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Din emisa sf. serbiltori luAlțnrea Doiiinulni, 
(Jiarulu nu va apiire pilni Vineri sera.

Brașovii. 17'29 Maiu
F6ia partidei independente din 

Cîușiu, ocupându-se de programul 
ministrului ungurescu de instruc
țiune Csaky, se pronunță în con
tra acestui programu, cțicendu că 
nu arată țelurile mai înalte ale 
politicei sale de instrucțiune.

Țelulu celu mai înaltă alu e- 
ducațiunei, fjice loia d-lui Bartha 
Miklos, este unitatea națională:

„Cum se pote face în Ungaria uni
tatea națională? Asta-i întrebarea, care 
așteptă, a fi resolvată. Cu câtă mai 
multă se întârdie resolvarea, cu atâtă 
mai multă se apropriă de patria nostră 
pericululă politică ală putrediciunii. Se 
înșelă acela, care crede, că sub unitate 
națională la noi ar ji a se înțelege unita
tea limbei. Stîrpirea limbiloru nu numai 
e cu neputință, ci și vrednică de ură 
și dispreță. Limba persecutată se re
fugiază din biserică în peșteră, din școlă 
în birtă, din locuință în pivniță, dela 
lumină la întunerecă și apucă acolo ori 
ce armă a întunerecului în contra apă- 
sătoriloră. Statulă nostru necontopită, 
societatea nostră îmbucătățită, poporulă 
nostru rămasă îndărătă n'au destulă pu
tere pentru o astfelă de luptă. “

Așader d-lu Bartha Miklos re- 
cunosce, că totă lupta guvernului 
și a societății maghiare în contra 
limbiloru nemaghiare din patriă 
e o nebuniă curată, pentru că e 
lucru cu neputință a stîrpi aceste 
limbi.

Târcțiu, nu-i vorbă, au ajunsu 
cei dela foia Ivossuthistă a recu- 
nosce unu adeveru, ce de ani de 
(Jile mereu li-lu spuneam. Der 
totu mai bine târejiu, decâtu nici 
odată. Urmarea recunoscerei a- 
acestui adeveru e, că d-lu Bartha 
a trebuită se recunoscă unu alu 
doilea adeveru, ce mereu li-l’amu 

trîmbițatu șoviniștiloru, că unitatea 
unui statu nu o formeză unitatea 
limbei, dovadă Elveția, unde suntu 
trei limbi egală îndreptățite la 
tote sarcinele și la tote folbsele 
statului.

Redactorulu foiei clușiene din 
vorbă se și încercă a esplica cum 
ar trebui se se înțelegă unitatea 
națională a statului, der o încurcă 
reu, căci îi lipsesce curajulu con
vingerii mai bune, îi lipsesce mai 
multă: buna voință.

„Sub unitate națională — scrie 
„Ellenzek“ — nu e a se ’nțelege altceva 
decâtă consciința comuniunei cetățeni- 
loră, consciința căviețuescă la ună locă, 
de vecurl, recunoscerea comunității de 
interese, consciința atingerei și contopirei 
sociale, care ’șl află cea mai înaltă es- 
presiune în iubirea de patriă. Consciința 
de sine, drepturile, datorințele și iubirea 
de patriă a cetățenului ungară trebue 
așaderă să-o învețe și să-o esercite aci 
fie-care în prima liniă. Politica de in
strucțiune să nu permită, ca patria nostră 
în inimile scolariloră și în atmosfera 
școleloră să se îmbucătățescă în indivi
dualități politice, bisericescl, românescl, 
slovace, serbescl, rutene și germane. 
Vorbescă-’și și învețe-’și fiecare limba, 
limba sa propriă, der precum adorămă 
pe unulă și același Dumnecjeu în cele 
mai diferite limbi, totă așa pote fiă-care 
să iubescă fierbinte una și aceeași pa
triă nedivisată fiă în ori și ce limbă în 
statulă Sf. Ștefană. “

De aci ar resulta forte logică 
că politica de instrucțiune se nu 
îmbucătățescă patria nici în indivi
dualitate maghiară, pentru că nu 
individualitatea are să constitue 
unitatea națională, ci iubirea de 
patriă, interesele comune, dreptu
rile și datorințele.

Ca esemplu foia clușiană a- 
duce tocmai America, deși nu era 
nevoiă se se obosescă pănă acolo 
când la granița monarchiei nostre 

este Elveția, unde Francesulu, 
Germanulu și Italianulu formeză 
ună stată unitară națională, sta- 
tulu elvețiană, er nu statulu „fran- 
cesă“, nici celă „germană* 4, nici 
celă „italiană11. Și toți își iu- 
bescu patria, toți se simtă acasă, 
pentru că toți se bucură deopo
trivă de aceleași drepturi politice, 
de aceeași libertate, de același 
dreptă de limbă pe tote terenele 
vieții publice în stătu.

D-lui Bartha Miklos înse, si când 
recunosce adevărurile de mai susă, 
totă nu’i vine la socotelă felulă 
de unitate națională ală Elveției, 
ci sburândă peste Oceană cjice> 
că Germanulă, Spaniolulă, Irlan- 
desulă, Francesulu și Italianulu se 
simtă bine în sînulu statului ,,en- 
glesu" și nu le vine în gându a 
sprijini altfelă de nisuințe parti
culare, care ară pute periclita uni
tatea de stată și națională.

Cum vedemă, d-lă Bartha face 
alusiune la limba stateloră nord- 
ainericane, care e cea engleză, der 
uită, că Germanii, Spaniolii, Irlan- 
desii, Francesii și Italienii îșî au 
libertatea și independența loră pro
vincială în totă puterea cuvântu
lui, își potă desvolta naționalita
tea cum le place și le vine la so
cotelă, și de aceea se și simtă bine.

Ore totă așa de liberă ne pu- 
temu noi desvolta aci naționalita
tea nostră, ca să ne putemă simți 
în tote privințele una și nedespăr- 
țiți cu toții?

Altulă e caracterulă engleză ce-1 
au Statele unite, șialtulă e timbrul ă 
ce voescă se’lă imprime statului 
maghiarisatorii de aiți. Se vede 
că d-lă Bartha ar vrea să salveze 
causa nedreptă a maghiarisării pe 
căi pecjișe. Der după-ce recundsce 
că este cu neputință stîrpirea lim
biloru, îlă întrebămă : cum remâne 
cu libertatea, cu drepturile politice 

și cetățenesc!, cu egala îndreptă
țire a popdreloru, car! vorbescă 
aceste limb! ?

La acesta se răspundă redac- 
torulă fbiei Kossuthiste, ca se ne 
lămurimă, er nu se se mulțămescă 
a vorbi generalități, nici albă, nici 
negru, pentru că tocmai d-sa este 
unulu din aceia, cari pănă acum 
au aprobat tote măsurile de magliia- 
risare, ce s’au luată de regimă și, 
care să laudă a fi inițiată și miș
carea kulturegyletistă, care necum 
să contribue la aceea ca se ne sim- 
țimu mai bine în acestă stat, numai 
amărîciune a stârnită în Ardelă.

D-lă președinte ală comitetului 
parochială română gr. or. din ce
tatea Brașovului părintele B. Ba- 
iulescu ne trimite în numele comi
tetului ună apelă cu rugarea ca 
se-lă aducemu la cunoscința pu
blicului nostru cetitoră. Satis- 
facemu cu plăcere acestei cereri 
lăsândă să urmeze apelulă din 
vorbă: w

ÂPELU.
Pe la finitulă secuiului trecută, 

pe timpulă stăpânirii liberalului și 
iubitorului de dreptate losifu ll-lea, 
mai mulțî creștini ortodocși ro
mân! și greci, cetățeni și locui
tori în cetatea internă a Brașo
vului, după multe lupte, ridicară 
în numita cetate o biserică orto- 
docsă pentru toți creștinii ortodocși, 
fără deosebire de naționalitate, în 
specială pentru Români și Greci, 
sub numele: „Biserica Sfintei Treimî“.

Zidirea bisericii se termină în 
anulă 1788. Serviciulu divină se 
celebra alternativa, în limba română 
și grecă, pănă atunci, pănă când se 
primiră în sînulu acestei biserici 
și corapaniștii greci.

în cetatea Brașovului se afla 
pe atunci, afară de cetățenii or-

FOILETONULU „GAZ. TRANSU.

(nrieruluExposiției din Parisu.
[Corespondența nostră particulară.] 

Parisu, 24 Maiu 1889.
VII.

Lăsarămă pe lectorii sub impresiunea 
triumfului câștigat:! de lăutarii noștri 
români. Vădurămă cum arcușulă lui 
Sava Pădureanii ne răsbunâ de victoriile 
câștigate pănă acuma de musicanții un
guri. Meritulă loră însă nu se mărgi- 
nesce numai întru atâtă. Presența loră 
la Parisă a servită ca motivă gazetari- 
loră de p’aici d’a-’și îmbogăți și limba 
încă c’ună cuventă. Pănă adi nu se 
scia decâtă de Tzigans, acum s’a intro
dusă și cuventulă Laoutars. „Țiganii“ 
suntă diblarii cei ungurescl, er cuventulă 
celalaltă, ca mai de salonă, e reservată 
lăutariloru români. Deosebirea acesta 
e rigurosă în pressa d’aici. Pănă adi 
n’am dată decâtă d’o singură escepțiune 
ce V’o reproducă din La Bataille dela 
16 Maiu. Teribilulă diară antibulangistă, 
cu tote că estinde semnificația cuvântului 
Laoutars și asupra artiștiloră unguri, 
totuși, cum vedeți, nu e de locă gingașă 
cu ei.

Apreciarea diarului francesă V’o ci- 
feză textuală, precum urmeză:

„Mais plus loin, voici qu’un concert 
eclate. Ce sont Ies Laoutars du restau
rant hongrois. Avec leur petit chapeau 
au cote duquel flotte une plume, et leur 
cravate noire brodee d’or, ils emballent 
sur leurs violons, leur cymbalon et leurs 
hautbois des czardas echevelees; leur 
chef, un jeune homme roux, aux mous
taches effilees, debout le violon â l’e- 
paule, bat la mesure par des contorsions 
bizarres de tout son corps: et tout autour 
de l’estrade oul’orchestre fait rage, un tas 
d’auditeurs et d’auditrices boit cette 
musique avec extase. Je remarque ce- 
pendant un musicien de la ligne qui 
hoche la tete avec desaprobation: Ca 
manque d’un tambour" ! affirme-t-il.“

Cu totulă altmintrelea s’a esprimată 
„Ze Figaro" dela 10 Maiu despre musi
canții români, afirmândă categorică și 
clară superioritatea Laoutars-iloră asupra 
Tkiyans-iloră. Articolulă diarului fran
cesă din cestiune ar fi prea lungă de 
reprodusă, de aceea rogă pe cei intere
sați în causă a se referi la data foii, 
indicată mai susă. Stândă astfelă lucru
rile, nu e mirare că lăutarii noștri suntă 
onorați cu invitațiile ce le cunoscețl 
deja, — și, — ce e totă atâtă de ono
rifică, — că sera suntă admirați d’o 
lume distinsă, recrutată din cele mai 
bune cercuri politice și artistice fran- 
cese.

Astfelă erl zărirămă printre consu

matorii din locanda română, unde cântă 
fiecare di trupa lui Pădureanu, pe d-nii 
Duruy, fostulă ministru, Cat. Mendes, 
ilustru literată francesă, Raoul Canivet 
actualulă directoră ală diarului Le Paris, 
cu Maxime Paz, cronicarulă său, Richard, 
spiritualulă redactoră dela „Zc Figaro" 
mai mulțî artiști-pictorl francesl între 
cari era și Munkâcsy (Lieb) ală d-vostră. 
Mai erau și doi compositorl musicanțl 
cu două actrițe dela teatrele cele mari 
din Parisă, der numele loră îmi scăpă 
pentru momentă.

** *
Locanda română e întreținută de 

cuuoscutulă birtașă română din Bucu- 
rescl, Iordache Ionescu. Densulă, cum 
îmi spunea într’ună momentă de spiri
tuală alusiune la Unirea Principateloră, 
a ținută să aibă ună tovarășă — din 
Moldova, ca astfelă locanda sa să redea 
imaginea Țării întregi.

Bucătăria e francesă și română ; cine 
vrea deci, pote să mănânce cotlete cu 
mămăligă, și înaintea loră să începă 
c’ună borșă. Serviciulă e făcută de câțl-va 
ganymedl, între cari maioritatea suntă 
francesl; hebele românce, patru la nu
mără, servescă indirectă desertulă, ofe- 
rindu-lă, în schimbulă unoră mărci con
venționale, confrațiloră loră masculini. To

tulă merge ca pe strună, grațiă îngriji- 
riloră ce se dau acestui restaurantă 
românescă. Prețurile mâncăriloră suntă 
afișate, fiă-care pote să se orienteze dina
inte după grosimea pungii sale; servi
ciulă e esactă și curățenia esemplară; 
bucătăria pare a fi o farmaciă, atâtă e 
de bine arangiată și de ștersă.

Ei der onorabilii noștri companioni 
dela locanda românescă, mi se pare că 
prea au pusă mare zelă și fidelitate în 
vederea imaginci Țării întregi. Nu sciu 
de ce raționamentă se voră fi condusă 
denșii, ce constată însă e, că ele- 
mentulă semitică e și elă representată, 
nu tocmai în proporțiile numerice din 
Țeră de 1 la 10 — atâta mai trebuia 
— der în fine, e representată. Specime- 
nulă exhibată și intronisată la cassă, 
între două fete în costume naționale 
magnifice și care’i dau mână de ajutoră 
la marcarea consumațiiloră, e ună esem
plară rămasă în stare de proectă. Im- 
pedecată în jumătatea evoluțiunii sale 
fisice, acestă funcționară ală locandei 
române, nu credă că i-ar fi simpatică 
nici ilustrului Renan, care dealmintrelea 
se scie că profeseză ună cultă ilimi 
tată, și după noi nemeritată, pentru rassa 
perciunațiloră. E adevărată că jupâna- 
șulă din cestiune (cetățeuă austriacă) 
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toilocși indigeni și așa numita 
compania privilegiată grecescă, ai cărei 
membri nu erau cetățeni ai statului 
austro-ungaru, ci stidițt otomani de 
legea ortodocsă, cari încă din se- 
culuhî alu XVI-lea câștigară unele 
privilegii pentru purtarea negoțu
lui levantină și aveau în cetatea 
internă a Brașovului, într’o clădire 
privată, o mică casă de rugăciune.

Din ordinii mai înaltă acesta casă 
de rugăciune a companiștilorfl fii ca
sată, eră membrii ei fură încorporați 
la nou-înființata biserică a cetățeni- 
loru. Intrându companiștii în bi
serica cetățenilor», la a cărei înfi
ințare ei nu deduseră nici unii bană, 
nu se mulțumiră a fi egalu-îndreptățiți 
cu cetățenii, de cari și pentru cart se 
înființase biserica, ci pretinseră esclu- 
sivulii dreptu de disposițiune asupra 
bisericii și asupra afacerilorii biseri- 
cescl. motivându acestă nedreptă și ab
surdă pretensiune cu aceea, că numai 
ei suntu privilegiat! și că numai ei 
au fostu pănă atunci în dreptu de a 
ave biserică seu casă de rugăciune 
în cetatea internă a Brașovului. Tot
deodată pretindeau companiștii cu 
stăruință eschiderea limbei române 
din biserică. Devrece fundatorii bise
ricei, în parte mare Români, voiau cu 
orî-ce preță a păstra limba română în 
biserică, se încinse între cele done 
partide, cari din cetățeni și corn- 
paniști se transformară acum în 
partida română și grecă, unii procesa, 
care a durată, cu puține întreruperi, 
unii seculu întregu, adecă dela 1788 
pănă la 1888. Anchete preste an
chete urmară.

Deorece înainte de anulu 1848 
biserica ortodocsă română din Tran
silvania nu era egalu-îndreptă.țită cu 
celelalte biserici, ci numai suferită; de 
aceea tote anchetele se făceau de au
toritățile statului; ele aduceau șițho- 
tărîrî în acestă afacere curatu bi
sericescă. Aceste hotărîrl se pe- 
rondară aprope unu seculu, dându 
dreptu când Româniloru, când Greciloră.

La anulu 1868 biserica orto
docsă română din Transilvania fu 
recunoscută prin lege de egalu-îndrep
tățită și autonomă. Românii din 
cetatea Brașovului nu întârițiară 
de a cere dela organele bisericei 
autonome, se resolveze chestia 
loru bisericescă. Acesta se și în
tâmplă printr’o liotărîre a Consis- 
toriului-aichiepiscopeseu din Si- 
biiu. De basa canoneloru și acteloru 
fundaționale biserica Sf. Treimi a 
fostu declarată de românescă-gre- 

cescă. cu limba de serviciu româ- 
nescă și grecescă. Biserica și ave
rea ei a fostu încredințată creș- 
tiniloru români și greci, ca se o 
administreze pe basa principiului de 
paritate.

Acum începură protestele și 
recursele Greciloru la ministeriulu 
ungurescu de culte, după carî ur
mară anchete peste anchete și or- 
dinațiunî peste ordinațiunl, pănă 
ce în tine la anulu 1880 printr’unu 
rescrigită regescă se regulă ches
tiunea bisericei în modă prorisoriu 
astfelu, că limba românescă fu ad
misă în biserica Sf. Treimi ca egalu- 
îndreptățîtă cu cea grecescă, eră 
admiiiistrațiunea averei bisericesci se. 
încredința unei comisiuni compuse din 
Români și Greci.

Resolvirea definitivă fii reser- 
vată unei liotărîrî ulteriore jude
cătoresc!. Spre acesta scopu fu 
adusă în anulu 1881 unii articula 
de lege, prin care resolvirea acestei 
cestiunî curată bisericesci se aviseză 
tribunalelor!!. în anulu 1882 s’a 
esoperatu dela Maiestatea Sa Impe- 
ratulu și Regele unit rescripts, prin 
care se dispune, ca afacerea nostră 
bisericescă se fie judecată de tribuna- 
lulii din Budapesta. în fine minis
trul» ungurescu de culte și ins
trucțiune publică, prin ordinațiunea 
sa din același ană, dispune, ca 
Românii ortodocși dela biserica 
Sf. Treimi din cetatea Brașovului, 
cari nu cereau schimbarea situa- 
țiunii create prin înaltul» res
criptu regescă, în terminu de 6 
luni se începă procesulu pe cale 
judecătorescă pentru comproprietate 
la numita biserică și la averea ei, 
fiindu-că la din contră atâtă biserica, 
câtă și averea ei va fi predată esclu- 
sivu în posesiunea Greciloru.

Prin acestă ordinațiune minis
terială Românii au fostu puși în 
dilemă, ca seu să începă procesă 
în contra Greciloru, seu să resig
neze la dreptulu loru la acea bi
serică.

Românii ortodocși din cetatea 
Brașovului, pe deoparte ne-voindu, 
ca biserica și averea ei se între în 
esclusiva posesiune a Greciloru, 
eră pe de altă parte basați pe 
dreptatea causei, se resolvară a 
începe procesulu în contra Gre
ciloru.

Der decepțiunea loru fu amară! 
Deși în decursulu procesului prin acte 
autentice era constatată ne-îndoielnicu 
că biserica din chestiune fu înființată 

de Români și de Greci pentru Românii 
și Grecii ortodocși, totuși Românii în 
tote trei instanțele fură respinși 
cu cererea loru de a fi admiși ca 
membri ai bisericei Sf. Treimi,| eră 
biserica a fostu declarată prin sen
tințele judecătorescl în modu de
finitivă de „biserică națională-gre- 
Cesă,“ va si flică de proprietate es- 
slusivă a acelor ă câteva familii gre
cesc!, ce se aflau în Brașovu. Prin 
aceste sentințe a fostu declarată 
de avere „națională-grecescă" și 
donațiunea fericitului principe ro
mână Grigorie Basarabii de Branco- 
veanu în preță de preste trei sute 
de mii florini, lăsată în adminis- 
trațiunea acestei biserici spre sco
puri culturale și umanitare pentru 
toți creștinii din Brașovă, fără 
deosebire de naționalitate.

Prin acestă resolvire atâta dc 
neașteptată a causei nostre bisericesci, 
comuna română bisericescă a pri
mită o lovitură grea, lovitură de 
morte. Acea comună română bi
sericescă, odată înfioritore, care o 
parte însemnată din averea sa a 
jertfit’o pentru înființarea gimna- 
siului și a celorlalte școle românesc! din 
Brașov, eră ceealaltă parte de avere 
a fostă înghițită de cheltuelile cele 
mari ale unui procesă atâtă de 
lungă și costisitoră ; acea comună 
română nu are biserică, nu are avere 
și este în primejdiă de a apune cu 
totidă.

Ea de sine nu se mai păte 
ridica la posițiunea, ce-i com
pete. Membrii ei, în parte mare 
comercianțî, prin resboiulă vamală 
și în consecvență prin ruinarea 
negoțului din Brașovă, odată în- 
floritoră, suntă reduși în averea 
loră. Cu tote acestea, pentru 
a-șî înființa o biserică demnă pentru 
ună orașu ca Brașovulă, Românii 
din cetatea Brașovului n’au fostu 
nepăsători, ci ei au colectată între 
sine o sumă orecare destulă de con
siderabilă pentru împrejurările loru 
de astăfli, inse cu multă pre mică, 
pentru a corespunde scopului. In acestă 
tristă, chiar desperată situațiune, ape
lantă la bunulu sîmță și la generosita- 
tea connaționalHoru și coreligionariloră 
noștri din tote părțile pentru ajutore 
avendu voia Ven. Consistoriu ar- 
chidiecesana sub Nr. 3444,.

Avemu mare lipsă de ajutoră și încă 
de însemnată ajutoră.

Se nu se trecă cu vederea, că biserica 
română din Transilvania și Ungaria are 
cu totulu altă însemnătate, decătuînalte 

părți, deorcce la noi biserica este sîn- 
gitrulă, terenu legala pentru dezvoltare 
în viața națională românescă; eră în 
specială comuna, română bisericescă din 
cetatea Brașovului, după așccțămin- 
tele bisericei nostre constituționale, 
este chemată a administra gim- 
nasiulu, șcblele reale și comer
ciale. Comună bisericescăfără biserică 
nu pete esista.

Desființarea comunei bisericesci ar 
fi o adevărată calamitate pentru cultura 
poporului nostru din Brașovă.

Pentru culegerea de ajutore 
suntă rugați toți amicii înaintării 
culturii românesc!, cărora spre 
acestă scopă li-se trimetă liste de 
colectare.

Ne rugămă ca banii colectați 
se se adreseze președintelui Comi
tetului parochială, Părintelui B. Baiu- 
lescu in Brașovu.
Comitetulu parochială română orto

docsă din cetatea Brașovului: 
Brașovu, 15 (27) Maiu 1889.

Biirtolomeiu Baiulescu, m. p. preșe
dinte. Nicolae T. Ciurcu, m. p. I. G. 
Ioanu. in. p. Dimitrie Stânescu, m. p. 
Diainandi I. Manole, m. p. Constantină
l. Popasu, in. p. George B. Popă, m. 
p. Petru Nemeșă, m. p. Nicolae Stre- 
voiu, m. p. Petra Petrescu, m. p. Si- 
meonă Damiană. m. p. Ioană Popea,
m. p. Petraclie M. Zănescu, m. p. Nic. 
Pilția , m. p. notară.

*
Apelulă de susă vorbesce a- 

tâtă de elocuentă, încâtă nu mai 
are nevoiă de comentară.

Cu tote acestea nu putemă se 
nu mai adaugemă și din parte-ne 
unele observări, spre a arăta marea 
însemnătate a pasului întreprinsă 
de comitetulă parochială de aici 
din punctă de vedere alu culturii 
naționale.

înainte de tote trebue se a- 
vemă în vedere împrejurarea că 
comunitatea bisericescăromână din 
interiorulă orașului Brașovă nu 
mai era acțl nevoită de a apela 
la generosulă concursă ală publi
cului mare română, decă nu ar 
fi trăită (jeci de an! în firma 
convingere, că are ună dreptă viu 
și bine intemeiat asupra bisericei Sf. 
Treimi din cetate și decă în urma 
acesta nu s’ar fi încurcată într’um'i 
procesă forte îndelungată și forte 
costisitoră.

Trecură der în certă vremurile 
mai bune și judecata căiții în 
nisce timpuri critice din tote punc
tele de vedere.

Astfelă Românii din centrulu 
orașului Brașovu, cari odinibră

Produsele pirotechuiei și arsenalului 
militară suntă așteptate din di în (ți. 
Aranjarea și expunerea loră odată ter 
minate, nu ne îndoimă că ele voră deș
tepta ună viu interesă în tote sferele 
militare. Dintre vitrinele gata pănă adl 
voiu menționa pe aceea a blănăriiloră, 
instrumenteloră de musică, lingerii, fu- 
nării etc. etc.

Cam am disă, se lucreză pe între
cute, și lădile ce de dimineță le găsimă 
încă ferecate și închise, în câteva ore 
s'au golită și dispară, ca să facă locă 
unui altă transportă. Aspectulă gene
rală, în secția română, se schimbă din 
oră în oră, în puțină timpă însă îlă 
vomă pute vede stabilă și definitivă. 
Atunci vomă pute începe cu descrierea 
generală. Der și pănă atunci, credemă, 
că elogiile nostre sincere suntă justificate 
prin activitatea ce se desfășură deja. 
Atâtă principele G. Bibescu, câtă și 
d-nii Al. Ciurcu și Grant suntă nemiș- 
cațl dela posturile loră de dimineță și 
pănă sera. Mai cu semă d. G. Bibescu, 
prin enorma activitate ce-o desvoltă, 
pare că ar voi să-și mai consacre încă 
odată titlulă său de principe și sub forma 
de cetii dinteiu la trebă.

Terminândă pentru a<jl, n’am voi să 
ne separăină da lectoiulu nostru, fără 

a-i atrage atențiunea Încă asnpra a două 
lucruri remarcabile. Primulă e o enormă 
piramidă de sare, ce se construesce ac
tualmente din gigantice blocuri tăiate 
în ocnele din România. Ală doilea o- 
biectă e remarcabila esecutare în ceară 
a unei sentinele, care ne representă pe 
eroulă dorobanță în uniforma sa de cam
pania, cu pușca la umără. Espresiunea 
lui inteligentă, fisionomia lui nervăsă, 
atitudinea lui marțială ni-’lă arată 
cum e Românulă la răsboiu. Sentinela 
e așeejată imediată la intrare în secți
une, er piramida se observă într’ună 
colță opusă.

** * *

n’are perciuni, der acesta pote din causă 
că lipsesce și restulu ornamentului capi
larii. Și acum iubiți lectori, ca să vă 
completați tabloulă, închipuiți-v6 ună 
capii jumulită ce apare și dispare între 
două frumose representante ale sexului 
femeninu. Vă mărturisescă că acesta 
anomaliă e unu atentată la bunulă gustă, 
la eleganța și la nota pură românescă 
a locandei române. Decă răulă nu se 
pote îndrepta, decă nu se va pute găsi 
ună Română și se ține cu orî-ce preță 
la ună Jidană, ca la unu talismană, a- 
tunel să se alegă ună individă care, fără 
să fiă ună Avisalonă și ună Samsonă, 
să aibă celă puțină ună profilă de omă 
și să scie vorbi românesce ceva mai cum 
să cade. In casă contrară eu nu vădă 
remediarea răului actuală decâtă într’o 
părecliiă de cothurue antice, o gramatică 
românescă modernă și o perucă, fiă și 
vechiă.

** *
Lucrările în secțiunea industrială 

înainteză din răsputeri. Mai tote vitri
nele suntă aranjate. Visitatorii potă 
deja să admire elegantele nostre costume 
naționale, și în specială, pe cele femeesel. 
Societatea Furnica din BucurescI e pe 
cale d’așl asigura uuă renume uni
versală.

De 2—3 dile încoce s’a începută, 
lângă locanda română, construirea unui 
mică paiață siamesă. Astfelă adl restau- 
rantulă românesc se gășesce în direcția 
stradei din Cairo, între Marocă, Siam și 
China. Vecinătățile acestea exotice, ce 
ne permită ca în câte-va minute să ne 
familiarisămă cu produsele și represen- 
tanții atâtoră zone de pe vastulă nostru 
globă, ne facă, fără de voiă, să ne gân- 
dimă că amă fi și victima inoonsciă a 
unui vojagiă magică ți vertiginosă. Abia 
reușimă să ne punemă în ordine impre- 
siunile varii și multiple ce ni-se presents 
spiritului nostru, și âcă că altele mai 

varii și mai numerose ne năpădescă la 
o distanță de 2—3 pași, de unde înce- 
pemă să zărimă palatele și construcțiile 
stateloră: St. Domingo, Paraguay, Gua
temala, Haiti și ale Indiiloră. Aspectul 
acestoră complexe încadrată, ca să (țică 
așa, de undele line și melodiose ale mu- 
sicei române, e indescriptibilă.

** *
Afluența visitatoriloră devine totă 

mai mare. Dumineca trecută a fostă 
d’ună pătrară de milionă ; er peste săp
tămână cifra întrăriloră dilnică de mai 
bine de 75,000. Intre aceștia se găsescă 
și mulțl pick-pockețl, adecă pungași de 
buzunare, der poliția Exposiției îi veneză 
grăsnică. Seria loră a început’o ună ji
dană din Ungaria, Lichtig cu numele, 
și care zace la umbră pe 5 ani. Mi se 
spune că cțiarulă La Justice luândă actă 
de numărulă celă mare ală pick-pocke- 
țiloră, de origine mai toți jidovi din 
Ungaria, ar fi disă că tocmai acum în
țelege de ce d. Tisza ar fi declarată că 
nu p6te răspunde de siguranța personală 
a compatrioțiloră lui, cari voră visita 
Exposiția din Parisă,

Ca ultimă scire potă comunica că 
Expoșiția română de pictură e ter
minată. a 
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sciură se jertfesoă atâtu de multu 
pe altarulu progresului și alu cul
turii naționale românesc!, se vedu 
afli constrînșl a cere concursulu 
frațiloru și alu coreligionarilor^ 
loru din tote părțile, ca să înde- 
plinescă o operă demnă de tre- 
cutulu lorti, operăreligiosă și tot
odată și națională, care are me
nirea a întări elementulu română 
din Brașovu, redicându totodată 
vefla Româniloru în genere.

Recomandămu cu tota căldura 
apelulă de mai susu publicului 
română, în firma speranță, că Țoți 
cei cu dare de mână voru contri
bui spre a se face cu putință clă
direa unei biserici române în piața 

• Brașovului. Suntemu siguri, că 
acestu apelu va afla resunetu și 
în inimele frațiloru noștri din Ro
mânia, cari n’au pregetată a con
tribui cu sume însemnate și atunci 
când a fostă vorba de biserici 
străine. Trăiescă dincolo de munți 
mulțl fii ai Brașovului, cari ocupă 
posiții frumose și onorifice si suntă 
cu dare de mână. Se-șl aducă 
aminte de orașulu loru natală, care 
le-a dată prima crescere și se ia 
inițiativa spre a promova nobi- 
lnlulu scopă esprimată în apelulă 
de mai susti.

Redacțiunea „Gazetei Transil
vaniei".ișl deschide și ea colonele, 
pentru cei cari ară voi se se adre
seze de-a dreptulă cătră ea. Con- 
tribuirile se voru înmâna ime
diată d-lui parocliu Bart. Baiu- 
lescu.

Convenția militară între Germania și Italia.

„Figaro" din Parisă a primită din 
Berlină următorea veste cuj data de 
25 Main n. : ,,E sigură, că erl a fostă 
subsemnată o convențiune ori celă pu
țină preliminaries unei convențiuni mi
litare între Germania și Italia. Genera
lii Rolandi și Sivonie, cari nu facă parte 
din suita regelui italiană, se află dela 10 
Maiu în Berlină și an avută în fiecare di 
conferințe cu membri de-ai statului ma
joră generală. Rolandi și Sivonie suntă 
acei generali, cari în anulă trecută au 
conferită cu acei generali germani, cari 
erau însărcinați să se informeze asupra 
armatei italiane. Cei din Roma au fostă 
nevoițl să se supună și au subscrisă con- 
vențiunea specială ulterioră, care a sta
bilită definitivă planulu mobilisării. A- 
cestă convențiune este pe lângă acesta 
îndreptată asupra abținerei Austro-Un- 
gariei. Se pare chiar, că acestu punctă 
a grăbită încheierea convenției, căci ati
tudinea unei părți a poporului italiană 
în cestiunea Trientului face forte proble
matică participarea Austriei la ună vii- 
toru râsboiu. Aci se dice chiar, că o 
înțelegere între Austro-Ungaria și Rusia 
nu ar fi neprobabilă și că, decă cestiu
nea balcanică ar fi odată regulată, Aus
tria ar pute resista curentului germană, 
care amenință fracțiunea germană a Aus
triei și curentului italiană, care ame
nință Trientulă. Tote aceste cestiunl 
arnărunțite au fostă regulate în Roma și 
amândoi suveranii au numai să ratifice 
încă învoiala făcută." „N. fr. Presse" 
dice, că partea din informațiunea foiei 
parisiane privitore la Austro-Ungaria e 
curată povestire de romane.

Banchetulă în onorea lui Crispi.
La banchetulă parlamentară ce s’a 

dată în Berlină în onorea lui Crispi s’au 
ridicată mai multe toaste.

Președintele Lcvetzov dise : „Impâ- 
ratulă salută aci pe credinciosulă aliată 
pentru susținerea păcii lumei. pe put.er- 
niculă domnitoră ală Italiei vecine, cu 
care raporturile nostre s’au desfășurată 
totă mai intimă și la care vremă să ți- 
nemă în dile bune și rele."

Deput. Benda sărbători, vorbindă ita- 
lienesce, pe Crispi, ca pe bărbatulu de 
Stată, care pentru vieța liberală a Italiei 

și pentru alianța germană-italiană, ce 
stă în strînsă legătură la alianța ger- 
mană-austriacă, ara cele mai mari me
rite.

Ministrulă-președinte Cripi dise între 
altele: „Amndeouă dinastiiile și amân
două poporele suntă unite mai multă 
decâtă prin alianța politică, prin inte
resele, prin amiciția cordială, prin țelu
rile comune, prin totă ce unesce în mod 
naturală poporele și pentru care nu mai 
e nevoiă de pregătiri artificiale. Amă 
lucrată totă vieța mea pentru triumfulă 
libertății și lucreză încă și acum pen
tru acesta. Visulă meu a fostă totdeuna 
— și speră că elă se varealisa odată — 
independența și înfrățirea poporeloră. 
Inimicii mei m’au clevetită, au falsifi
cată intențiunile mele, afirmândă, că eu 
vreu răsboiu; eu voescă pacea. Suntă 
răsboie necesare, sfinte ; le-amă purtată, 
d-vostre și noi, pentru victoria indepen
denții naționale, der orl-ce altă răsboiu 
e o crimă, și celă care o comite, comite 
crimen laesae humanitatis. Lucrarea nostră, 
problema tuturoră bărbațiloră noștri de 
stată să fiă prosperarea și bunăstarea 
poporeloră, pentru ca să se vindece mi- 
seria omenirii și poporele să formeze 
state fericite și tari. Asta și nimică alta 
e problema nostră."

Miquel dise între altele : „Alianța 
păcii între cele trei state mari este opera 
bărbațiloră de stată pătrundătorl și e 
garantată prin înțelepciunea, puterea și 
tăria înălțațiloră principi, cari guverneză 
întinsele țări, dela Marea mediterană pănă 
la Marea ostică dela CarpațI pănă la 
Marea nordică. Poporulu germană vede 
în alianța triplă o unire durabilă în sco- 
pulă numai ală apărării păcii, ală înlă
turării crudimiloră unui răsboiu euro
pe nă, ală asigurării bunuriloră Culturii 
și paclnicului progresă ală națiuniloră. 
Acestă alianță nu amenință pe nimenea, 
e o garanțiă a independenței esterne și 
interne, și a liberei desvoltărl a state- 
loră și poporeloră. Cu statulă împeră- 
tescă austro-ungară ne legă amintiri 
vechi, o istoriă comună, pățanii egale 
de sute de ani, înrudirea de sânge a unei 
părți din poporele sale. De Italia, care 
a fostă isvorulă și centrulă culturei lu
mei, ne legă radele sorelui sciințeloru și 
artei, ce încăldesce peste Alpl, ală libe
rei jcugetărl £și nisuinței ce a pătrunsă 
în Germania, recunoscința și iubirea pen
tru promovarea spiritului germană în cu
getare și simțire și în creațiunea artis
tică. Ne legă cu poporală italiană 
amintirea acelorași suferințe și rele de 
sfășiare și slăbiciune națională, de ace
leași lupte pentru unitate, libertate, in
dependență și onore, de aceleași succese 
gloriose. Alianța va fi ună stavilară 
neclntită pentru pacea Europei și pen
tru progresulă culturală neîmpiedecată 
ală omenirii. Spre acestă scopă suntă 
aliate și unite cele trei popore și state."
Intorcerea metropolituliii exilată Mihailă.

Metropolitulă Mihailă ală Serbiei'a 
sosită în BucurescI, fiindă pe drurnă că
tră Belgrade. La gara din BucurescI a 
fostă primită de secretarii legațiunii ru- 
sescl și de d-lu LioticI, radical, amiculă 
intimă ală d-lui PasicI, șefulă partidului 
radicală serbescă. Metropolitulă a des
cinsă la legațiunea Serbiei și a dejunată 
la legațiunea rusescă fiindă invitată de 
d-lă Hitrovo, ministrulu Rusiei la Bu
curescI.
Sgomotulu despre călătoria regelui Umberto 

la Strasslmrg.
O telegramă din Strassburg anun

țase, că Regele Italiei va sosi cu împfi- 
ratulă Vilhelm acolo, spre a inspecta 
fortificațiunile. Acestă scire a produsă 
în cercurile parlamentare și politice din 
Parisă mare mișcare. Foile franceze au 
și atacată forte violentă planulă acestei 
călătorii. „Temps" dice, că e cu nepu
tință a crede, că regele Italiei liberate 
și unite, fie-că ar fi fostă acestă unire 
prin alții îndeplinită și nu prin Francia, i 
s’ar pute declara învoită să vateme fără I 
scopă în Strassburg sentimente, care I 

pentru toți ară trebui să fiă vrednice 
de venerată și sfinte pentru fiulă lui 
Victoră Emanuel. „France", dice, că 
regele Umberto e nerecunoscătoră față 
cu cei 100,000 FrancesI trimiși la morte 
pentru liberarea și unitatea Italiei. 
„Patrie" îșl esprimă încrederea în pu
terea Țarului, care susține pacea în 
Europa, țliarele germane și italiane s’au 
grăbită a declara sgomotulă despre că
lătoria regelui Umberto la Strassburg ca 
o manevră de bursă.

SCIRILE BILEI.*
D-lii Dr. George Maiorii, profesoră de 

agricultură la școla dela Ferestrău de 
lângă BucurescI, avendă permisiunea gu
vernului de a>cl, a întreprinsă împreună 
cu 17 elevi dela numita școlă o escursiune 
spre a visita șcăla de agricultură din 
Feldiora, hergheliile din Sâmbăta de 
josă și întocmirile economice dela Șer- 
caia și Făgărașă. D-lă Maioră a fostă 
Luni sera în Brașovă, de unde a doua 
di a plecată împreună cu elevii.

** *

Editoră și Redactoră responsabilă ;
Dr. Aurel Mureșianu.

Starea sămănăturilorfi in Transilvania, 
după raportele înaintate ministeriului 
de agricultură, în a treia săptămână a lu- 
nei lui Maiu presintă următorea situați- 
une economică: Grâulă se desvoltă 
forte încetă. Săcara promite o recoltă 
mijlocia, totă asemenea și orzulă. Ovă- 
sulă promite o recoltă forte bună. Să- 
mănăturile cucuruzului (porumbului) abia 
s’au terminată. Seceta împiedecă forte 
multă desvoltarea. Viia cresce frumosă. 
Pomele suferă multă din causa omide- 
loră, cu tote acestea în cele mai multe 
părți suntă prospecte de venită bună.

** *
Minele de aurii in Ardelu. In cercu

rile bursei din Pesta se istorisesce, că 
mai multe bănci din Berlină au trimisă 
acum trei luni ună bărbată specială în 
Ardelă cu însărcinarea să cerceteze ca
pacitatea productivă a mineloră de aură.. 
Resultatele la minele dela Abrudă și 
Roșia au fostă atâtă de favorabile, în- 
câtă în curendă se voră cumpăra mai 
multe mine de băncile din Berlin.

* **
Scolele centrale rom. gr. or. din loot. 

In ședința delegațiunilor, de alaltăerl s’a 
hotărîtă, ca pentru catedrele vacante de 
profesori la scolele medii să se înscrie 
concurs cu lefă inițială de 800 fl., er nu 
700 fl. ca pănă acum.

** *
Regele României a primita din par

tea Regenței Serbiei o scrisore de feli
citare, dreptă răspunsă la notificarea ce 
i-s’a făcută de cătră suveranii români, 
că Principele Ferdinand, nepotă ală M. 
S. Regelui, a fostă desemnată, conformă 
art. 83 ală constituțiunei, ca moștenitorii 
presnmptivă ală coronei, și a'îprimită 
titlulă de Alteță Regelă, Principe ală 
României.

** *
Istoria orașului Torni. In fața unui 

publică, care se îndesa în marea sală a 
Atheneului din BucurescI, d. Gr. Toci- 
lescu a vorbită despre „ Istoria orașului 
Torni11 (Constanța). Publiculă a ascultat 
cu neobosită atențiune eruditele desvol
tărl, ce d-lă Tocilescu a dată subiectu
lui său. Conferința va fi publicată, spune 
„Românulă".

*• *
Junimea studiâsă dela gimnasiulă gr. 

cat. română din Năsăudă învită la Ma- 
ialulă ce se va ține la 1 Iuniu st. n. în 
„Castrulă" din Năsăudă, eventuală în 
otelulă „Rahova". Inceputulă la 10 ore 
a. m. Năsăudă la 25 Maiu 1889. Comi- 
tetulu.

** *
Purtă. Păcurarului de oi Ionă Popa 

jun. din Cornățelă i-s’a furată în câr
ciuma lui Frid. Wagner de lângă gara 
Brașovului suma de 190 fl. Hoțulă e 
Bernat Matyas, care în fliua, când a să
vârșită furtulă, a fostă în acea cârciumă 
cu Ionă Popa. Matyas șl-a cumpărată 
la tergu din Uzun cară și cai, der poli

ția, bănuindă că n’avea cu ce să’șl cum
pere, decâtă cu banii lui Popa, îlă puse 
la răcore.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS".
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pest)

Bruxella, 29 Maiu. „Etoile 
Beige" publică scrisbrea ministru
lui președinte Beernart cătră mi
nistrulu de interne Devolder din 
care reiese, că ministru-președinte 
a căutată a seduce pe socialiștii 
din Hennegau (Hannonia) ca se 
pornescă înarmați în contra Bru- 
xellei. Publicarea produse cea 
mai mare sensațiune. In ședința 
camerei ministrulu-președinte și 
ministrul’1 de justițiă au fostă a- 
tacațl în modu vehementă, fiindă 
acusațl, că suntă complici ai pro- 
cederei seducetbre. Ministrulă-pre- 
ședinte va răspunde astăfll.

Parisii, 29 Maiu Camera după o 
ședință furtunosă a trecut la ordi
nea flilei asupra interpelării lui La
guerres privitore la trăgănările 
comisiunei tribunalului de stată

Belgradu, 29 Maiu. Ordinea 
s’a restabilită pe deplină.

Praga, 29 Maiu. Greva vizi- 
tiiloră și conductoriloră dela Tram- 
vay s’a terminată.

Dortmund, 29 Maiu. Mișcarea 
greviștiloră a mai scăzută.

Roma, 29 Maiu. Greva vizitii- 
loră s’a terminată.

DIVERSE.
Haine de lemnu. Mitserlich a in

ventată ună procedeu prin care se ob
țină fibre de lemnă, care se potă force 
întocmai ca lâna. In scopulă acesta 
scânduri subțiri fără noduri se taie 
în fâșii subțiri și se fierbă într’o so- 
luțiuue de acidă sulfurică. Prin ferbere 
materia lemnosă se discompune și 
lasă în urmă numai fibre de lemnă.

Rîu otrăvitu. Din Nancy (Francia), 
se scrie, că rîulă Meurth a fostă otră
vită pe o întindere de mai mulțl chilo- 
rnetri. Etă cum s’a întâmplată lucrulă: 
în apropierea rîului este o fabrică de 
apă găzosă și săpună a cărei diguri din 
spre rîu rupendu-se, materiile otrăvitore 
ce erau acolo strînse s’au scursă în apă 
și acesta o luată o colore albă pe în
tindere de câțl-va chilometri. Pescii din 
apă au murită toți, încâtă toți pluteau 
desupra apei. La Tomblaine rota unei 
mori nici n’a mai putută sS se învertescă 
de marea cantite de pescl morțl, ce s’au 
grămădită acolo.

Cursulu pieței Brașovu
din 27 Maiu st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.37 Vend. 9.42
Argintii românescîi - îl 9.35 9.40
Napoleon-d’orI - - - 9.40 9.42
Lire turcescl - - - n 10.58 n 10.62
Imperiali - - - - M 9.58 n 9.62
Galbini n 5.50 M 5.58
Scris, fonc. „Albina" 6B/0 102— n _  _

n n n n 98.59 M 99—
Ruble rusescl - - . n 125. .. 126.
Discontulă - - - . 6'/,-•87o Pe ană.

Cursulă Ia bursa de Viena
din 27 Maiu st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 - - - - -
Renta de hârtii B°/o ----- 
împrumutul^ căiloră ferate ungare 
Amortisarea datoriei căiloră ferate d 

oști ungare (1-ma enfisiune) -
Amortisarea datoriei căiloră ferate d 

ostii ungare (2-a emisiune) -
Amortisarea datoriei căiloră ferate d 

oști ungare (3-a emisiune) -
Bonuri rurale ungare .... 
Bonuri cu clasa de sortare - - - 
Bonuri rurale BanatU-TimișU - - 
Bonuri cu cl. de sortare - - . 
Bonuri rurale transilvane - - . 
Bonuri croato-slavone - - . . 
Renta de hârtii austriacă - - - 
Renta de argintă austriacă - - - 
Renta de aură austriacă - - - . 
Napoleon-d’orI
Mărci 100 imp. germane - . - 
Londra L0 Livres sterlinge - - -

102.40
97.37 

142.

100.20

113—
105.10
105.10
105.10
105.10
105.10
105—
85.85
86.20

109.40
9.41’/,

57.97'/2
118.45
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ALB8HA“,jj
institute de credită si de economii

Filiala Eiașovu 

acordă la comerciant! și industriași 
contra acoperire liipotecară seu contra hârtii de valore 

Credite de Conto-Corrent
cu interese de 6%

er contra accepte cu subscrieri bune cu interese de 6y2°/0

Informațiuni mai detailate se potu lua dilnicu în 
biroulu institutului piață No. 90, dela 8—2 d. a.

KM

A vist d-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postah’1 și numerii de 
pe fâșia sub care au priniitu diarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, sfi binevoiască a scrie adresa 
lămuritu și să arate și posta ultimă.

Totodată facemu cunoscută tuturoru D-lorii abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Adininistrațiune în casă de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

ABONAMENTE
lu

GAZETA TRANSILVANIEI
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
Pe trei luni .
Pe șese luni.
Pe unii anu.

Pentru
Pe trei luni.
Pe șese luni
Pe urni anu.

...................................................... 3
................................... 6

................................... 12
România și străinătate:

fi. — 
fi. — 
fi. —

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
2 fi. - 
1 fi. —

50 cr,

Pe
Pe
Pe

Pe 
Pe 
Pe

anu....
șese luni. 
trei luni .

Pentru România si străinătate:
anii.
șese luni 
trei luni

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

8
4
9 w

Abonamentele se facă mai ușoru și mai
mandate poștale.

Domnii, cari se voril abona din nou, se
a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.

Administrafiunea „Gazetei Transilvaniei?
binevoiescă :

Mersulu trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 1 Iunie 1888.

Budapesta —E’redealii EBredealu- Budapesta B.-EBesta-Ai*adii-TeiușTeiuș-Aradu-IE.-l Besta C’opța-mieă—Sibiiu
Trenu

iaccele
rații

Trenu | _ 
omni- Tr9nu
bns mlxt

Tren de 
per- 
s6ne

Tronu 
accele
rată

„ TrenuTrenu ' omnj_
mlxt bus

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
do 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

I
i

Vârad-Velencze 
Fugvi-Vasârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbeu 
Nădășel

Oradea-mare 4.18

7.41
8.10

9.04
9.34

Clușiu I 
I

Apahida
Gliiriș 
Cncerdea
Uiora 
Vințulu de 
Aiud
Teinșă 
Crăciunelti
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașa 
Elisabetopole
Sigliișora
Hașfalău 
Homoroda
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

susa

I

10.34

BucurescI
3.10-6T8lPre,,cn,f* 

~7)38
5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

9.38 
12.02
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5,31
5.40
6.12

Timișu

Brașovă

Feldidra
Apața
Agostonfalva 
Homoroda
Hașfalău
Sigliișora
Elisabetopole 
Mediașa

Copșa mică

Brașovu

Timiști
Predealii

BucurescI

2.53

9.36

Viena
■ti(<lu|ieHt ti
Szolnok

I.

Micăsasa
Blașiu 

; 6 381 Crăciunela 
- 6.56 Teiușu

7.15 ,-Aiudu
7.41 Vințula de 
9.181 Uiora

1Q._  Cncerdea
10.09 «hirișă
10.19 Apahida

12.34 Nădășelă
12.52 iGîhrbău
1.34 Aghireșâ
2.19 Stana
2.46 b. Huiedin 
3.31 Ciucia
3.59 Bucia 
4.32|iBratca

Rev
Mezo-Telegd
Fugyi-VAsârheli 
Vârad-Velencze

I
I

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

sus a

Oradea-mare

P. Ladăny 
•Szolnok
Uti<ln|ieHtn

Viena

4.10
4.56
5.37
6.07
6.55
8.36
9.13
9.56

10.37
10.59
11.16
11.37
12.16
12.33

1.51
2.18
2.48
2.56
3.14
4.011
5.28
5.56|
6.37
6.58
7.14
7.29
7.56
8.18
8.58
9.15
9.34
9.53

10.25
10.47
10.57
11.04
11.19

1.15
3.29
6.33
2-50 7.15

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47,

10.08
11.51

1.55

Aradu I 
I

I

Copșa-mică
Șeica mare 

1 42 -komuești 
2.32,Ocnn 

Sibiiu

2.29 4.35
3.02 5.06
3.46 5.45
4.18 6.17
4.42 6.40

3.—3444.1"I 135.13
2.— Teinșu

Alba-Itilia
Vințulu de 
Șibotu 
lOrăștia
Simeria (Piski)
Deva 
Braniclca 
Ilia 
Gurasada

I
Ijoșii

11.-
11.21

Sîbiiu-<?opșa-mică
GlogovațU

| Gyorok 
iiPaulișă 
Radna-Lipi 
Conop 
■Berzava 
iSoborșinh 
Zamh
Gurasad-
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
șibotu
iVințuIa de josh
Alba-Iiilia
Teinșu________

‘Simeria Piski)-SBet roșens B’etroșeni-Simeria (Piski)

>ova

1.47
2.08

8.55
9.54

9.05
12.41
5.45
6.—
6.13
6.38
6.51
7.10
7.37
7.55Zamu 
g^ilSoborșiua 
g ^iBerzava 
9.41*Conoptt
9 ^g.Radna-Lip<

10 17ipaulișu
10.42!!(i3'orok
11.07 'ilogovaț
11.37 Aradu
12.
12.29 Szolnok
12.46 Budapest»

I 1 ’• 1.26 Viena

iova

i 6. -
1 3.-

I

Sibiiu 8.50 10.-
Ocna 9.17 10.24
Lomnești 9.45 10.50
iȘeica mare 10.20 11.20
Copșn-mică 10.49 11.45

Curerdra -Osorlieiu
5.50 Begliiiiulu săsescii 
6iÎ3- 
6.38,, .
7 19 Cnccr<lca 
7'.JUCheța 
.,20Ludo?il

'M.-Bogata 
Iernuta
Sânpaula

____ Mirașteu

8.— Simeria
8.36^Streiu 
9.02nHațega
9.32 Pui

10.11 Crivadia
10.51,,ganjța
1216!IPetroseni
12.50 -

1.19
2.—
3.04
3.36, Aradu
3.52! Aradulâ nou
4.03 Nemeth-Sâgh
4.47 iVinga
7.30 Orczifalva

—3 p5 Merczifalva 
Țq-— Timișora

2.42 Petroșoul
3.25 Banița 
4.16tei’ivadia
5-lljpui

Hațegti

I
9.36

10.17
10.58
11.42
12.23

1.12
1.51

4.26
5.12
5.55
6.41
7.2K
8.14
8.50

I
Reghinul-săs.

Oșorheiu

3.05
1

10.201 3.25
3.35 10.501 3.58
3.56 11.11 4.20
4.06 11.20] 4.30
4.43 11.57 5.11
4.58 12.12 5.28
5.21 12.36 5.53
5.40 i^.oui 6.13
6.— 4.58 “—
7.56

Re^hinulu siisescia-
Oșorheiu-fJucerdea

Aradu— Timișora Timișora—Aradu

10.50
1.33
3.29
7.45

6.05 5.48 Timișora
6.33
6.58
7.29
7.55
8.14
9.12

6.19
6.44
7.16
7.47
8.08
9.02

Merczifalva 
Orczifalva 
Vin ga 
Nemeth-Săgh 
Aradulu nou 
Aradu

6.25
7.19
7.46
8.15
8.36
9.11

5.-

6.32
7.02
7.23
8.01

Reghinul-săs. 8.35 8.-
Oșorheiu j

6.56
10.20 9.49
12.15 10.20

Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sânpaulil 7.40 12.58 11.02
Iernuta 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludoșa 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cucerdea 9.40 2.46 12.50

6.05

jTIurdșii-Iaidosii-Bistrița Bistrița-IE ureșii-Eaidoșu

Mureșu-Ludoșa
ȚagO-Budatelecâ
Bistrița

4.40| Bistrița
8.021: Țagti-Budatelectl 
___  Mureșu-Ludoșu

Simeria (Piski) 
Cerna
Uniedbrn

Ghirișu Turda Turda—Glii riși1

Ghirișu 
Turda

9.26 4.19 Turda 8 29
9.47 4.40 Ghirișu 8.50

3.19
3.40

Sigliișora--Odorbeiu Odorbeiu Sigliișora

6.059Q<|orheiu
9.45||Sighișbră

Simeria (Piski)-Uuied.

2.18
2.39
3.08

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemneză orele de nopte.

9.41
1.11

Odorbeiu

I nied.-Simeria (Piski)

I nicdora
erna

Simeria
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

9.36
9.50

11.50


