depersonalulă ei didactică și dirigentă?" 
căci numai „personalulă dirigentă» a părăsit’o, și ca fiă- 
care Română nepreocupată să-și pdtă tace judecată chiară
• cine portă vina" pentru acăsta, îmi iau voiă a espune 
lucrulă așa cum s’a petrecută.

Anulă școlară trecută a fostă primulă ană ală a- 
cestei scdle. A fostă ună ană de probă în care, după 
natura lucrului, fără de a se fi putută norma tăie în 
detailă, s’au pusă la cale tOte după cum s’a putută, și 
după împrejurările ndstre s’a tăcută ună bună începută.

Pracsă, încâtă privesce scdlele civile, noi n'amă a- 
vută, căci pănă aci scdle civile românescl n’au esistată 
nici de băețl nici de fete, amă fostă avisațl deci nu
mai la noi, ca apoi din esperiența ce o vomă face, să 
ne perfecționămă 3cdla, ca să devină cu timpulă o scdlă 
de modelă, precum trebue să fiă o scdlă a tuluroră Ro- 
măniloră.

După lege, profesorii scdleloră civile trebue să fiă 
anume cualificați pentru acestea, ăr esamenulă de cua- 
lificațiune au să-lă facă la o comisiune instituită anume 
spre acestă scopă în Budapesta pentru întregă terito- 
riulă Ungariei.

Comitetulă a publicată concursă pentru posturile 
de profesori și de două profesdre, dintre cari unulă avea 
să fiă și directoră de studii, er una și directdra interna
tului, ceea ce este în consonanță și cu statutulă de or- 
ganisare ală scolei, aprobată prin guvernă.

ConcurențI cu esamenulă recerută pentru scdlele 
civile nu s’au arătată, pentru că în trecută, din lipsa 
acestoră scdle, nici ună Română n’a reflectată la ase
menea esamene, din aceia însă, cari după lege suntă cua
lificați de a pută pune esamenulă specială, a alesă Co • 
mitetulă 3 profesori, toți cu studii academice, și o pro- 
fesdră, ăr ca se pătă avi de directiră a internatului, 
care In prima liniă are de a conduce educațiunea copi- 
leloră de internată, pe d-șăra baronăsă Elena Poppă, a 
ales’o pe densa de directără absolvându o de îndatorirea 
statutară de a și propune în scâlă.

Fiind-că toți profesorii erau începători, Comitetulă 
cu abatere dela stătută n’a denumita de directoră nici 
pe unulă dintr'enșii, ci în modă interimală a concre^ută 
cu afacerile directorelui pe secrelarulă său slă II. pe 
d-lă profesoră seminarială Dr. Daniile P. Barcianu, de- 
numindu-lă totodată și de delegată.

Cu acestă personală s’a instalată scăla care pănă 
când profesorii voră depune esamenulă specială de cua- 
lificațiune, din partea ministeriului de culte se consideră 
numai de scdlă privată.

FOILETONUL

O MOPTE TERIBILĂ..
de Maurice Begnold, traducere de Ioană E. Prodană.

(Urmare.)

Ioana era, de sigură, dispusă a iubi pe d-lă de 
Roncy; insă acăsta era, fără îndoială, o iubire fără vr’o 
reușită posibilă. Acesta nu era ună omă care să fi pu
tută lua de soțiă o fată sărmană; elă avea gusturi cos- 
tisitdre; era, de sigură, de vr’o 35 ani. . in acăstă vărstă 
omulă trebue să fiă ințeleptă... nu pdte să alunece....

VIII.
....D’odată Rănă se deșteptă din acăstă stare fiindă 

adăncă mișcată. Elă adormise pe fotoliu înaintea fo
cului. Ore câtă timpă a dormită? Ca la trei părți din 
luminare arsese. Ah! orologiălă castelului sună patru 6re.

Suntă patru dre de diminăță. Foculă s’a stinsă, 
e frigă; avemă să mergemă, nu mai e timpă să te culci 
In pată.

In momentulă in care Renă Ișl părăsesce fotoliulă, 
chiar la ușa lui aude ună sgomotă ciudată ; ai <țice că 
cineva tirăsce după sine pe parchetulă de lemne ună 
obiectă greu. Ce pdte să fiă asta, pe la acea dră?

Renă se vede cuprinsă de ună sentimente despre 
care nu-șl pdte da sămă, ună felă de grdză amestecată 
qu curios tale.

Alărgă spre ușa lui șl o deschide...
Credea că distinge, la ore care depărtare, o femeiă 

îmbrăcată intr’o mantauă albă lungă, care se retrăgea 
spre bifurcațiunea culoarului; ea se incovoiă, ținăndă 
brațulu înainte, și se părea că după densa tirăsce, cu 
mari opintiri, ună obiectă ce sămena cu corpulă întinsă 
și nemișcătoră ală unui omă....

Rene, cuprinsă de grdză, se simte incapabilă d’a 
face vr’ună pasă... Fața femeei pe jumătate e acoperită 
de părulă ei lungă, însă junele crede a recundsce in- 
tr’ănsa pe Ioana...

Ună momentă, ea s’opresce obosită.... Insă prin o 
nouă sforțare, ea dispare după unghiulă coridorului, totă 
trâgândă incă după dănsa îngrozitdrea-i sarcină.

Acăstă disparițiune grabnică a straniei năluci li 
reda lui Renă td'ă energia; elă ese din odaia sa, și per- 
curgăndă in câteva clipite drumulă făcută de femeia îm
brăcată in albă, ajunge la unghiulă culoarului și se in- 
tdree spre drăpta. Dă preste trei uși închise; fără a sta 
multă pe gânduri, încărcă a le deschide, insă to'e re- 
sistau...., ișl ațintesce urechea, dăr n’aude nici ună 
sunetă...

Ce era să facă? Dăcă într’adevără este Ioana 
aceea pe care a vătjut’o, dăcă nefericita fată este cumva 
amestecată in vr’o dramă ingrozitdre pe care elă nu cu- 

lăză a o descoperi, e datorința lui să nu se arate cn nepă
sare, față cu o întâmplare... ală cărei martoră este...

Incetinelă și uitându se înapoi ia fiecare pasă, Renă 
se intorse în odaia lui. Lumina-i era în agoniă; aprinde 
o altă, și-și lasă ușa puțină deschisă; i se pare că scena 
nu e incă terminată....

Elă așteptă; trece ună pălrară de oră, douăzeci 
de minute și deodată crede că aude ună pasă sprintenă 
și ușoră care se apropiă.... Renă se repede spre ușa 
odăii sale, și vede că figura cea albă se întdree.

De astă dată nefericita femee înaintăză alergândă... 
sosesce, este Ioana . . . Trecăndă pe lângă tinără, ea’lă 
privesce . . . tînărulă vede fața vânătă, și ochii înholbațl 
de grdză.

Renă nu uită nici decum privirea ce Ioana o 
aruncă asupra lui, privire, care esprima cea mai inspăi- 
mântătdre terdre morală.

Ioana se opri o clipă, apoi când Renă voi a i pune 
mâna pe brață, ea se depărtă ca și când ar fi ars’o 
ună focă, dedu ună țipătă de grdză și dispără ca ună 
fu'geră. Ea se vă<|u ărășl în odaia sa, ce era situată 
lângă scări, întră în ea, închise ușa, și Renă, care o ur
mărise, auijî cum a tncuiat'o pe din lăuntru ....

Tînărulă turburată, tremurândă din tdte membrele, 
intră In odaia sa și căiju încremenită pe fotoliu.
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După slatutulă de organisare, Comitetulă ișl eser- 
ceză dreptulă .său de supraveghiare prin ună delegată 
aii slu. De sine se înțelege că inlre împrejurări nor
male delegatulă, care are de a supraveghia totulă, prin 
urmare și pe directornlă, nu pote fi lo'odată și dire ’toră.

Domnulă Dr. Barcianu la tâtă întâmplarea a adusă 
una sacrificiu, că a primită fără nici o remunerațiune 
materială sarcina de directoră fiindă d-lui și fără de a 
cesta ocupată cu oficiile sale de profesoră la semtna- 
riulă Andreiană și de secretară ală doilea ală Associa- 
țiunei, și în decursulă anului a cerută ca Comitetulă 
să-lă absolve sâu de secretariată seu de directorată, sâu 
de ambele, er Comitetulă l’a absolvată de secretariată 
fiindă aci mai ușoră de înlocuită.

Voindă Comitetulă a regula tâte afacerile interne 
ale scâlei și ale internatului, a esmisă din senulă său o 
comisiune pentru elaborarea unui proiectă de regula- 
mentă internă. Elaboratulă acestei comisiunf l’a trans
pusă la direcțiunea școlară ca să-și dea opiniunea asu
pra lui. Direcțiunea dimpreună cu corpulă profesorală 
a prelucrată acelă elaborată și in formă de proiectă l’a 
subșternută la Comitetă pentru pertractare și staverire. 
In acelă proiectă erau normate afacerile — drepturile și 
datorințele — tuturoră personeloră cari suntă și cari 
funcționâză în scâlă și in internată. Afară de aceea mai 
era proiectată și instituirea unui postii nou de adminis
tratorii.

Comitetulă, din considerare la mărginitele sale mij- 
loce materiale, și la împrejurarea, că regulamentulă nu 
se face pentru ună provisoriu, cum era atunci și este 
încă și astăzi, pănă când scOla va avă directoră și pro
fesori definitivi, ci pentru ună ^definitivă, er afacerile ce 
erau proiectate se cadă în sfera de activitate a .admi- 
nistralorelui suntă de acelea cari are să le împlinâscă 
directorulă și directoră și in parte funcționarii Associa- 
țiunei, n’a aflată cu cale ca să înființeze ună postă pe 
care mai târziu ar trebui să-lă desființeze, ci șl-a reser- 
vată să dea ajutorulă necesară in acâstă privință pe altă 
cale, cassândă din proiectă disposițiunile relative la ad 
ministratoră.

Mai era in proiectă, iă pe guvernante și pe ins
tructori (profesorii de studiile extraordinare.' limba fran- 
cesă, musică etcj are să-i denumâscă în conțelegere 
directorulă cu directâra. Comitetulă a aflată, că insti
tuirea acestoră persOne, cari se ocupă cu educațiunea și 
cu instrucțiunea copileloră din internată și din scălă, 
este tocmai așa dreptulă și datorința sa, ca a represen- 
tantului proprietarului scolei, precum este și de a de
numi pe profesorii studiiloră obligate, și a modificată 
proiectută in acelă înțelesă, că pe aceștia încă are comi
tetulă se-i denumiscă.

N’a alterată însă întru nimica dreptulă de disciplină 
asupra acestoră persane ală directorului și ală directi
vei, ci a aprobata §§. respectivi întocmai precum i-a 
propusa direcțiunea; âr modulă cum voiesce Comitetulă 
a se folosi de acesta dreptă, l’a arătată numai decâtă 
a doua tji după stabilirea regulamentului, când suplica 
unei reflectante la ună postă de guvernantă, înainte de 
a decide în merită, a transpus-o la directori și directâra, 
cu recercarea, ca să poftăscă pe reflectantă a se pre- 
senta înaintea dânșiloră, și dupăce o voru esamina se-șî 
dea părerea asupra cererei densei, — âr pe guvernantă 
și pe profesorii de musică instituițl de cătră direcțiune 
în anulă trecută i-a susținută și mai departe.

Nu pâte fi deci vo>-ba de intențiunea Comitetului 
de a ocoli direcțiunea la denumirea guvernanleloră, de 
a denumi persâne cari lord pâte nu 11-ară conveni, și a

le micșora autoritatea, — ci e pură și simplu vorbă de 
eserciarea dreptului proprietarului, ceea ce Comitetulă era 
datoră să o facă și chiar pentru decorulă lucrului, ca 
nimeni să nu-i pâtă face imputarea că declină dela sine 
răspun lerea încărcând’o in spinarea direcțiunei, care și 
fără de aceea este destulă de însărcinată cu afacerile ad
ministrative și de conducere ale institutului.

A pune pe guvernante înlr’o categoria cu bonele 
și cu servitorii dela internată, pe cari și după stătută și 
după regulamentă are de a-i denumi Direcțiunea, este 
ună jocă de cuvinte necuviinciosă și neseriosă, și cei ce 
o facă nu-șl dau sămă de ceea ce vorbescă, căci pen
tru părinții cari ișl așe^ă copilele în internată, r.u este 
mai de puțină îmemnătate educațiunea ce trebie să o 
capete copilele lord In internată, care inlocuesce familia 
loră, decâtă instrucțiunea ce au să o capete in scOlă,— 
6r educațiunea este în prima liniă în mâna guvernante- 
loră cari au să se ocupe cu copilele totă timpulă ce nu-lă 
petrecă ele în prelegeri.

Acestea deci, precum In familiă așa și in internată, 
trebue să fiă persâne culte, din familii bune, și întru ni- 
mică nu se polă considera mai josă decâtă profesârele, 
pe cari și în trecută totă Comitetulă le-a alesă, — âr, 
părinții credă că nu au mai puțină garantă in alegerea 
efect uită prin Comitetă, decâtă in instituirea loră prin 
direcțiune.

S'a mai făcută în proiectulă direcțiunei o modifi
care esențială, despre care Insă Comitetulă era informată 
că este dorința directorelui, și anume: că profesorii să-și 
prepareze tote 'ecțiunile in scrisă și să le supună revi- 
suirei directorelui.

Aceste suntă tâte modificările făcute de Comitetă în 
proiectulă de regulamentă internă.

(Va urma).

Concentrări de trupe rnsesci.
„Gazeta Narodowa“ e informată In Varșovia, că 

garnisOnele dealungulă granițeloră ruso-germane se intă- 
rescă. Astfelă două regimente de dragoni aflătâre in in 
teriorulă Rusiei au primită ordină de marșă și deja de 
patru <Jile suntă pe drumă spre a fi de garnisână in gu- 
vernămintele Lomza și Ploek, și anume in localitățile 
Lomza, Kutno, Staw<k, Szczuczyn, Dobrzyn. Rypin, Mlawa, 
și l’rasnysk. Totodată a fostă dirigeată o brigadă de 
artileriă spre Suwalki și Kalwarja; acâsfa se află deja 
pe drumă spre noulă locă destinată.

Planuri de forturi dispărute.
Din cancelaria comandei artileriei de fortărâță din 

Przemysl au dispărută Vineri săra șăse foi cu planuri 
destinate pentru conducătorii de construcțiunl, anume pla
nurile privitâre la trei forturi. Bănuită de a fi comisă 
acesta furia este brutarulă militară Wenzel Marek. care 
vorbesce nemțesce și boemesce. In urma cercetăriloră 
făcute imediată a doua 4* Sâmbătă, s'a constatată că 
Marek fugise. Fiindă urmărită, s’a aflată că desirtorulă 
a fostă văzuta în hainejcivile jn Jaroslau. er lângă M ji
dan a trecută granița rusâscă și acum se afli in Rusia, 
unde va vinde planurile. Ună suboficeră, Philtppi, e 
arestată. Se 4'ce și alte persăne voră c.vle jertfă a 
cestui delictă.

O conferință economică.
Societatea economică „Viitorulă■ din Ploescl șl a 

ținută Joi In săptămâna trecută adunarea sa generală de 
ăstă ană.

I), Petrescu, funcționară la banca „Albina», a ți
nută cu acăstă ocasiune o interesantă conferință econo
mică, arătândă cari sunt în practică mijlâcele prin cari 
se pâte înavuți cineva. Conferențiarulă 4'ee c& prima 
condițiune pentru a ajunge la bună stare este cruțarea 
său economisarea. Omulă să slăruiască a nu face chel- 
tuell peste venitele sale. Nu ochii noștri proprii, ci o- 
chii altora ne ducă ia ruină. Dăcă tâtă lumea afară de 
mine ar fi ârbă, n’așl mai întreba de haine nouă și mo
bile frumâse —a cjisă Franklin, âr Românulă 4‘ce: Cine 
cheliuesce peste ceia ce câștigă n’are în casă mămăligă. 
— Să-și îngrijâscă sănătatea. Ună omă săuătosă , ună 
capă limpede mai ușoră pâte câștiga de câtă ună omă 
bolnăviciosă sâu cu capulă amețită. — Să te aplici la 
ceea ce ai chemare. — Să nu faci datorii. „Decâtă 12 
cămăși din bani străini mai bine una din banii mei“. 
Cine nu e datoră e destulă de bogită. Să fi perseve- 
rantă in afacerile tale. Să nu girezi pre ușoră pentru 
alții, căci te poți ruina. Nu te apuca de multe de o 
dată, căci nu isprăvescl nimică cum se cade. Lucrâză 
cu plană. Fă anunciurl, adecă arătă publicului ce-i poți 
oferi. Fii omă cinstită, omă de caracteră.

Coferențiarulu, precum ne spună foile locale, a fostă 
aplaudată de numerosulă publică care a asistată la con
ferință.

Scirl polițienesc!. ErI 4'ieriilo de aci Neculae 
Sușu vru să trâcă în România cu soția lui Dumitru 
Loga, cu care se pare că stă in relațiunl intime. La 
scâterea certificatului de drumă dete pe soția lui Loga 
dreptă nevasta sa. Ună organă polițienescă însă, cu- 
uoscândă pe cei doi doritori de călătoriă și probabilă a- 
vândă cunoscință despre planulă loră, descoperi înșelă
toria. Dumitru Loga se duse într’ună sufletă în bluro- 
ulă oficiului de certificate, înhăță de aripi pe «porum- 
bița“ sa și așa ii tăia pofta de a sbura peste munți. 
Fătă-frumosulă Sușu insă i. I luâ pedepsa meritată.

Furnisărl. Camera comercială și industrială din 
Brașovă face cunoscută, că preliminarele primei căi fe
rate ungare galițiane, ală fabricei r. ung de (eră și oțălă 
din Dios-Gyor și ală fabricei de mașine a căiloră lerate 
de stată r. ung. din Budapesta, asupra materialului ne
cesară pe anulă 1888 se potă vedea în biuroulă camerei.

Ultime scirl.
Sofia 15 Octomvre —Deschiderea Adunării 

s’a făcută astăzi. Prințulu a pronunțată ună dis- 
cursă, care 4>ce între altele:

„Alesă în unanimitate de cătră națiunea 
bulgară prință ală Bulgariei, am crezută de a 
mea sacră datoria d’a veni cu ună minută mai 
curendă în noua mea patriă ca să iau frânele 
guvernului.

„Iubirea și devotamentulă ce’ml atestă vi- 
tâzulă meu poporă ș: brava mea armată îmi dă 
forța și curagiulă necesară pentru a mă consacra 
cu totulă marei opere naționale și pentru a lucra 
fără pregetă pentru propășirea, gloria și fericirea 
scumpei ndstre patrii4*.

Discursulă prințului atinge în treacătă în
tărirea simpatiiloră Sultanului și ală mariloră 
puteri pentru Bulgaria.

r8t" jVumere singuratice din „Gazeta Transillva- 
nieia â 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GHOSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră și redactoră responsabilă : Dr. Aurel Muresianu.

Ce vâcjuse? Cine era acestă omă, în aparență fără 
suflare? Martorulă, cărui misteră înfiorătoră fusese elă?

In fine, se întinse pe patulă său și ațipi.
Avu ună somnă agitată, și se deșteptă încă Iotă 

sub impresia sinistră a nopții.
Dorindă a alia despre ceea ce se petrecuse, se îm

brăcă și eși din odaia sa. Privi in drâpta și în stânga; 
ușa Ioanei era încă totă închisă; celelalte erau deschise

Rene se cobori în sala de mâncare și acolo află 
pe doctorală și pe d-lă de Fonleilles imbrăcați de vână- 
tdre. Căci era 4'ua> Ș' avea se facă 0 gână mare in 
pădure Puțină după aceea sosesce Miria și d-na de 
Brissac, îmbrăcate in cela mai frumosă costum de vână- 
târe din câte a inventată Redfern.

Marchisulă și cu âspeții săi, abia se așetfară la 
masă, când âtă și Ioana întră, asemenea în costumă de 
vânată. Ea e forte palidă, și spune că sufere d’o mi
grenă (durere de capă) carea îi va trece, cum sperâză, 
îndată ce va eși la aeră liberă. Ea se feresce d’a căuta 

7 în fata lui Renâ, carele, contra voinței sale ișl ațintea 
ochii asupra ei, elă observă mici emoțiunl nervâse, cari 
agitau fața și mânile fetei.

— Nici vorbă, 4';e d-lă de Fonteilles, că noi ne 
simțimă mai bine ca generațiunea actuală. Cum se pâte, 
marchisule, ca ună omă de 30 ani, cum e și d-lă câ- 
pitană de Roncy, să dârmă pănă pe vremea asta?

E lucru rușinosă!
Rene încă a observată absența oficerului. Și pri 

virea lui se îndrâptă spre Ioana, carea, încă și mai pa
lidă, înzadară se încercă a gusta din cafeaua pe care 
abia o apropiă de buze, și o și puse erășl pe masă.

— Este adevărată, <j!se marchisulă, eșindă cu o- 
pintire din obiclnuita-i stare de visăloră, căpitanulă a 
întârziată. Victore, adause elă, adresându-se servito
rului, mergi și spune d-lui de Roncy că dejunămă.

Servitorulă ese.
— Dumnetfeulă meu, mica mea, îi 4*se Ioanei d-na 

de Brissac, ce suferințe amare ai! En in loculă d tale, 
decâtă să mergă la vânată mai bucurosă m’așă culca 
in pată.

— Nu, nu, plimbarea mă va recrea.
Insă Renâ observă, că Ioana strînge din buze, ca 

omulă care se prepară a încerca vr’o lovitură grâznică.
Ce era să se întâmple?
Dece minute trecă; servitorulă se înfârce avendă 

fața cu totulă înspăimântată.
— D-le marchis, borborosi elă, e imposibilă a trăzi 

pe căpitană ....
— Cum, încă totă dârme ?
— Eu ... eu am încercată a-lă rădica, dâr e de 

totă țăpănă .... mă temă să nu fiă mortă 1

Domna de Brissac și Maria scotă țipete, Ioana a- 
prâpe leșinată cade pe scaunulă său ....

Să vedemă, să vedemă, 4>ce marchisulă cu ună 
aeră înspăimântată, asta nu e glumă; astfelă de lucruri 
nu le putemă lua așa de ușoră ....

Dâr doctorulă s’a rădicată.
— Nu nl-e permisă să ne facemă glumă din acâsta, 

Zise elă cu ună tonă apăsată. Se pâte ca căpitanulă să 
fiă leșinată, și, fără a perde ună minută, eu mă voiu 
sui in odaia lui.

împinsă de ună sentimentă neesplicabilă, Renâ ase
menea se rădică.

— Vrâu să te însoțescă, <}tse doctorului, îmi voiu 
da silința a’țl sta intr’ajutoră.

In acestă momentă privirea lui se întâlnesce cu a 
Ioanei, carea îi adresâză o mică amenințare.

Suindu-se pe trepte, doctorulă începu a vorbi:
— D-ta scii, îi 4>se lui Renâ, căpitanulă m’a con

sultată de două sâu trei ori în causa morbului său de 
inimă, care e fârle învechită. In vr’o câte-va rânduri 
i-am ZisQ: Feresce te de emoționărl, de mișcări violente, 
căci la din contră vei păți rău . . .

(Va urma.)



Nr. 227. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

Ourauln l* bursa ds Visna Bursa de Bucurescl.
din 27 Octomvre st. n. 1887

Rentă de aarA o4/0 ... 99 10
Rentă de hârtii 5°/0 . . 86.— 
împrumutul^ căilorO ferate

ungare............................149.25
Amortisarea datoriei căi- 

lorfl ferate de ostA ung.
(1-ma em isiune) ... 96 50

Amortisarea datoriei căi- 
lorA ferate de osta ung. 
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi- 
lorA ferate de osta ung.
(3-a emisiune) . . . .112 —

Bonuri rurale ungare . . 1C3.70 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.— 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișA.............................. 104 —
Bonuri cu cl. de sortare 104.— 
Bonuri rurale transilvane 104 25

Bonuri croato-slavoue . . 104 25 
Despăgubire p. dijma de

vina ung.......................... —.—
Imprumutula cu premiu 

ung....................................  122 80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 25 
Renta de hărții austriacă 89 35 
Renta de arg. austr. . . 82 60
Renta de aura austr. . . 111 50 
Losurile din 1860 . . . 136 25
Acțiunile băncel austro-

ungare .......................... 887 —
Act. băncel de credita uug. 284.75
Act. bănce! de credita austr.283.70
Argintula —. — Galbinl

împărătesei ...................5.93
Napoleon-d’orl .... 9 93
Mărci 100 împ. germ. . . 61 40 
Londra 10 Livres sterlinge 125 50

Cota oficială dela 14 Octomvre st. v. 1887.

Renta română (5%).
Renta rom. amort. (5®/c)

» convert. (6°/0) 
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 
Credit fonc. rural (yQl0) . .

’ „ >> (5°/0) .
• » urban (7°/0) . .

» (6°/o) •
• (5°/0) ■

Banca națională a României 500 
I Ac. de asig. Dacia-Rom.
I < . » Națională
Aură contra bilete de bancă .

1 Bancnote austriace contra auru.

Școlă privată comercială.
n.

Cump.

93’/a
96—
91 —
34—

105—
913/4

103—
96—
87>/s

15 —
2.04

*

i
♦

La 2 Novembre a. c. st. n. vorti începe obicinuitele 
mele prelegeri din

Comptabilitate simplă și duplă, mate
matică și corespoudință. 

Ou-rsuil duirezâ. 6 lu-ni-
Prelegerile se vorti serva în limba germană, însă la casă 

trebuință cu esplicari suficiente în limba ungară și română. 
Orele de studiu: Luni, Mercur! și Sâmbătă sera dela 8 

pănă la 9 fire în locuința mea Strada tunariloră mediă 
sub Nr. 227.

Honorarulu pe lună
Doritorii suntiî invitați a se adresa

de
Sâmbătă sera dela 8

5 fi.
în locuința subscri

sului în firele postmeridiane seu în comptoarulu D-lui Andreiu A. 
Popovici, Strada Sclieiloru Nr. 146 dela 8—12 fire în tfite elitele.

Iosifii Hatiu,
comptabilO.1—3

vând.

9»*/a
97—
92—
36-

106—
92‘u

104—
97—
88‘/a

tiu 28 Octomvre Sh. n. 1887.

Uursulu pieței Brașovu

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.60 Vând . 8.63

Argint românesc................. . » 8.55 A 8.60
Napoleon-d’orl..................... . » 9.90 > 9 95

Lire turcesc!......................... . » 11.22 » 11.26

Imperiali............................. . » 10.21 > 10.25

. » 5.86 » 5.90
Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0 . » 101.— > 102.- -

n ' » b°/0 < „ 98.- - 99.—
Ruble Rusesc!..................... . » 109.— > 110.—
Discontulti ... • 7—10°/9 pe anii.

TARIFA
1 * 1

Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fi. 

Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.

Pentru repețiri se aedrdă ui mătorele rabate:

—cr. 6.

voiri

Pentru repețiri de 3— 4 or! ...........................................1O’|

n i> V 5— 8 „ ...........................................15’1.

H n H 9-H „ ...................................20°o

n H H 12—15 „ ...........................................30’|o

U A H 1 ) 16—20 „ ...........................................40°jo

Dela 20 de repețiri în susu ...........................................50’|o

Pentru anunc îurl ce se publică pe mai multe luni se facil în

și reduceri și peste cele însemnate mai sușii.Mersulu trenurilor^
Valabilă dela I luniu st. n. 1886.

pe linia Predealtt-Budnpesta și pe linia Teiușfi-Aradfi-Biidapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeal ft-Budn pesta
I

ESîidapesta—IPredealii

Bucurescl

Predaali

TimișA

Brașovfi
Feldiâra 
Apatia 
AugustinA 
Homorod a 
Hașfaleu

Trena Tren , Trenă , Trenă 
ăe (accelerat omrilbnR oroulbn 

persâne

4.30
(
(

l 
t

(
(8igkiț6r* 

Bliaabetopolo 
MediașA 
Capsa aici 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăeiunelA 
Teiașă 
AiudA 
VințulA de susâ 
Uiăra 
Cneerdea 
Obirisă 
Apahida

C1I0A 
Nedeșdq 
GhitbBu 
AghirișA 
Stana 
HuiedinA
Ciueia 
Bncia 
Bratca 
Vadă 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsăzhely 
Veneția-OrăȘii 

( 
(Ondifc-Btre

P. Ladiiy
Sioliok
Bvda-peata

(
(

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

9.12
9.35

10.12

Yiena
Bedapaata
Szelnuk
?. Lmiuay 
Oradea niare

Venția-Orăijii 
Fudi-Oșorheiu 
Teleagii
VadO
Brațe a
Bucla
Ciuda
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Gl ârbău
Nedișu

Clnșiu

Apahida 
(Ihiriș 

Cucerdea

6.01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

9.11
9.16

10.37
12.20
2.151

|~Ă00

Trenu 
de 

periăne

10.50
1.33
4.24
10.05
2.15

persoDc
6 37,1
6.58 i
7.14
7 29
7.56
8.18
8 58l 
9.15'|
9 341
9 53

1028
10.47
10.57
11.07
11.191
1.16
3.29
6.33

Trenă 
de pers.

Tren 
accelerat

Tren fi 
de pers.

Trenă 
de 

perefine

Tr«nfi 
omnibua

1 ' 1

Uiora
VințulO do 311 
AiudO
Teimjă
CrăciunelA 
BlașA 
Micăsasa 
Copț» nit 
Mediașft 
Etisabetopole 
Sigișâra 
Hașfaleu 
Homorod 
AugustinA 
Apatia 
Feldidra

BrațovA
TimișO

Predealâ

Bucurescl

Nota: Orele de nâpte suntA cele diiitre liniile grdse,

(

11.10 1 A7.40
11.05 4.05Î'
2 02 5.47
4.12 7.11
— —
— —
— 7.33
— 8.04
— —
— —
—, 8.58
— 9.28
— —
— —
— —
_ —

10.31
11.00 ._
11 19 _
12 33 _

1.01 _
1 11 _
1.18 _
1.05 _
1.46 _
2.25 _
2 50 _
3.03 _
3.35
4.01 _
4.20 _
4.55
5.42 —
6.01 —
7.27 —
8.08 —
8.36 —
9-06 —
9.46 5.37
— .—

6.20
( — 6.47|
( - 11.30

1.55
2.53

7.40
10.42
2.02

4.78

618
9.38 

12.02
2.01
2 08
2 19
2.41
3.24
3.47
4.07
4.33
6.15
5.33
5.53 

~6T5
6.20
6.38

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

I
Tipografia ALEXI BrașovO. Hârtia din fabrica [ui Martin Kopony, Zernesc!

Teîușft- Lradft-ltudap'eata Budapesta-Aradft-Teiuțâ.

Trenfi Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibua de pers. peraăne parafine de perafine omnlbui

Teiuișft 11.24
1

3.00 Viena 11.10 12.10 __
Alba-Iulia 11.59 — 3.59 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 11.20 12.41 —
Șibotă 1.01 — 4.51 SaOiDOK 11.35 5.45 —
Orăștia 1.32 — 5.18 Aradfi 4.30 6.—
Simeria (Piski) 2.32 — 6.15 Glogovață 4.43 6.13 —
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5.07 6.38 —
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 —
llia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 —
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 19 7.37 —
Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6.28 7.55 - 1
Soborșin 5 30 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bârzova 6.27 — 9.33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.47 — 9.53 Gurasada 8.34 9.41 —Radna-Lipova 7.28 — 1027 llia 8.55 9.58 — 1
PaulișO 7.43 — 10.42 Braniclca 9 19 10.17 — 1
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 9 51 10.42 — 1
Glogcvață 8.28 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 1107 — II
Arad fi 8.42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 —

i Szolnok ( — 2 32 4 5Q Șibotă 11.43 12.— —
( — 5.12 ViuțuIO de joșii 12 18 12.29 - -

_ - | 8.20 Alba-Inlia 12.36 12.46 —
Viena — - 6.05 Tetușft . 1.29 1.41 —

Ar&i£6 Stpșeria (Piski) Petroșeas

Trenu Treiifi de Tremt Trenă de Trenă Trenă
nrr.nibun pan4ri= mixt perafine omnlbtu mixt

A. radă 5.48 6.05 4lneria 2.42
Aradubi nou t?.19 — 633 Streiu — — 3.25
Nâmeth-Sagh 6.44 — 6.58 IlațegO — — 4 16

7.1b — 7.29 Pui — — 5.11
Orczifslva 7.47 — 7.55 Crivadia — — 5.58
Merczitalva — — — Banița — — 6.40
'H'iHatîșâra 9.02 — 9 08 Petroșent — — 7.12

Tiâsalșfira-Aradă Petroșent—
It

Siraeria (Piski)

TrenC de Trenu dc Trenă i Trenă Trenă Trenă
pers6ne perefinn onmlbus

-
de peri. omnibua mixt

Timișăra 6.25 5.00 PetroșenI

—-----------

6.101
Merczitalva — — — Banița — — 6.58
Orczifalva i 7.46 — 6.32 Crivadia — — 7.37
Vmga 8.15 — 7.02 Pui — — 8.20.
Nâmeth-Sâgh | 8.36 — 6.23 Hațegfi — — 9.01

_ Arad».'® nou i 9.1 i — 8.01 Streiu — 9.52
[ 9.27 1 “ 8.1? SirsserÎK — — 10.81


