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Românii Ardeleni la Praga.
Brașovu, 28 Septemvre v.

Seim ti, că mai mulțî fruntași 
români din Transilvania și părțile 
ungurene au plecată pe la sfîr- 
șitulG săptemânei trecute la espo
siția cehă din Praga.

Despre decursul fi acestei es- 
cursiunl n’amfi primită pănă în 
momentulu de față unu raportfi 
amănunțită, der din soirile tele
grafice, ce nî-au sosită pănă acum, 
vedemfi cu bucuriă, că Români- 
loru Ardeleni li-s’a făcută în Praga 
o primire din cele mai simpatice.

Ospeții români, cari au sosită 
la Praga Luni sera, în 5 Octomvre 
n., iură salutați cu căldură la 
gară din partea unei delegațiuni, 
în care se aflau profesorii univer
sitari Dr. Jarnik, Dr. Pic și ad- 
vocatulă Podlipno, representan- 
tulă Cehiloră tineri. Sera Românii 
au fostă invitați la representația 
teatrului națională cehu, er în 
4iua următfire Românii visitară în 
corpore Esposiția.

La porta Esposiției, Români- 
loră li-s’a făcută o primire solem- 
nelă. Mai întâiu D-lă Dr. Secllak 
îi bineventă printr’o vorbire ros
tită în limba cehă, în care, mul- 
țumindăRomâniloră pentru onbrea 
făcută, accentuâ, că stăruințele 
națiunei cehe și îomâne au cam 
aceeași țîntă. Vorbi apoi d-lă 
Jarnik în limba română, asigu- 
rândă pe Români de simpatiile 
națiunei cehice, care — 4ise d-sa 
— deși nu e legată prin 'sânge și 
limbă cu națiunea română, a a- 
vută îdsS în trecută aceeași sbrte 
și are în presentă multe puncte 
de atingere cu Românii.

La aceste vorbiri de bineven- 
tare din partea Cehiloră, răspunse 
d-lă Dr. Mureșianu, mulțumindă 
în limba cehă pentru deosebita 
atențiă și căldurdsa primire, și 
apoi continuândă în limba româ- 

nescă, arătă motivele visitei ro
mâne la Esposițiă și încheiă cu 
vii urări pentru prosperitatea na
țiunei cehe și a Boemiei.

Numfirosulă publică, ce fusese 
de față la acestă primire, aclamă 
cu entusiasmă pe Români și vor
bitori.

In (țiua următore, Mercur!, Ro
mânii visitară din nou Esposiția 
și făcură o preumblare prin o- 
rașă, er sera a urmată unfi splen
didă banchetă în onbrea Româ- 
niloră.

Cu ocasiunea acestui banchetă, 
care fu presidată de deputatulă 
Dr. Sokol, s’au schimbată asigu
rări de simpatiă între Cehi și Ro
mâni și s’a accentuată comuniunea 
de interese naționale și de esis- 
tență între ei, precum și marea im
portanță a solidarității între Slavii și 
Românii monarchiei habsburgice.

E de prisosă a mai aminti, că 
la acestă banchetă a fostă o în
suflețire mare.

Nici tinerimea cehă n’a ră
masă nepăsătăre față cu Românii 
Ardeleni, căci după cum aflămă 
din telegrama, pe care o publi- 
cămă mai josă, tinerii universi
tari cehi încă se grăbiră a-șl ma
nifesta simpatiile loră față cu 6s- 
peții români.

Acestea manifestații de sim
patiă ale braviloră Cehi trebue 
să le considerămă ca ună bună 
augură pentru raporturile năstre 
viităre cu popărele slave ale mo
narchiei, cari luptă ca și noi pen
tru asigurarea esistenței loră na
ționale.

De aceea nu ne îndoimfi, că 
aceste manifestații de simpatiă ale 
Cehiloră dela Praga voră face o 
bună impresiă asupra tuturoră 
Româniloră cunoscători de lucru.

Importanța escursiunei Româ
niloră Ardeleni începe a fi accen
tuată din partea întregei presse 
române și streine, precum se pote 

vede din reasumările de mai josă, 
pe cari reproducendu-le, ne re- 
servămă a ne pronunța și noi mai 
târejiu, după ce vomă fi primită 
raportulă amănunțită.

Voci asupra visitei
Românilor Ardeleni la Praga.

Visita Româniloră Ardeleni la 
Praga este multă aprețiată și din 
partea frațiloră noștri de dincolo 
de Carpațî.

Soirile telegrafice privităre la 
simpatica primire, ce li-se făcu Ro
mâniloră Ardeleni la Praga, d’ irele 
de dincolo le înregistrară în frun
tea colăneloră loră și curend după 
acesta se și grăbiră a se pronunța 
în modulă celă mai consciu.

Astfelă „Naționalul^, sub titlulă 
„Manifestațiă însemnată“ publică în 
numărulă său de eri următorulu 
articolă:

Românii Ardeleni au făcuta, cfiLle 
acestea, unfi pasă care merită deosebită 
atențiune.

Se soie, că pănă acumO, orl-câtă de 
nemulțumitdre era situația loră politică, 
Românii din Ardeală s’au mărginită se 
lucreze singuri, cu propriele loră forțe; 
celă multă decă în unele momente s’au 
înțelesă cu Sașii, mai multă pentru fo- 
losulă aoestora.

Isolarea acesta era o greșelă.
Nu numai Românii ardeleni suntă 

nemulțumiți ou situația loră; în monarhia 
dualistă, elementele nemulțumite suntă 
forte numărase și represintă o porțiune 
însemnată din poporația imperiului.

Nemulțumiți suntă Cehii; nemulțu
miți suntă Italienii; nemulțumiți suntă 
Croații.

Tote aceste elemente luptă, fiă-care 
în parte, de aul de 4il® fără ca pâuă 
aoum să ajungă la izbândă.

Se pare, că Românii ardeleni au 
-rnceputâ să vadă greșdla și să voiăscă a o 
îndrepta.

O telegramă cu data de 24 Septem
vre ne-a însciințată, că o delegațiă de 

30 de Români din Transilvania, sub con
ducerea doctorului Mureșianu, a sosită la 
Praga, pentru a visita esposițiunea na
țională de acolo.

Primirea făcută Româniloră a fostă 
din cele mai căldurose și s’au rostită ou 
acestă prilegiu discursuri pline de înțelesă.

In cuvântarea sa d. Sedlak a rele
vată faptulă, că sforțările națiunei ro
mâne și ale națiunei cehe au aoeiașl țintă.

Doctorală Jarnik, în discursulă său, 
asigură pe Români de simpatia națiunii 
oehe, care deși n’are legături de sânge 
și de limbă ou națiunea română, a avută 
totuși cu ea în trecută o sdrte comună și 
are în timpulu de față multe puncte de 
atingere.

Publiculă numărosă care era de 
față la primire, a dovedită, prin ova- 
ținile făcute, că împărtășesce vederile 
oratorilor ă.

Recunoscerea solidarității ce legă 
pe națiunile nemulțumite din monarchiă, 
e ună aotă a căruia însemnătate nu tre
bue să scape nimănui.

Se p6te fârte bine, ca în elă să fiă 
începutulă unei înțelegeri in vederea unei 
acțiuni comune pentru recăpătarea dreptu- 
riloră fiă-cărei naționalități.

Acâsta va schimba multă fața po
liticei înterne din monarchia auscro- 
ungară.

Lupta între nemulțumiți și aceia 
cari produoă nemulțumirea s’ar da în 
condiții ou totulă altele și armonia care 
lipsesce astăcjl, între naționalitățile mo
narchiei s’ar restabili mai curendă.

OrI-ce s’ar întâmpla însă, ducerea 
delegațiunii Româniloră ardeleni la Praga 
e ună evenimentă, care merită să nu trăcă 
nebăgată în sămă.

„Timpulfi“ consacră visitei Ro- 
mânilorfi Ardeleni la Praga urmă- 
torulfi articulfi de fondfi:

In momentele de față, mai multă 
de câtă orl-oând, orl-ce se petrece la 
frații noștri de peste granițe, trebue să 
ne intereseze și să atragă deosebita nos- 
tră luare aminte.

Voimă să vorbimă de demonstra-

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Trandafirii.
Poveste din bătreni.

Ascultați, buni creștini, ce sunteți, 
să vă spună o poveste de pe vremea 
când era moșulă colea în florea verstei, 
adecă să nu mintă, colea pe când mumă- 
sa încă nu-lă făcuse, și el îl aducea apă 
cu ciurulă și lemne cu sula să facăpâne 
din făină de gândaci.

Adecă în vremea vechiă, pe când 
șdreoil umblau cu pinteni, trăia o babă 
bătrână, mal bătrână decâtă mine, carea 
când voia să-și vadă feciorulă, îșî ridica 
genele ou cârja. Adecă să mă iertați, că 
nu vă spuseiu, că avea ună fecioră, soii 
colea pe placul feteloră din sată, cu spete 
late, cu pără mal negru decâtă fundulă 
căldării; câtă despre ochi, nu sciu, oe să 
mai dică, destulă, că băga fetele în 
b61ă.

Baba asta, să vă spună, era ddmnă 
mare, toți îl porunciau câte ceva, numai 
ea nu poruncia nimănui nimică. Totă 
ce avea, erau 6 ol negre, pe cari le 
păscia drăguțulă ei de fecioră prin poe- 

nile păduriloră. In totă dimineța, fecio
rulă pornia cu oile la pășune și nu se 
mai întorcea pănă sera.

Ei, uitasemă să vă spun, că pe fe
cioră îlă ohiăma Trandafiră.

Intr’o bună dimineță, pleca așa-deră 
Trandafiră cu cele șese ol la pășune. Ca 
să-I mal trecă de urîtă și ca să mal 
alunge afurisitele de gânduri de pe la 
fetele din sată, ce făcu Trandafiră ? Ișl 
scose fluerulă de socă din șerpară și în
cepu să cânte una. Da cânta așa de fru- 
mosă feciorulă babei, încâtă, dragii mei, 
dâcă l’ațl fi auclită cum cânta, de bună 
semă ați fi chiămată și pe moșulă d.- 
vostră din grâpă să-lă audă oum cânta. 
Altmintrelea, dâcă cumva nu mă cre
deți, n’avețl decâtă să întrebați pe fe
tele din sătulă lui Trandafiră, cari eșiaă 
noptea pe furișă din casă și se adunau 
în livada dela isvoră, unde chiămau pe 
Trandafiră să li cânte.

Adecă, cum 4iS0iu) Trandafiră în
cepu să cânte de dragulă feteloră. Elă 
cânta așa de drăguță, încâtă paserile și 
șerpii și lupii, cu ună cuvântă tdte do- 
bitdcele, se adunară împrejurulă lui as- 
cultându-lă cum cânta.

Iu mijloculă acestoră dobitdee veni 

și ună moșă bătrână, mal bătrână ca 
moșulă meu, când luase pe bunica mea. 
Bătrânulă au4ise cânteculă lui Tranda- 
fîră și înduioșată de frumseția cân
tecului venise și elă mal aprdpe, ca 
să-lă audă mai bine. Bătrânulă avea cu 
elă trei câni mari, ca juncii popii din 
sătulă cu orbii.

Bătrânulă puse mâna pe umărulă 
lui Trandafiră, întrebându-lă, decă nu 
voesce să facă schimbă cu elă, adecă 
să-i dea două ol pe ună câne.

„Ba da“, 4>se Trandafiră, „și așa am 
lipsă de ună câne la oi.“

După ce târgulă fu făcută, bătrânulă 
plecă cu cei doi câni și cu cele două 
oi, de unde venise. Trandafiră mai șe4u 
câtă șe4u, der la urma urmeloră pleca 
cătră casă abia apucândă să arete ma- 
mă-sii cânele celă mare.

Oâtă îlă vă4u bătrâna cu ună câne 
în loculă oeloră două oi, îlă întrebă, că 
ce mila lui Dumnedeu a făcută. Atunci 
Trandafiră îl spuse întâmplarea cea ou 
bătrânulă, scițl Dvdstră, ămenl buni, că 
dără nu uitarăți. Mamă sii lui Trandafiră 
nu-i cam venia la socotelă târgulă fe
ciorului său, der târgulă era făoută și 

pace, der pentru aceea dădu de grijă 
lui Trandafiră, să nu mai facă nici ună 
târgă fără voia ei.

In diminâța următâre Trandafiră 
plecă er cu oile și cu cânele la pășune. 
Bătrânulă er a venită și âr a făcută 
schimbă ou Trandafiră, luândă două oi 
pentru ună câne.

Sera Trandafiră er a venită acasă 
cu două ol și doi câni. Indată-ce mu- 
mă-sa vădii, că fecioru-s’o se întdroe nu
mai cu două oi și doi câni, începu a se 
boci și a plânge după oi, mai și înfrun- 
tândă pe Trandafiră de nero4iile ce face. 
P6te că baba ar fi purtată pe Tranda
firă și mai rău, der scițl, că îlă avea 
numai pe elă și îl era așa de dragă la 
la inimă, tocmai ca ună bulgără de 
aură.

De aceea nu-I mai 4is0 nici o vorbă 
rea și începu a-lă sfătui așa: „En as
cultă, dragulă mamii, să nu mai dai oile 
pe câni, căci atunci ou ce vomă mai 
trăi, dela câni nu putemă lua nici ună 
folosă, ba încă trebue să li mai dămă 
și de mâncare, căci el nu mănâncă ârbă 
ca oileu.

— „Bine, mamă“, 4ise Trandafiră ; 
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țiunea simpatică., pe care Românii arde
leni au făcut’o la Praga.

Din depeșa pe care amfi publicat’o 
eri, cetitorii noștri au putută vede, 
că 30 de Români din Transilvania s’au 
dusă în corpore să visiteze esposiția 
din Praga și că li s’a făcută acolo o 
simpatică și căldurâsă primire de oătră 
populațiunea cehă. La gară Românii ar
deleni au fostă salutați de cătră o de- 
legațiune compusă de profesori și de 
ună representantă ală clubului cehiloră 
tineri. Apoi au fostă întâmpinați în modă 
solemnă la pârta esposiției, unde d. 
Sedlak a rostită ună disoursă în limba 
cehă, prin care a căutată să învedereze 
că sforțările, națiunei române și ale na- 
țiunei cehe au aceeași țîntă. D. Sedlak a 
urată bună sosită visitatoriloră români 
și le-a mulțămită pentru onorea făcută 
esposițiunei din Praga.

După aceea, d. profesoră dr. Urban 
Jarnik — care, fiă disă în trâcătă, a 
învățată să oundsoă și să iubâscă pe 
Români de când studia în Viena și fre- 
cuenta cu sirguință ședințele societății 
academice „România Jună1* și care e 
membru corespondentă ală academiei 
Române, — a salutată pe visitatorl în 
limba română și i-a asiguratu de simpa
tiile națiunii cehe, „oare deși n’are legătură 
de sânge și de limbă ou națiunea ro
mână, a avută, totuși, în trecută, o sâr- 
te comună și are în timpulă de față 
multe puncte de atingere.**

*) Sosită eri sera după încheiarea foiei.
= Red.

D. dr. Aurelă Mureșianu, directo- 
rulă „Gazetei Transilvaniei1*,  a mulță
mită în limba cehă pentru primirea oăl- 
durosă ce s’a făcută lui și oompatrioți- 
loră săi, apoi a esplioată în românesce 
scopulă visitei Româniloră și a espri- 
mată urări căldurâse pentru prosperita
tea națiunei cehe și a Boemiei.

Publioulă numărosă, care asista, ne 
spune telegrama, a aclamată cu entu- 
siasmă pe Români și pe oratori.

Aceste fapte, ori câtă de puțină în
semnate s’ară părâ la prima vedere, au 
o netăgăduită însemnătate politică și cu- 
ndscemă îndestulă sentimentele buniloră 
noștri prietini dela Budapesta pentru ca 
să nu ne îndoimă ună momentă, oă ei 
nu potă privi cu nepăsare la acâstă a- 
micală și frățâscă demonstrațiune a Ro
mâniloră din Ardeală pentru națiunea 
cehă.

Nu scimă cum voră interpreta foile 
unguresol demonstrațiunea frațiloră noș
tri, însă noi nu putemă să nu simțimă 
o deosebită satisfacțiune când vedemă, 
că cu tote prigonirile de totă soiulă, pe 
cari au să le îndure, seu mai bine disă, 
din causa tuturorh aoestoră prigoniri, 
Românii ardeleni nu numai nu șovăescă 
ună momenta în lupta loră națională, 
dâr găsescă necontenită în inimele loră 

aventuri noue și puternioe ca se afirme 
individualitatea lorii națională și neclintita 
lorii hotărîre de a trăi ca națiune in im- 
periulu austro-ungară.

Și dâoă Ungurii, cari susțină necon
tenită că avemă interese comune cu ei, 
se voră pătrunde mai bine de propriile 
loră interese, nu voră putea să nu ajungă 
la convingerea, oă ei trebue să oonteze 
ou întrâga națiune română și că prin 
urmare suntă datori, chiar pentru pro
pria loră esistență, să se apropie de na
țiunea română din regatulă St. Ștefană 
și să potolâsoă nemulțămirile ei....

AstădI, când se vorbesoe atâta de 
importanța rolului, pe oare-lă pote juca 
națiunea română în certurile dintre pu
terile cele mari, credemă că nu e pru
dentă oa ea să fiă nemulțămită tocmai 
de aceia, cari oonteză mai multă pe a- 
jutorulă ei și cari ară trebui, din contră 
să-i îngrădâscă și să-i asigure, prin noue 
garanții, esistență și desvoltarea.

*

Pressa maghiară și jidano-ma- 
ghiară a statu până acum în cea 
mai mare reservă. Acum însă ve- 
demu, că a începută și ea se se 
pună în mișcare. Inceputulîi îlu 
facă cu răspândirea unoru scirl 
tendențiâse, pe carî le însoțescu 
cu comentări reutăciose și chiar 
ridicule. Ca esemplu vomu aduce 
aci următdrele:

„Egyetertes", sub titlului „Chiui
turi valahe în Praga1,1 scrie cu data 
de 8 Octomvre următorele:

„Eri sera, după cum împărtășesoe o 
telegramă din Praga, în oapitala cehă 
s’a dată ună banchetă în onorea Vala- 
hiloră, cari au mersă să visiteze esposi- 
ția. in decursulă banchetului, ună ora- 
toră cehă a provooată pe Valahi, ca să 
se alieze cu Cehii în scopulă de a stârpi 
pe Maghiari și pe Germani pănă la celă 
din urmă omă. Valahii, ce erau de față, 
numai decâtă au și încheiată acestă alianță. 
Ba și dintre cei ce nu erau de față s’au 
alăturată unulă la acestă alianță, anume 
generalulil Trojan Doda, ?*)  oare a trimisă 
la Praga o telegramă, în care accen- 
tueză, că e neapărată de lipsă a stârpi 
pe Maghiari și pe Germani. Iacă nu se 
soie cu siguranță, decă acâstă alianță a celor 
două puteri se baseză pe ună pactă în scris, 
ori pe ună paotă verbală, atâta însă s’a 
putută vede și pănă aoum, că în mo
mentum aoțiunei, Trojan va ataca Un
garia, er Cehii voră ataca în același 
timpă Viena și Berlinulă.“

*) Din cuprinsulă telegramelor^ altorfi. foi 
streine se vede, că „Egyetertes" confundă pe 
deputatulu cehii, Trojan, cu d-lu Generalii Doda. 
Să vede treba, că în înferbințela ei „patriotică,“ 
foia ungur escă și-a pierdută capulă. — Red.

„Pester Lloyd'i publică urmă- 
torea telegramă particulară a sa, 
datată din Praga 8 Octomvre:

„In onorea Româniloră, carî petrecă 
aici, s’a arangiată eri săra în hotelulă 
„Ingerulă de aură1* ună banchetă. De- 
putatulă din parlamentulă austriacă Solcol 
salută pe ospețl și observă, că Cehii și 
Românii au avută o sârte comună. 
Sortea și naționalitatea loră suntă în 
pericolă, de aceea se întâmplă între ei 
acum o înțelegere.

„In numele Româniloră mulțămi Dr. 
Aurel Mureșianu, care Zise: «Voi des- 
fășurațl stindardulă solidarității slave și 
noi sperămă, oă sub acesta este de în- 
țelesă libertatea și egala îndreptățire na
țională. La acesta se însinuă și Românii, 
carî în acestă privință suntă solidari cu 
D-Vdstră1* Dr. Trojan îșl scusâ absența 
sa prin bolă. In scrisârea sa deolară, că 
egoismulă fără nici o considerațiune și 
nisuința actuală a Germaniloră și Ma- 
ghiariloru, de a stăpâni și a asupri tote 
celelalte naționalități ale Austro-Unga- 
riei conduce pe tote celelalte națiuDl, 
constrînse de necesitate, la o apărare 
comună. Redactorul ă Horica c}ise> 
germanismulă și maghiarismulă suntă 
gemeni crescuți împreună; nimicirea 
unuia aduce cu sine nimicirea celuilaltă. 
Românulă Dr. Popovicl declară, că na
țiunile cele mici, unindu-se într’o falangă, 
voră obțină resultatele neașteptate. Elă 
toasta pentru partida tineriloră Cehi, care 
are în programulă ei federațiunea."

„Budapesti Hirlap’'1, publică ur- 
măttirea telegramă, datată din 
Praga, 8 Octomvre :

„In onorea Valahiloră, oarl au ve
nită să visiteze esposiția, Cehii au aran
giată eri ună banchetă la care s’au ros
tită toaste furiose în contra Germaniloră 
și a Maghiariloră. Ună Cehă cj’se între 
altele: „Germanii și Maghiarii suntă frați 
gemeni, decă unulă din ei se va prăpădi 
va trebui să se prăpădescă și celalaltă. 
Trebue să batemă pe dușmanii noștri 
icomunl, deși tabăra ndstră hu e co
mună11. Deputatulu Trojan, care încă a fostă 
invitată la banchetă, din causă de bâlă 
n’a putută fi de față, dâr a trimisă o 
sorisore, în care deasemenea vorbesce 
despre înfrângerea Germaniloră și Ma- 
ghiariloră“.

Toții cam în senaulu acesta 
suntă și scirile răspândite de ce
lelalte foi unguresc!, dela car! de 
altmintrelea nici de cum nu ne- 
amu așteptată se întâmpine în a- 
deveratulă ei înțelesu acestă vi- 
sită a Româniloră în Praga.

Telegramă part, a „Gaz. Trans“.

Praga, 9 Octomvre*).  La do
rința studențiloru universitari cehi, 
Mureșianu a visitatu societatea lorii 
literară, unde fii primitu de peste 100 
studențî cu însuflețire.

CRONICA POLITICĂ-
— 28 Sept. (10 Oct.)

— In 3 Octomvre s’au deschisă 
erășl ședințele dietei unguresc!. Acesta 
este cea din urmă sesiune a aotualului 
periodă electorală de 5 ani și e forte 
posibilă, că va fi cea din urmă pentru ca- 
binetulă lui Szapary, a căruia situațiune 
a devenită acum multă mai grea ca mai 
înainte.

Situațiunea lui Szapary s’a îngreu
nată prin aceea, că partida moderată, 
în a căreia frunte se află contele Ap- 
ponyi și care — oând cu reforma ad- 
ministrațiunei — a luptată alăturea cu 
Szapary, acum s’a ruptă de cătră Sza
pary și s’a alăturată la partida așa nu
mită „independentă1*.  Așa-dâră de-aoum 
înainte nu numai Kossuthiștii, ci și Ap- 
ponyiștii împreună cu totă oâta oposi- 
țională voră da năvală asupra lui Sza
pary, pe oare, bună norocă sS aibă 
decă nu-lă voră răsturna dela putere.

Celă mai râvnitoră de a ajunge la 
putere ca ministru președinte în loculă 
lui Szapary, este contele Apponyi. care 
face totă posibilulă pentru a-șl câștiga 
popularitate și a-șl asigura astfelă is- 
benda la fiitdrele alegeri de deputațl, 
ce se voră face în anulă viitoră. N’a 
întârziată Apponyi a se duce chiar și 
la adunarea generală a „Kulturegylet1*-  
ului, ce s’a ținută dilele acestea în 
Târgu-Murășului. Aoi Apponyi a prea
mărită ideile de maghiarisare ale Kul- 
turegyletului și prin acesta a scosă din 
sărite pe toți șoviniștii Kulturegylet“-iștl, 
cari îi făcură lui Apponyi mari ovațiunl.

Va să dioă și aici se adeveresce, 
oă „Kulturegylet**-ulă  este pentru „pa- 
trioțl**  ună minunată mijlocă de căpă
tuire, Scie Apponyi, cum se potă câș
tiga astădl simpatiile șoviniștiloră ma
ghiari , dâr deu și noi scimă, că din 
punctulă nostru de vedere Apponyi nu 
este ou nimică mai bună deoâtă Sza
pary, — să-lă iai pe unulă și să dai în 
celălaltă. De aceea noi pănă-i cucu dela 
ministru ungurescă n’avemă să așteptămă 
nimioă. Mioî nu ne trebue nouă mila 
loră, căci suntemă noi ună poporă des
tulă de bravă și destulă de numărosă 
pentru a ne elupta drepturile nâstre. 
Numai tăriă de astfelă și bărbăția în 
luptă să avemă și învingerea sigură a 
nâstră va fi.

„fără voia d-tale nu voiu mai face nici 
ună târgă“.

Vorbă să fiă; gura Zice, gura minte. 
In diminâța următâre, Trandafiră merse 
er cu oile la câmpă și cu cei doi câni 
după elă. Aici er se întâlni cu bătrâ- 
nulă, carele și de astădată îlă întreba, 
decă nu voesoe să facă târgă și cu ală 
treilea câne. După multă vorbă, Tran
dafiră să învoi și dădu și cele două oi, 
ce le mal avea, pentru ală treilea câne. 
Atunci bătrânulă îl dise :

— „Asoultă, dragulă moșului, mare 
norocă ai avută, că ai schimbată cu mine; 
cânii aceștia trei o să ți fiă de mare fo- 
losă, ei o să te facă împărată. Uite, pe 
cânele acesta îlă chiamă Fruncță, aude 
de trei poște de departe și rupe porțl 
de aramă; pe ăstalaltă îlă chiamă Șlitu, 
aude patru poște de departe și rupe 
porțl ferecate de argintă; er pe acesta 
îlă chiamă Dida, aude de șese poște 
de departe și rupe porțl bătute în 
aură1*.

După-ce bătrânulă îl spuse aceste 
lui Trandafiră, plecă eră pe unde a ve
nită, er Trandafiră fiind-că aoum nu mai 
avea ce mal păzi, căci oi nu mai avea, 
plecă cu cânii spre oasă.

Câtă îlă văZu mumă-sa cu trei câni 
și fără nici o oiă, pe lângă totă dra
gostea față de elă, începu a mi-lă o- 
cări, Domne, scii colea, ca o babă bă
trână.

Tocmai oând mamă-sa îlă ocăria mai 
rău, trecu pe dinaintea casei ună boteiu 
de fete, ce veniau dela seceră. Aceste 
se opriră în dreptulă casei, ascultândă 
cum baba ocăria pe Trandafiră.

Atâta i-a mal trebuită și acestuia, 
ca fetele din sată să scie, că mumă-sa 
Ia certată și ooărîtă ; de aceea nu mal 
Zise nimică, ci îșl luă bățulă și traista 
din oui, chemă cânii și plecă.

Când treou pe lângă boteiulă de 
fete, acestea îlă priviau cu jale și amară 
în inimă; adecă ele vedeau, că Tran
dafiră plâcă să nu se mal întorcă. Der 
nici Trandafiră nu avea inimă de petră, 
că dâră șl elă era omă, și începu și elă 
a suspina, mai cu sâmă când văZu pe 
Florea lui Codrea ștergându-șl ochii ou 
cârpa.

Plecă bietulă Trandafirii, der nici 
elă nu soia unde. Merse elă Zi de veră 
până’n seră, oale lungă să-i ajungă.

— Aoum să vă spună ceva despre 

împăratulă țărel, din carea era Tran
dafiră. Impăratulă acesta se numia 
Smeu imperatu și avea trei fete, care de 
care mal frumosă, mai frumose decâtă 
fetele judelui dela noi din sată. împă
ratului îl plăcea forte multă de fetele 
sale și de aceea, ca să nu ’i-le fure ci
neva, le făcuse o casă de feră și încun- 
jurată pe de tote părțile cu soldați îm- 
brăcațl totă în oțelă.

Odată împăratulă acesta era gata 
să mârgă cu răsboiu împotriva împăra
tului roșu. ScițI de ce? Pentru nimica 
totă: Din țâra împăratului roșu trecu
seră trei furnici peste graniță în țâra 
lui Smeu-împărată.

Așa-dâră împăratulă era gata de 
răsboiu, armatele lui erau dese ca frunZa 
și iârba și străluciau de-’țî luau vederea 
oohiloră de podâba cea mare, ce era pe 
ele. Fetele rugară pe tatălă loră să le 
slobâdă din casa cea mare de feră, oa 
să vâdă și ele cum plâcă armatele și 
să-și ia rămasă bună dela elă, căol cine 
scie dâcă se va mal întâroe, ori nu. 
împăratulă la începută nu voia să le lase 
nici într’ună chip, der la urmă, înduioșată 
de rugămintele feteloră sale, se îndupleca 
a le lăsa să iâsă tocmai oând dobele 

cele mari de pele de bou începuseră a 
da semnulă de plecare.

Abia eșiseră fetele din oasă, când 
de-odată fură învăluite în o negură în- 
tuneoosă și duse în văzduhă.

îndată după întâmplarea acâsta, se 
lăți vestea în totă țâra, că fetele împă
ratului au fostă furate de smel. Impă- 
ratulă, tatălă loră, întrase deja de multă 
în țâra împăratului roșu, și se răsboia 
crâncenă cu acesta. Vestea despre fu
rarea feteloră ajunse în curând și la 
urechile împăratului.

Numai atâta i-a mai trebuită împă
ratului și începu, Dâmne, a se boci și a 
se plânge după fetele sale furate, mai 
rău ca mama lui Trandafiră după oile 
ei. îndată strânse armatele de pe câm- 
pulă de răsboiu și plecă acasă.

Câtă sosi aoi, dede mare poruncă 
și veste în tâtă țâra, că cine îl va aduce 
fetele va oăpăta una din ele de ne
vastă și jumătate împărăția oa răs
plată.

îndată alergară la curtea împăra
tului âmenl îmbrăcațl în oțelă din talpă 
până’n crescetă, făgăduindu-se, că voră 
aduce fetele. împăratulă le dede tră-
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In ședința dela 7 Ootomvre a 
dietei, ministrulă unguresoă de finance 
Al. Wekerle a presentată proiectul ă de 
bugetu pentru an. 1892. Cheltuelile to
tale ale anului viitorii suntii preliminate cu, 
cu 295 de milione, 340,941, er venitele 
cu 395 de milione 353,936 fi. Va să clic& 
rămâne unii esoedentă de 12,995 fi.

Resultatulă acesta li-se pare guver
namentalii rii îmbucurătorii, căol au pu
tută oelă puținii să făurescă unii preli
minară de bugetă fără deficită. Dăr pa- 
re-mi-se, că pentru poporă nu va fi nici 
de cum îmbucurători acestă resultată, 
deărece prin elă cu nimică nu ’i s’au 
ușurată poporului sarcinile de pănă acum. 
Ba ministrulă Wekerle a anunțată în 
exposeulă său, că se voră face în vii- 
toră mai multe reforme, cari pâte că 
voră cere sporirea bugetului. S’a lăudată 
Wekerle, că în ultimii patru ani au fostă 
urcate în modă fdrte oonsiderabilă bu
getele diferiteloră ministere, așa de e- 
semplu bugetulă ministeriului de șcdle a 
fostă sporită cu 1.100,000 fi. la ană eto. 
Asta o oredemă, căci dâră înființarea 
atâtoră șoole și KișdedovurI de maghia- 
risare au adusă cu sine neapărată ur
carea bugetului. Der vorba e, cum vine 
ministeriulă ungurescă, ca din banii 
contribuabililoră noștri să întrețină nu
mai instituțiunl de maghiarisare, er pen
tru cultura nostră națională să nu dea 
nici ună bană frântă? VedI asta este 
rana cea mare, oare lă dâre pe poporulă 
nostru.

— La inaugurarea monumentului lui 
Garibaldi luâ parte și cunoscutulă gene
rală Turr. In decursulă banohetului so
cietății „Union garibaldienne*  a ținută și 
generalulă Turr o vorbire. Elă bău 
pentru unirea și bună înțelegerea între 
Italieni și FranoesI și în genere pentru 
rassa latină, și aminti,[că ministrulă fran- 
cesă de finance Rouvier a accentuată în 
vorbirea sa, că Roma, e capitala Italiei. 
„Acestă cuvântă" esclamâ generalulă 
„ală unui ministru francesă a fostă ne
cesară pentru liniștirea Italiei." G-ene- 
ralulă Cauzir, ginerile lui Garibaldi, 
răspunse d-lui Turr, cjioândă, că ouven- 
tulă unui ministru francesă, a sdrobită 
calumniile, că Franoia ar voi se cion- 
tescă Italia, intenționândă de a da 
Roma, Papei. Apoi se adresă generalulă 
Cauzir directă la Turr și c^ise, că elă 
speră, că va ajunge diua aceea în care 
Ungaria se va scăpa de jugulă austriacă. 
Programulă lui G-aribaldi va fi împlinită 
atunci, când Ungaria va fi independentă 
și când Italia va primi orașele Triestă 
și Trientă.

—ț)iarulă „Post" din Berlin scrie ur- 
mătorele despre comandele de pusei în 
Francia- pentru Rusia: Fabrioa de arme 

din Chatellerault, una dintre cele trei 
mari fabrici ale statului, a primită din 
partea guvernului rusescă o oomandă de 
o jumătate de milionă de pusei rusesci; 
fabrioațiunea se va începe în ourendă și 
va fi supraveghiată de oătră trei ofi- 
cerl ruși.

De importanță suntă și observațiu- 
nile bărbatului politică americană, Poult
ney Bigelor, asupra resultatului călăto
riei sale reoente în Rusia. Elă 4i°e> că 
afară de Jidovi suntă asupriți și Polonii 
și Germanii. Bigelov dice, că a căpătată 
impresiune, ca Rusia nu numai că să 
pregătesce de răsboiu, der oă și doresce 
răsboiulă. Trupele din Polonia suntă în 
numără de 300,000 soldați. Soldații po
loni suntă transferați la marginea ostică 
ai imperiului. Locuitorii din Varșovia au 
fostă înounosciințați, că fiă-care dintre 
ei să fiă pregătită a primi de la 10—20 
soldați în cvartiră.

SC1RILE QILEI.
— 28 Sept. (10 Oct.)

Românii din Bucovina, în ceea ce 
privesce libertatea pressei, nu stau toc
mai cu multă mai bine decâtă noi. De- 
vadă despre acăsta a dat’o acum de 
curendă guvernulă bucovineană, care a 
confisoată numărulă de Dumineca treoută 
ală „Gazetei Bucovinei", din causă oă 
în aoelă numără se criticase procederea 
comisarului imperială, contele Pace, în 
cjiua de deschidere a congresului bise- 
ricescă gr. or. — Așa-dără în Bucovina 
libertatea pressei românescl se manifestă 
prin confișcarea 4iarel°r®> prin
arestarea redaotoriloră. Va să Țioă „liber
tate" avemă berechetă și unii și alții.

** *
t Carol Stevart Parnell. In 7 1. c. a 

reposată în Brigthon, vestitul conducătoră 
ală partidei naționale irlandeze Carol 
Stevart Parnell. Elă s’a născută în Avon
dale. După ce termina studiile fu alesă 
deputată în parlamentulă din Londra, 
unde tu ună contrară declarată ală dom
niei engleze în Irlanda. In curendă ajunse 
la o mare celebritate prin activitatea, 
ce o desfășură în fruntea partidei sale, 
pe terenulă parlamentară. Mai târziu 
încurcată într’ună procesă, ’șl perdu 
multă din veda sa. Elă muri în urma 
unei răceli.

** *
Dară pentru biserică. Comerciantulă 

Teodorii Munteanu din Chelmacă, proto
popiatul Lipovei, împreună cu soția sa 
Emilia, au dăruită la diverse ocasiunl 
pentru biserica gr. or. din Chelmacă o 
iconă a „Nascerei Preacuratei", ună 
octoichă legată frumosă, ună stihară 
pentru cetitorii „Apostolului", er acum 
mai de curend ună frumosă măsaiă (față 

de masă) pentru pristolă,—tote aceste 
în preță de 30 fi. Pentru acestă dară, 
dlă preotă din Chelmacă, G-. Rusu, în 
numele comitetului paroohială, esprimă 
pe acăstă cale sinceră mulțumită mări
nimosului dăruitoră.

* * *
t Simeonă Miohailesou, vechiă pro- 

fesoră ală liceului din Craiova, Cava- 
leră ală ordinului „Corâna României", 
a reposată MercurI, în 25 Septemvre v. 
o. în etate de 66 de ani.

* 
Mc *

Atacată de hoți. Ni-se comunică, că 
eoonomulă de vite Nicolae Vmcu Roșcu- 
lețu din Satulungulă Săoeleloră, venindă 
cjilele acestea din Dobrogea ou 333 de 
oi și berbeol pentru tăiată și avendă 
lângă sine și doi ciobani, în apropierea 
comunei Pârlita fură atacați de 4 tâlhari, 
cari după oe legară pe cei doi ciobani, 
se întârseră asupra stăpânului loră, Roș- 
culeță, pe care îlă bătură și-lă jefuiră, 
luându-i toți banii și lăsându-lă numai 
în cămașă, er din turmă luară 8 oi. In 
dimineța următâre, primarulă din Pârlita 
a prinsă pe doi dintre hoți, dăr n’a 
puroesă destulă de energioă cu ei și 
tâlharii scăpară ârășl în liberă. Pe unulă 
dintre ei ni-se spune, că îlă chemă Niță 
Munteanu și e de nascere de aid, din 
Cernată.

** *
Casă de morte. In săptămâna acăsta 

a murită regele Carol de Wurtemberg. 
După elă va urma pe tronă fiulă său 
Wilhelm, care e în etate de 43 de ani.

* * *
Cultivatorii de sfecle de zacharil din 

jurulă Brașovului nu prea suntă mulță- 
mițl cu râdele muncei loră ; mulțl credă, 
că mai bine ar fi umblat’o, decă în locă 
de sfeole, ar fi cultivată cartofi, seu ori 
ce altceva. Pe lângă acăsta mal primimă 
și plângeri în contra modului, cum să 
cântăresoă sfeclele biețiloră Români la 
gara mică din Brașovă, unde să încarcă 
pe trenă pentru a se transporta la fa
brica din Bodă. Ni se spune, că se co
mită abusurl și omenii, oarl nu se pri- 
cepă la cântărită, suntă espușl înșelă- 
ciuniloră, precum ni-se spune, că au pă- 
țit’o chl0!0 acestea nisce Români dela 
G-himbavă. — Cultivatorii români de 
sfecle să fiă cu luare aminte/

* 
A 4e

In contra bețivilor!! a dată fisolgăbi- 
răulă dela Blașiu o ordinațiune, prin 
care birtașiloră dela Blașiu sub pedepsă 
de 50 fi. li este interzisă de ași ține 
localurile loră deschise după 10 ore săra, 
cu escepțiunea oteluriloră „Centrală", 
„Cristiană" și „UniverBă", cari potă sta 
deschise și pănă la 12 ore noptea, mai 
târejiu însă nici de cum.

Musica orășenescă va da ună con
certă mâne Duminecă în sala hotelului 
„Europa". Inceputulă la 8 ore sera. — 
Intre piesele ce se voră esecuta, voră 
fi și următorele: de P.
Mestrozzi, ca parodiă la intermezzo din 
„Cavaleria rusticană" și „Călătoria prin 
Europa" Potpourri de Hoffmann. „Fin 
de Siecle" Humoră Quadrille de I. 
N. Erai. * * *

Convocare. Onorații confrați, cari au 
absolvată cursurile teologiei rom. gr. or. 
din Aradă în a. 1886, și pe acesta cale 
suntă convocațl și invitați a participa 
la convenirea colegială, ce se va ține 
în sala mare a seminarului dieoesană 
din Aradă la 9 Noemvre (28 Ootomvre) 
a. o. la 9 ore dim. — Curți ol 9 Ootom
vre n. 1891. Teodoră Pinteni,

preotă română.

Cununiă. D-lă Vasilie Merețu, teologă 
abs., și d-ra Victoria Cherciu se voră 
cununa în 13 Ootomvre v. o. în biserica 
română gr. or. din Bodă. — Dorimă 
fericice tinerei părechl!

ErășT demonstrațiunT ungurescî în 
Pesta.

Acum câteva cjile ministrulă ungu
rescă de comerciu, Gavriil Baross, opri 
vendarea cțiarului „Magyar Hirlapu pe la 
stațiunile căiloru ferate de stată. Redactorulă 
șefă ală acestui «jiară este vestitulă de
putată Iuliu Horvath, mâna drâptă a lui 
Koloman Tisza.

Măsura acesta a provocată o turbu- 
rare mare în tabăra șoviniștiloră. De
putății Akos Beothy și Dionisie Paz- 
mandy au interpelată pe ministrulă 
Baross asupra aoestei măsuri. Ministrulă 
îșl motivă purcederea acesta, cjioendii, 
că diarulă „Magyar Hirlap" agită mereu 
printre funcționarii dela căile ferate de stată. 
Ministrulă Baross dise, oă stațiunile căi- 
loră ferate suntă proprietatea statului, 
și că prin urmare elă, e în dreptă să ia 
măsuri pentru susținerea disciplinei în 
serviciulă căiloră ferate.

Tinerimea universitară maghiară din 
Pesta „indignată" de măsura aoăsta a 
ministrului, a hotărîtă să demonstreze. 
Spre scopulă acesta se adunară într’o 
cafenea cam în numără de 20 de inși, 
pe lângă oarl se mai alăturară încă vre-o 
câțiva „patrioțl". Cu toții plecară apoi 
și se opriră înaintea caBinei naționale, 
unde aclamară pe Kossuth și libertatea 
pressei și strigară „Abzug Baross". Apoi 
porniră înaintea localului redacțiunei 
(jiarului „Magyar Hirlap".

Aici numărulă demonstranțiloră se 
urcase la 200. Se autjiră strigăte de 
„Eljen Horvath Gyula11, „Abzug Baross!“

suri de aură și cal, cari sburau prin 
aeră, numai ca să potă merge pănă 
în țera smeiloră ou ele și să-i aducă 
fetele.

Dăr rău ș’a înșelată împăratulă; a- 
ceștia fuseseră numai Țigani, cari du- 
pă-ce puseseră laba pe căruțe de aură 
se făcuseră nevăcjuțl. De altmintrelea 
împăratulă oredea, că au cădută în lupte 
cu smeii. Afară de aceștia au mai ple
cată mulțl omeni învățațl, mari și tari, 
cu făgăduiala, că voră aduce fetele îm
păratului înapoi, der nici aceștia nu 
s’au mai întorsă nici ou fete, nici fără 
fete, bine că puseseră mâna pe că
ruțe de aură și pe oal întraripați, cari 
aruncau focă pe nări.

Vă spusesemă, dragii mei, oă împă
ratulă dăduse veste în țâră, că cine-i va 
afla fetele, va căpătă una din ele de 
nevastă și jumătate împărăția ca răs
plată. Acesta veste o aucji și Tranda- 
firulă nostru, scițl cela cu cânii. — 
V’ațI adusă aminte ? ... Ei bine, acum 
ascultați.

Câtă ce audi Trandafiră acestă veste, 
încredințată pe puterea câniloră săi, 
plecă și elă într’ună norocă la împăra

tulă să-i câră voiă să-I caute fetele. A- 
junse la curtea împărătescă. Aci, când 
era să între în curte, îlă întrebară stră- 
jile, că ce vre. Când Trandafiră le 
spuse, că vrâ să caute fetele împă
ratului, străjile începură a rîde de elă 
cjicendă, că ună sdrențosă ca elă să în
cumetă să se lupte cu smeii, și nu-lă lă
sară să între.

Tocmai când se bălăbăniau străjile 
cu Trandafiră, împăratulă voia să iăsă 
pe portă și audindu-i bălăbănindu se, îi 
întreba ce vrâ omulă acela. Atunci Tran
dafiră păși înaintea împăratului și-lă 
rugă să lă lase și pe elă să-i caute fe
tele, dâr lui să nu-i dea nimică, pănă 
nu se va întorce cu ele. împăratulă de 
ce să nu-lă lase și pe elă, cum lăsase 
pe alțl mulțl, cari se duseră cu căruțe 
pline de aură și cu oal sburătorl și îna
poi nu se mal întorseseră. Ii dede deci 
și lui ună inelă, ca semnă să-lă arete 
feteloră, decă cumva ar da de urma 
loră.

Pleca Trandafiră și de aci cu oânii 
după elă și cu ună băță de feră în mână 
ca să nu i-se tocescă căutândă fetele 
împăratului.

Merse Trandafiră nouă ani și nouă 

luni, peste ape, peste munți, peste rîurl 
fără punți. Când deodată cânele celă 
mal mică Fruntjă, se opri în locă și 
cțise cătră stăpânulă său. Eu, stăpâne, 
audă pe fata împăratului cea mal mare, 
torcendă cu fusă de aramă, de trei poște 
de departe. Atunci Trandafiră plecă pe 
urma cânelui celui mai mică și după 
trei poște de drum, dădu de nisce porțl 
făcute tot numai din aramă. Câtă le 
văcju Trandafiră, îndată îi trecu prin 
minte, oă aici trebue să fiă una dintre 
cele trei fete ale împăratului. Der cum 
să între în palatulă de aramă ? Atunci ui- 
tându-se la câni, îșl aduse aminte despre 
ceea ce îl spusese bătrânulă dela carele 
luase cânii. Deci efis0 cătră Frunijă: en 
să vedemă, Fruntjă, n’a mințită bătrâ
nulă! Numai atâta a mai așteptată, și 
Fruncjă câtă ai bate în palme se repedi 
asupra porțiloră și în mai puțină vreme 
de când vă povestescă, porțile fură sfă- 
rîmate. Atunci Trandafiră întrâ înlăuntru 
mergendă pe urma câniloră.

Merse câtă merse și de - odată audi 
sfîrăitulă unui fusă de torsă și întor- 
cendu-se în partea de unde venia sfî
răitulă, vădu pe fata împăratului tor
cendă tocmai cum îi spusese cânele. 

Fata câtă îlă văcju, sări spre elă mi- 
rânduse și-lă întreba, cum a putută să 
între acolo, și-i <Țîse, oă dâcă nu vrâ ca 
oiârele să-i mănânce osele, numai decâtă 
să plece să nu-lă afle smeulă în împă
răția lui.

Ei, cjise Trandafiră, crecjl că dâră 
eu mă temă de smei; cum am putută 
rupe porțile, așa o să potă omori și 
smăulă.

După ce Trandafiră dise acestea, arătă 
fetei ună inelă întrebându-o, decă-lă ou- 
nosoe. Ea cât îlă vădu îșl aduse aminte 
că inelulă acela îlă mai văduse la ta- 
tălă său. Atunci Trandafiră îl spuse, 
că inelulă într-adevără e dela tatălă ei, 
care l’a trimesă ca să o scape de 
smău.

Abia gătase Trandafiră cu vorba, 
când iată că ună buzdugană de 99 de 
măjl trecu prin văzduhă atingându-lă la 
ună umără. Der Trandafiră încă nu era 
tufă, ci luândă buzduganulă și învertin- 
du-lă de două ori în degetulă cel mică, 
îlă arunca de unde venise.

Câtă ce vădu smăulă, că buzduga
nulă se întorce înapoi ca nici odată, se 
năcăji și se aprinse oa o claiă de fenă 
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„Eljen a saitoszabadsăy (Trăiescă liber
tatea presei)/“ pănă când deputatulă 
Horvath apăru la ferestră și ținu o vor
bire, în care îșl esprimâ sincera sa bu
curia, că tinerimea îșl manifestă iubirea 
pentru „libertate".

După aceea porniră erășl cu toții și 
ajungendă înaintea clubului liberală stri
gară „Abzug Baross*  „Eljen Horvath*.

Aici însă interveni poliția, care ruga 
pe „tinerii patrioțl" să se împrășciă, 
Der „voinicoșii" tineri, înflăcărați de spi- 
ritulă „libertății", nu voiră să asculte 
de rugările polițiștilor^. Când însă nu- 
mărulă polițiștiloră se mări și când co- 
mandantulă lorii îi provoca să se îm- 
prăsciă, voinicoșii tineri o slăbiră ou 
„aventulii de libertate", și despărțițl în 
cete mai mici, să împrăsciară.

Cu acestea însă demonstrațiunile nu 
se terminară, ci a doua di sera ele se 
repetară din nou și încă cu mai mare 
înveșunare. Despre decurgerea acestoră 
demonstrațiunl se oomunică următârele:

Pe la 7 6re sera se adunară erășl 
studenții universitari, în numără de 150. 
Aceștia se duseră înteiu înaintea redao- 
țiunei diarului „Magyar Hirlap", unde 
numărulă demon stranțilorii ajunse la 
5—600. Aici strigară „abzug"-uri în con
tra lui Baross și cântară Szozat-ulă și 
cerură să audă pe deputatulă Iuliu 
Horvath.

Acesta apăru la ferestră și dise, că 
e mișcată de însuflețirea tinerimei, ma
nifestată în demonstrațiunile de față, se 
rugă numai, ca să decurgă totulă în li- 
nisce. „Strada să arate", încheia Iuliu 
Horvath, „că scie să respecte legile, pe 
cari nu le respectă locuitorii palatu- 
riloră".

Apoi între strigăte de „eljen", și 
cântândă „Szozat“-ulă, ajunse mulțimea 
înaintea clubului oposițiunei moderate, unde 
în numără cam de 800, cerură între stri
găte tumultuose de „Eljen a saitosza- 
badsag/“ și „Abzug Baross!*,  ca să vor- 
băscă deputății Akos Bebthy și contele 
Apponyi.

După-ce Akos Beothy vorbi câteva 
cuvinte, luâ cuventulă contele Apponyi, 
care dise, că trebue păstrate libertățile 
eluptate pănă acum. „Dumnezeu fiă cu 
voi, scumpii mei amici," încheia contele 
Apponyi vorbirea sa, fiindă sgomotosă 
aclamată de mulțime, care după aceea, 
oântândă cântece „naționale<£, ajunse 
înaintea clubului partidei „independente^.

După ce și aici sbierară „Abzug 
Baross!“, cerură tinerii, ca se vorbăscă 
deputatulă Pazmandy și Daniel Iranyi. 
Deorece aoeștia nu erau presențl, vorbi 
în numele loră deputatulă Coloman Thaly, 
care mulțămi tinerimei pentru manifes- 
tațiunea acesta.

După aceea întrega „adunătură", 

strigândă și sbierândă, o luâ cătra ca- 
șina națională unde striga: „Le a vasuti 
miniszterrel! Le Baross! Mehet! Eljen a 
sajtoszabadsăg!“

De aid porniră spra redaoția diaru
lui guvernamentală „Nemzet", unde în
cepură să miorlăiescă, să țipe, să urle, 
să râcnescă, făcendă ună sgomotă asur- 
cjitoră. Apoi ună studentă se sui pe 
capra unei trăsuri, unde arse unu numirii 
alii cțiarulni „Nemzet*,  între strigăte ne- 
sfârțite de „abzug", declarândă, că atâtă 
demonstrațiunea de erl, câtă și cea de 
astădl a fostă însoenată „esclusivă nu
mai de universitari."

De aici pleoară apoi spre piața 
Franoiscaniloră, unde însă se întâlniră 
cu o trupă de polițiști călări, cari au 
fostă primiți cu fluerăturl și cu sbierăturl.

Mulțimea a fostă împrăsciată. O 
grupă mai mare însă se adună înaintea 
localului poliției centrale, garda poliție- 
nescă năvăli în stradă și o închise de 
ambele părți. Aoum se născu o mare 
zăpăcălă. „Voinicoșii" se încercau să 
scape, împingendu-se printre spalierulă 
de gardiști și dândă ghionturl în drepta 
și în stângă. Poliția aresta 8 persone, 
dintre cari cinci studenți juriști.

Mulțimea se împrăsciâ apoi și în 
curendă se făcu linisce completă.

Eată, după raportulă polițienescă 
numele celoră 8 „neaoși" Maghiari, tăcuți 
ăr nu năsouțl:

Henric Zellinek, Samuel Heimlich, 
Desideriu Steinberger, Siegfried Berger, 
Vilh elm Klein, toți studențl juriști; apoi 
Vilhelm Breier, calfă de fotografiă, Adolf 
Feierstein, calfă de pantofară și Bela 
Fiedler, culegătoră de litere.

Etă, aceștia suntă „scumpii amici" 
ai contelui Apponyi!

ZL-Tovl aToonaixiexitik„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cui Octomvrest. vechiu 

se deschide nou abonamentft, la care în- 
vltămd pe toți amicii §1 sprijinitorii foiei nâstre.

Pretuiu abonamentuBim7
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 8 fl 

pe șese luni 6 fi., pe ună ană 12 fl.
Pentru România șl străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șăse luni 20 franci, pe ună 
«nă 40 franci. _____

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria; pe ană 2 fl., pe 
șăse luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe ană 8 
franci., pe șâse luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușoră și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou 
<iă binevoescă a scrie adresa lămurită ș 
a arăta și posta ultimă.

AOmlnistrațiiinea „Gazetei Transilvaniei'*.

Festivitățile dela Nizza și demonstra
țiunile din Roma.

In Dumineca trecută s’a inaugurată 
monumentul^ lui Garibaldi în Nizza, în 
orașulă său natală.

Francesii au contribuită la ridicarea 
acestui monumentă, pentru-că Garibaldi 
a fostă acela, care s’a luptată alăturea 
cu Francesii în 1870 în contra Germa
nilor ă.

Acostă festivitate a decursă forte 
bine, cu tdte că înainte cu două c^ile se 
întâmplară nisce escese regretabile în 
Roma.

Soimă, că de ună timpă încdce se 
făcu peregrinagiurl la Roma din tote 
țările catolice. A»a au venită la Borna 
și peregrinii francesl, ca să aducă Papei 
omagiele loră.

Aceștia visitară între altele și Pan- 
theonulă, unde se afla mormentulă re
gelui Viotoră Emanuelă. Câțiva pere
grini tineri insultară mormentulă, precum 
și pe regele Umberto. Acâstă veste se 
lăți ca fulgerulă prin totă orașulă. Po- 
porațiunea din Roma, agitată la culme 
din causa acesta, insultă pe peregrinii, 
ce se aflară pe stradă, înoâtă autoritățile 
numai cu mare greutate putu să o în- 
frîneze.

Der nici poporațiunea celorlalte orașe 
din Italia nu rămase mai pe josă, oi făcu 
ovațiunl regelui Umberto și blăstămâ pe 
Francesl, cjicendă, că aceștia voescă să 
restaureze domnia lumescă a papei.

Sub asemenea auspicii era temere, 
că la sărbarea inaugurării monumentului 
lui Garibaldi să se întâmple evenimente, 
cari să arunce o umbră asupra scopului, 
pentru care s’a făcută serbarea.

Nu s’a întâmplată însă nimică și 
sărbările au deoursă cu cea mai mare 
însuflețire.

Din partea guvernului francesă a 
fostă de față ministrulă de finance Bou
vier, oare e totdeodată și deputată ală 
acelui ținută, er din partea pressei fran- 
cese a fostă senatorulă Banc.

Din partea italiană a fostă de față 
generalulă Oanzio, ginerele lui Garibaldi 
și număroșl deputațl italianl.

S’au ținută vorbiri atâtă din partea 
representanțiloră francesl, câtă și din 
partea celoră italieni.

Ministrulă Bouvier ou deosebire ac
centua într’o vorbire a sa, comunitatea 
de interese, ce esistă între Francia și Ita
lia ; aminti ajutorulă, ce l’a adusă Ga
ribaldi, Franciei în timpulă de restriște 
dela 1871.

Pressa francesă aprope unanimă se 
esprimă favorabilă asupra vorbirei lui 
Bouvier, dicândă, că vorbirea acesta va 
ave ună efectă salutară asupra relațiu- 
niloră între Francia și Italia și totodată 

va oorege impresiunea, ce au procurat'o 
turburările dela Pantheon.

piarele germane însă, oărora nu 
li-au prea convenită manifestațiunile de 
simpatiă între Francesl și Italieni la 
Nizza, susțină, că Italia e forte înverșu
nată în contra Franoiei din causa esce- 
seloră peregriniloră francesl la Roma.

Viitorulă ne va arăta, oă 6re mani
festațiunile de simpatiă dela Nizza, seu 
escesele turbulente din Roma voră avă 
mai mare influință asupra raporturiloră 
între Francesl și Italianl.

Literatură.
„Apărătorul^ sănetății% diară ilus

trată de medioină și igienă populară, 
apare de două ori pe lună, sub di
recțiunea d-lui Dr. N. HLanolescu profe- 
soră de oftalmologia la universitatea din 
Buouresci etc. cu conoursulă d-loră: Dr, 
D. Sergiu, Dr. Istrati, Dr. Boioescu, Dr 
V. Babeșă, Dr. Bianu, Dr. Apostoleanu. 
Dr. Munteauu. Anulă I. Cuprinsulă N.- 
rului 11: Despre oonstituțiune.—Căușele 
moralității oopiiloră în țeră la noi. — 
Nalba (Altea în limba botanioă.) — Tur
barea. — Cum se împiedeoă și se curari- 
sesce pelagra de profes. C. Lombroso 
din Turină. — Nepăsare în casă de bolă.
— Alicele contra junghiului. — Pentru 
păduohioșl. — Sămânța seu microbii fri- 
guriloră palustre în lipitori. — Fondația 
caseloră țăranului. — Pardosela caseloră 
țăranului. Păreții caseloră țăraniloră. — 
Substanțele cu cari se lipescă păreții. — 
Apa albuminâsă. — Zărulă — Lapte de 
găină. — Mijlooe în contra vărsăturiloră.
— Froiectă de regulamentă de preven- 
țiunea bâleloră infeoțiâse (molipsitâre), 
de dr. I. Felixă; Titlulă I: Declarațiu- 
nea obligators a bolei. — Titlulă II: 
Măsurile generale de polițiă sanitară. — 
Conjuctivita granulosă în armată.

*
A eșită de sub țipară „Tratatultt 

boleloru acute infectătore." Se află de 
vândare la subsorisulă autoră în Rodna 
vechiă (comit. Bistrița-Năsăudă); la li
brăriile N. Ciurcu în Brașovă; W. 
Krafft în Sibiiu și la Concordia în Nă- 
săudă.

Prețulă unui esemplară numai 1 
fl. v. a.

Simeontl Stoica, 
medică cerc.

Nepăsare în casă de bolă.
Românulă s’a deosebitu tot- 

d’auna prin fapte îndrăsnețe-. 
Acestă calitate înse trebue se 
aibă o margine, căci dincolo de 
acestă margine îndrăsnela p6te

și plecă spre casă să vedă, cine a cu
tezată să între în țâra lui. Câtă îi fu 
de mare mirarea, când, apropiindu-se 
de casă, vădu pe ună omă străină vor- 
bindă cu fata de împărată pe prispa 
casei.

Smăulă întreba pe Trandafiră, că ce 
caută în țera lui. Trandafiră îl spuse, că 
a venită să ducă acasă fata împă
ratului. El, cjÂse smăulă, înainte de a 
duce pe fata împăratului, trebue să mă 
omorî pe mine și asta nu merge așa 
ușoră, precum te gândescl. Hai deră la 
luptă dreptă și cine va învinge, aceluia 
să fiă fata.

Trandafiră încrecjendu-se pe cânii 
săi, se apuca cu smeulă la luptă. Se 
luptară ei o cji întregă, der sciți Dvostră 
că Trandafiră nu era smău și nu se 
putea măsura multă vreme cu smăulă. 
La urma urmeloră văcjendă, că smăulă 
are să-lă omdre, strigă: „Pe elă, Frundă 
Șlitu, Dida!"

Cânii câtă autjiră vorbele aceste, se 
aruncară pe smău, și mai iute decâtă 
ai trage odată cu ochiulă, fu făcută totă 
sdranță. Atunci fata împăratului, văcjen- 
du-se scăpată de smău, sări îndată în 

brațele lui Trandafiră, și plângândă, îi 
mulțămi, der îlă rugă să scape și pe su
rorile ei mai mid din mâna celorlalți 
smei. Trandafiră se făgădui, că le va 
scăpa și pe ele, și după-ce odihni o di 
și o nopte de ostenelă și după-ce dăduse 
câniloră bine de mâncare, încărcă pe o 
trăsură cu rotele de aură tote scumpe- 
tele, ce le află în casa smăului. Apoi 
după-ce se mal odihni o 4b plecă cu 
fata, cu trăsura cu caii și ou cânii să 
caute și pe celealalte fete.

Așa merseră ei încă peste vr’o două 
țări și nouă mări, când Șlitu se opri în 
locă și 4ise stăpânului său: Stăpâne, eu 
audă de patru poște de departe pe 
fata mijlociă a împăratului toroândă cu 
fusă d’ argintă din fuioră de aură.

Atunci Trandafiră porunci câniloră 
să mergă spre partea de unde audă pe 
fata împăratului. Cânii plecară ’nainte, 
âr Trandafiră după ei. După ce mal mer
seră vr’o patru poște dădură de odată 
de nisce porțl cu totulă de argintă, înalte 
de pe pămentă până în ceriă. Der acum, 
cum să între înlăuntru!

Aducendu-șl aminte, cum intrase la 
celalaltă smeu, porunci câniloră să rupă 

porțile. Aceștia câtă audiră porunca stă
pânului loră, se repe4iră asupra porți- 
loră și într’o clipită porțile fură sfărmate. 
Atunci Trandafiră lăsa trăsura și caii la 
portă, er cu fata și cu cânii întră în
lăuntru peste dărîmăturile porțiloră. Aci 
Trandafiră făcu totă ca la smăulă din- 
tâiă, numai că cânii avură mai multă de 
lucru, deârece smăulă era tare.

Surorile câtă se vădură, săriră una 
în brațele alteia și plânseră de bucuriă, 
căci soițî că nu sevă4useră de nouă ani 
și mai bine. Ele mulțumiră lui Tranda
firă strângendu-lă în brațe și rugându-lă 
că acuma, după ce le-a scăpată pe ele 
două, să scape și pe sora loră cea mai 
mică. Trandafiră le făgădui și după ce 
se mal odihni vr’o câteva dile, pleca cu 
cele două fete și cu cânii să scape și pe 
a treia, adecă pe fata cea mai mică a 
împăratului. Ajunși la porta cea sfăr- 
mată, se suiră în trăsură și plecară mai 
departe.

Merse Trandafiră și de astădată dile 
și luni întregi prin păduri și văi și munți, 
astfelă încâtă copitele cailoră se rose
seră pănă la jumătate. D’odată, cânele 
său celă mare, Dida, se opri și 4^se 
cătră stăpânulă său: Stăpâne, eu audă 

la șese poște de departe pe fata cea 
mai mică a împăratului torcendă cu fusă 
de aură.

Atunci Trandafiră porunci câniloră 
să mergă înainte în partea de unde audă 
pe fata împăratului.

Merseră ei pe drumulă acesta multă 
vreme, când deodată dau de o portă cu 
totulă de aură. Trandafiră face ună 
semnă câniloră. Aceștia se aruncară a- 
supra porții și o făcură totă țindărl. 
Atunci lăsa Trandafiră la portă tră
sura și caii, er cu fetele și cu cânii întră 
înlăuntru.

Aci câtă vedeau cu ochii, în tdte 
părțile era numai aură.

Mergendă mai afundă în curtea de 
aură a smăului, îl aflară pe acesta pe 
prispa casei vorbindă cu fata cea mai 
mică a împăratului.

Uitasemă să vă spună, că lui Tran
dafiră, de când plecase dela smăulă ală 
doilea, i-a totă bătută coda ochiului 
stângă.

Câtă ce vădu smăulă pe Trandafiră 
merse la elO și dându-i mâna îlă duse 
în casă. Trandafiră nu putea să înțelăgă 
pretinia acesta a smăului, der se gândi,
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lua multe nume: nebunia, ne
păsare etc.

In materia de bble, când în- 
drasnela omenescă trece mar
ginea cuviinței, noi o numim ne
păsare, care este unii adeverită 
faptu de nenorocire. Israeliții 
suntu fricoși în totă felulu, în 
materiă de bolă însă suntă și mai 
fricoși, și prin acesta devină su
periori Româniloră, căci sciu a 
se feri de bole. In adevăru, frica 
de bdlă îi scapă de morte, pănă 
la adenci betrânețe, pe câtă vreme 
Românulă nostru prin nepăsare 
își grăbesce sferșitulu.

„Apăretorulu sănătății11, după care 
reproducemu acestă articulfi, arată, 
că necurățenia este o fântână de 
bole, er acestea suntă causa morții. 
Dar se pdte face întrebarea: la 
ce națiune necurățenia este mai 
la culme, decâtula IsraelițI și cu 
tote acestea ei se înmulțescă, în 
chipă netăgăduită, mai multă de- 
câtă. Românii?

Ecă răspunsulă dreptă: Israe
liții să nască mulți ca și Românii; 
înse dintre IsraelițI rnoră mai pu
țini și acesta ecă pentru ce: deși 
trăescu în cea mai mare necură- 
țeniă, deși din causa acesta iaă 
multe bdle și pdte mal multe de- 
câtă Românii, înse moră mai pu
țini, pentru că atacă din vreme 
boia ce i-a lovită. Israelitulă nu 
lasă timpă bdlei, ca să-lă cuprindă 
și ca se se înrădăcineze, așa în- 
câtă orl-ce ajutoră devine nepu- 
tinciosă, — ci alergă de îndată 
la medică și face ori-ce jertfă 
pentru lecuirea bălei. Elă face 
ca orl-ce omă deșteptă, care nu 
lasă se se întindă foculă în casa 
lui, percjendă timpulă cu planuri 
seci de stingere, cu mijldce ridi
cole de a se opune flacăriloră, ci 
alergă îndată la pompieră și încă 
la unulă meșteră și puternică de 
a opri foculă și de a-lă stinge.

Israeliții n’aă descântătdre, bo- 
bărnițe, cărturărițe, etc. pentru 
băle. Cel mai înapoiațl IsraelițI, 
celă multă alergă la unu rabină 
ca la ună omă învățată ca să-lă 
întrebe ce să facă. Acesta îl sfă- 
tuesce, și altă sfată nu-i dă de- 
câtă îi arată calea pe care să 
mergă, adecă la medică, spuindu-i 
chiar numele aceluia la care su- 
ferindulă trebue să se adreseze, 
după felulă bălei lui.

Rabinul u ca omă deșteptă și 
învățată, cundsce pe bunii spe
cialiști în materiă de bdle, dar 
Românulă, în nepăsarea lui, nici 

chiar după ce l’a resbitu, nu a- 
lergă la medică, pănă nu întrebă 
pe descântătbrele, bobărnițele etc , 
ce suntu cunoscute în părțile lo
cului, și tocmai când este pe sfâr
șită te pomenesc! cu elu într’o 
căruță la spitală!

Acolo rnbre, căci ajutorii nu 
se mai găsesce și cei ce l’au în
soțită, ducă cu ei însată vestea 
îngrijitbre: că a murită la spi- 
tală!

Reulă, care nasce din acestă 
împrejurare, pe care a condus’o 
nepăsarea, este îndoită: întâiu ne- 
norocitulă a murită pe când putea 
se scape, decă ar fi venită mai 
nainte de a fi fostă așa grozavă 
cuprinsă de bâlă, și ală doilea 
în ochii proștiloră a descreditată 
binefacerile spitalului; căci aceștia 
cari nu vedă nici pănă la verfulă 
nasului, mbrtea acelui nenorocită 
o pună pe socotela spitalului ca 
și cum acolo ar fi omeni pregă
tiți și plătiți ca se ombre pe cei 
bolnavi.

Decă pentru esemplu ună bol
navă, care are canceră la gâtă, 
lasă bbla se se înrădăcineze și nu
mai după ce a ajunsă într’o stare 
de ne mai suferită se presentă la 
spitală, în acestă casă de sine se 
înțelege, că orl-ce ajutoră de scă
pare este cu neputință și medi- 
culă are tristulă rolă de a privi 
cu mânile încrucișate, cum acestă 
nepăsătoră se stinge, chinuindu-se. 
Decă s’ar fi presentată la spitală 
dela începutulă reului, ce lesne 
ar fi fostă chirurgului, ca s’o în- 
cunjure cu o tăietură și s’o ridice, 
fără se mai remâe sămânță de 
bâlă, ca acesta se reîncepă.

Cancerulă este o bâlă lesne 
de vindecată, decă chirurgulă pdte 
se o atace mai nainte, ca ea se-șî 
fi răspândită sămânța departe îm- 
prejurulă crescăturei, la care dă 
nascere. Decă-i prea târcjiu însă, 
răulă devine biruitoră și sârta a- 
propiată este marea suferință și 
mortea. O astfelă de nepăsare 
astăcji nu mai este permisă, când 
nu este orășelă fără medică, când 
avemă atâtea spitale frumâse și cu 
medici învățațî.

Semănăturile de tomnă.
I.

Pănă bine de curândă credeau 
o parte însemnată dintre agricul
torii noștri, că pentru plugari 

suntă de ajunsă cunoscințele ce 
și-le pbte câștiga pe cale practică, 
dela cornele plugului, și nu mai 
are trebuință și de alte cunos- 
cințe; astăcfi înse s’au convinsă 
cei mai mulți, că cine vre se fiă 
ună plugară harnică, trebue să 
mai învețe câte ceva și din carte, 
și nu numai dela cârnele plu
gului.

In speranța, că numărulă ces- 
toră din urmă, cresce din ană în 
ană, lăsămă se urmeze și de astă- 
dată câte-va observări asupra ese- 
cutărei lucrăriloră privitâre la să- 
mănăturile de tbmnă.

După cum sciu, și agricultorii 
noștri, timpulă celă mai potrivită 
pentru sămănăturile de tomnă este 
o săptămână înainte și o săptă
mână după ț)iua Crucii (T4 Sep- 
temvre.) In Germania s’a aflată se
cara numită „multicaulă“, care se 
semenă chiar prin luna lui Augustă, 
er prin luna lui Septemvre se co- 
sesce odată ca nutreță verde, fără 
a-i se scădea prin acesta ceva din 
resultatulă recoltei. Și la noi sciu 
agricultorii, că cu câtă se facă 
sămănăturile mai de timpuriu ca 
să apuce mai mari în iernă, cu 
atâtăpotă resistacu nai multă țăriă 
vânturiloră și gerulai de peste 
iernă.

Cei mai potriviți agri pentru 
cultura săcarei suntă cei cu pă- 
mântă năsiposă și vărosă; eră cei 
cu pământulă mai lutosă și hu- 
mosă suntă mai acomodați cul- 
turei grâului.

In ținuturile, pe unde câmpulă 
e împărțită în trei hotare, se facă 
pentru cultura grâului și secărei 
câte trei araturi: ogorulă, întor- 
sulă și semânatulă. La ogoră a- 
grulă se ară câtă se pâte de afundă, 
eră la întorsă se ară ceva mai pe 
de-asupra și la sămănată ajunge 
o arătură de ună lată de mână.

La semănată nu numai, că nu 
ajută nimică arăturile afunde, der 
ele mai potă fi încă și păgubitore 
prin aceea, că îngropă sămânța 
prea afundă în pământă, de unde 
ne mai putândă răsări, se putre- 
4esce. Din acestă causă în eco
nomiile mai mari s’a introdusă să- 
mănatulă cu ajutorulă mașineloră 
de sămănată, cari îngropă sămânța 
în rânduri și totă la o adâncime 
potrivită.

Cultivândă pe unulă și ace
lași agru mai mulți ani de-arân- 
dulă semănături, puterea lui pro
ductivă slăbesce, după-cum 4i°e 
și proverbulă, „că din saculă, care 

totă iai și nu mai adaugi nimică, 
odată dai de fundă“. De aci a 
urmată lipsa îmbunătățirei seu gu- 
noirei pământului prin bălegară.

La noi, îmbunătățescă agricul
torii pământulă numai cu băle- 
gariulă (gunoiulă) viteloră, în alte 
țări însă se mai întrebuințeză spre 
scopulă acesta încă și materiile 
fecali (gunoiulă din privă4î), ce
nușa de prin fabrici, sare, vară 
etc., căci s’a adeverită prin ună 
lungă șiră de esperiențe, că este 
de ajunsă se lipsescă dintr’ună 
agru sarea seu varulă, și recoltele 
aceluia să devină din ană în ană 
mai slabe.

Celă mal cu putere bălegară 
este celă dela boi și vaci, care se 
recomandă în pământurile vârâse 
și năsipâse; celă mai caldă este 
celă dela cai și oi și se reco
mandă în pământurile mai reci 
și lutâse, eră celă mai apătosă 
este celă dela porci și bivoli și 
se recomandă în pământurile mai 
grase și humose.-

Bălegarulă prâspătă nu e bună 
la semănăturile de grâu, căci con- 
ținândă nisce rămășițe de bureți, 
ajută formarea tăciunelui.

La vitele albe 100 chilograme 
de balegi conțină 84 chilogr. apă 
și 16 chlgr. nutreță uscată, er 100 
chlgr. de urină (pișată) conțină 
94 chlgr. apă și 6 chlgr. nutreță 
uscată. La cai, 100 chlgr. de bă- 
legi conțină 76 chlgr. apă și 24 
chlgr. nutreță uscată, er 100 chlgr. 
urină conțin 90 chlgr. apă și 10 
chlgr. nutreță uscată.

Cu câtă ună agru este mai 
sterilă, cu atâta trebue se i-se 
ducă mai desă și mai multă băle
gară. Acesta au observat’o și a- 
gricultorii noștri, deârece îi au- 
4imă adeseori 4icândă: „decă duci 
gunoiu la locă, Dumne4eu îți dă 
norocă.“

Ioană Georgescu.

Vorbe înțelepte.
Culese din mai mulți autori de Ucu. 

Timpulă.
Decă iubescl vieța, atunci nu perde 

timpuld înzadară; căci vieța constă din 
timpă... Să nu uităma nicl-odată, că o 
vulpe, care dorme, nu prinde nici o 
găină. Dăoă timpulă este dintre tote 
lucrurile cela mai prețiosii, atunol per- 
derea de timpfi este risipa cea mai ru- 
șinosă, căci timpulfi perdutfi nu-lfi mai 
găsimfi nicl-odată; aoeea ce numimfi noi 
„destulă vremeu după adevăratulfi ei în-

că acesta trebue să fiă mai violent ca 
frații lui.

Smăulfi îlii întreba, că ce ventil l’a 
adusă prin țâra smeilorfi și că oine suntfi 
oele două fete cu elă.

Trandafirii îi spuse, că a venită să 
ducă pe fata cea mai mică a împăra
tului acasă, er cele două fete suntă su
rorile ei.

Bine, dise smăulă, decă frații mei 
ți-le-au dată, ți-o dau și eu, der înainte 
de a pleca, hai să ne petrecemă una 
bună de ounoscință.

Trandafiră se învoi; eră smăulă po
runci fetei să facă de ale mâncării. 
Acesta se duse îndată în cuină, der 
fiindcă acum avea multă de gătită, chiămâ 
și pe surorile sale într’ajutoră. S’apucară 
tustrele surorile să fărbă, să frigă și 
după-ce fură gata tote, le duseră șmăului 
pe masă. ăoesta se puse cu Trandafiră 
la masă vorbindă câte de tdte.

După-ce mâncară bine, <jise Tranda
firă smăului, să aducă nisce vină, că nu 
strică după mâncare.

Buourosu, dise smăulă, ași aduoe, 
der acasă n’am. Tocmai deoă ai poftă 
așa de mare să bei vină, atunci 

trimite pe ună câne cu ună ulcioră la 
delulă leiloră, că acolo curge vinulă 
vale.

Trandafiră atunci porunci lui Fruncjă, 
să mărgă să i aducă vină dela delulă 
leiloră. După-ce trecuse câtăva vreme 
dela plecarea cânelui, 4ise smăulă lui 
Trandafirii, să mai trimeță ună câne, căci 
celalaltil pdte nu se pdte lupta cu leii 
singură. Trandafiră atunci porunci lui 
Șlitu, să mergă după Fruncjă și să-i ajute. 
Der cânele schiăuna și nu voia să se 
misce din locă, AtucI Trandafiră dădu 
ou pioiorulfi în podele poruncindă câ
nelui încă odată să plece.

Cânele se părea, că cam scia ce 
avea să se întemple eu stăpânulfi său și 
de aceea nu voia să plece, ci voia să 
rămână lângă stăpânulfi său să-lă apere, 
decă oumva smăulă voia să-i facă ceva. 
Der în urmă văcjendii, că Trandafirii nu 
scie multă la glumă, plecă ou ureohile 
dăbălate și ou coda între piciore.

După ce plecase și alii doilea câne 
și smăulfi vedea, că nu se mai întdrce 
nici cu vinii, nici fără vină, cjise lui 
Traudafirfi să trimdță și pe celalaltil 
câne, că atunol de bună semă trei 
inși se voră pute lupta cu leii 

și vorii pute aduce și vină. Fiind
că Trandafiră voia să bea vină cu 
orl-ce preță, nu se mai gândi multă, ci 
porunci lui Dida să plece și elfi. Der 
Dida începu a sgăria podelele și a schiăuna 
și nu voia să plece. Atunci Trandafiră, 
năcăjită de neascultarea celuialaltă câne, 
îlă luă de o urechiă și scoțendu-lă afară 
din casă, îi porunci să mdrgă după ce- 
ialalțl soți.

După-ce Trandafiră se așecjâ er pe 
soaună, se ridică smăulă și îi dise: As
cultă omule, acum s’a întorsă apa pe 
măra mea, câni nu mai ai, i-au mâncată 
leii, acum eu suntfi mai tare, acum am 
să ți plătesoă și mărtea frațiloră mei.

Când aucji Trandafiră vorbele aceste 
îngălbini totă la față de frică, er smăulă 
sooțendu-șl paloșulă îi (fise, să se pre- 
gătescă de mdrte.

Trandafirii vedea, oă smăulă nu glu- 
mesce, de aceea se puse în genunchi, 
dise ună sfântă „Tatălă nostru“ pentru 
iertarea păcateloră. Sculându-se, 4lse 
cătră smău să-lă lase să mai cânte odată 
din fluerulă său, apoi pdte să-lă omdre. 
Smăulfi se învoi. Trandafirii începu să 
cânte una de jale în fața morții. Cânii, 
aucjindfi cânteoulă de jale ală stăpânului 

lorfi, pricepură îndată, că stăpânulfi lorii 
e aprope de mdrte, de aceea lăsară totă 
în drumîl și o luară la fugă ’napoi spre 
casa smăului.

Sosiți aici, aflară ușa încuiată. în
dată se aruncară câteșl trei pe ea și 
rupându-o, intrară în casă. Trandafirii 
câtfi îșl vedu erășl cânii, prinse curagiu 
și le strigă: „Pe elfi !“

Atunci cânii săriră la smău și într’o 
clipită îlfi făcură numai bucățele. După ce 
Trandafirii văcju că a scăpată de mdrte, 
începu a răsufla mai ușorii și a-șl guguli 
cânii. Apoi se duse la fetele de îm
părații, cari stăteau povestindfi la olaltă, 
și le spuse, oă a omorîtfi smăulă; 
der nu uită să spună oum era să fiă elfi 
însuși omorîtfi de smău. Fetele câtfi ce 
aucjiră, că acum suntfi câteșl trei scăpate, 
săriră la elfi și îi mulțămiră.

După ce Trandafirii se odihni câteva 
dile de osteneli, pleca ou cele trei fete 
și cu cei trei oânl afară din curtea 
smăului.

După ce ajunseră la pdrtă, se suiră 
în trăsură și plecară cătră oasă, adecă 
acasă la împăratulti.

Când erau aprfipe pe la mijlocul!! 
drumului cătră casă, ună țigană rugă pe 
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țelesă însemnă „puțină vreme“. De aceea 
să ne soulămă de diminâță și să lucrămă, 
căci atunci tdte voră fi bune.

Jean Paul.*
Mijlocit ca si ajungi la țintă.

Oamenii bogațl, oa și cei săraci, 
trebue să aibă o inimă liniștită, decă 
voiescă să fiă fericiți. Și la ținta acesta 
mai ourândă ajungă âmenii prin lipse și 
năcazuri, decâtă prin odihnă și bnourii, 
căci în lipse și năcazuri Dumnecjeu nu-șl 
uită, ne face bucuriă. Dedrece însă omulă 
numai atunci se pote face părtași la 
bucuriă, liniște și fericire, deoă inima 
lui e multă înoercată, deoă elă e sta- 
tornioă, cu tăriă sufletesoă, răbdătoră și 
înțeleptă, atunol de bună sâmă, că tre- 
bue să fiă în lumea acesta multe lipse 
și năoazurl, căci fără acestea puțini 6- 
menl se voră buoura de o inimă bună 
și de pacea sufletesoă.

Pestalozzi.*

Focă și mania.
Privesce foculă! Flacăra mistue totă, 

ce-i stă în cale; cu câtă e mai mare, 
ou atâtă mistue mai iute ; deoă să stinge, 
atunci nu mai rămâne, decâtă cenușă. — 
Așa este omulă măniosă. Priviți-lă! 
Ochii și fața lui suntă ca para focului, 
d«r mai multă încă inima lui ferbe de 
foculă ce lă mistue. Precum elă nimi- 
cesoe totă ce e în jurulă său, așa îșl 
nimicesce și trupulă său și apoi devine 
pradă patimiloră. Haerile.

Ingerulu și ghiocelului.
Legendă, de Inlia B. P. Hașdău.

Intr’o 4i UQa îngerii sbura în 
cerulii curată, legănată pe stelele 
cele strălucitdre. Elă se opri a la 
fiă-care stea și rupea câte o flore 
pe nimerite, și după ce a culesC 
câte una din fiă-care lume, for- 
mândă astielă ună buchetă cerescă 
în brațe, se coborî pe pămentă 
și culese și de aci o fibre pe ni
merite. Apoi se sui erășl în ceră 
și se făcu nevecțută sub bolta 
azuria. Florile de pe pămentă, 
cari vefluseră pe îngerulă strălu- 
citoră, fără a fi văȚută flbrea, ce 
o culesese, se întrebau gelbse, care 
este sora loră fericită, pe care o 
luase îngerulă și o dusese cu sine?

— E ună trandafiră, 4>ceau 
trandafirii.

— E ună crină albă ca elă, 
4iceau crinii cei mândri.

— Nu, e o fibre de portocală 
cu mirosă divină, asigurau por
tocalii.

— Ve spună, soriore, că nu 

pbte fi altceva, decâtă ună tuli- 
pană, strigă îngânfându-se ună tu- 
lipană frumosă.

Chiar și viorica, de regulă a- 
tâtă de modestă, aspira la ondrea 
de a ave o soridră în raiu și sus
ținea cu blândeță, că îngerulă 
luase o viorică.

Numai ghiocelulă sta la o parte 
în tăcere.

Celelalte flori îlă uitaseră.
Deodată din înălțimea ceruri- 

loră o lacrimă căȚu și veni se 
lucescă pe ghiocelă, de unde se 
rupsese o floricică.

îngerulă nu se arătă; der o 
voce cerescă străbătu aerulu par
fumată, întocmai ca o plângere 
iubitbre și fără sfîrșită.

Sermană fibre, 4i°ea ea» flore 
într’adeveră modestă; cere-mi vre-o 
răsplată pentru că te-am ruptă; 
vorbesce; ce-mi ceri tu?

— Puțină lucru, răspunse ghio
celulă.

— Voescl parfumulă roseloră?
— Nu.
— Strălucirea tulipanului ?
— Nu.
— Albastrulă saschiului ?
— Nu.
— Foile aromatice ale lămâ

iului ?
— Nu.
— Atunci, ce-mi ceri?
— Deorece voesci să-mî dai 

ună dară, stăpâne, lasă-mă se mă 
nască și să înflorescă erna, sub 
zăpadă și în geruri, și ca la mi- 
rosulă meu celă dulce, la apari- 
țiunea mea binecuvântată, bmenii 
amorțiți și înghețați de vânturi 
și de vifore să se simtă încălziți 
și întăriți prin speranța primăverei 
viitbre, a sbrelui de focă cu ra- 
4ele divine.

Din 4iua aceea, ghiocelulă este 
totdeuna cea dintâiu fibre, care 
ne surîde după erna posomorită, 
albă ca și cum ar mai purta încă 
urma lacrimei sfințite.

A. V—u.

OonCUrsU.
Pentru ocuparea postului de ală 

2-lea învățătoră la școla gr. cat. din 
flva-mică, Vicariatul  ̂Rodnei, prin aoâsta 
se escrie concurși! cu terminulă de 10 
Octomvre 1891, pe lângă ună salarii 
anuală de 200 fl. v. a. fără alte emolu- 
mente.

Doritorii de a dobândi acești! postă 
au să instrueze cererile loră cu tote do
cumentele prescrise prin legea șco - 
lastică.

llva-mică, în 16 Septemvre 1891.
Din Ședința Senatului școl. gr. cat.

MULTE ȘI DE TOATE.
Putere covârșitâre.

„Ce Nicolae, âr te-au osândită ?u — 
„Măi frate, nu-i minune? Câte-va sute 
de paragrafl de lege, în oontra unui sin
gură omă!“

*
Napoleon oelu mare și grenaiirulii Berton

Napoleon numai atunol se simția 
bine, când se afla între soldați. La o re
vistă militară oe o ținu în Anvers, se 
depărta de lângă statulă său majoră și 
trecu pe lângă frontulă fiă-cărui regi- 
mentă, și se întreținu cu mai mulțl soldați, 
așa încâtă toți îlă iubiau. — Când se 
apropia de ună sergentă bătrână, care 
era decorată ou trei medalii și cu cruoea 
legiunei de ondre, se uita bine la elă, 
apoi călări mai departe. Bietului sergentă 
îi bătea inima de bucuriă, că împăratulă 
s’a uitată la elă, der suspina adâncă, și 
(fise, mai încetă. „Elă nu mă cun6sce!“ 
Napoleon îlă aucfi, der nu <fise nimică, 
ci trecu mai departe. După ce se ter
mină revista, porunci Napoleon ca tru
pele să facă carre. Apoi împăratulă a- 
ducându-șl aminte de sergentă îlă chemă 
la sine Zi°ândă: „Berton, vino înoooe.u 
Sergentulă se înfățișă înaintea împăra
tului. „Iți aduci aminte“, (fise acesta, 
„că la lupta dela Abukir mi-ai scăpată 
vieța? — Da Maj estate14 — „La Eylau, 
ai primită crucea legiunei de ondre, fi- 
ind-că te-ai purtată vitejesoe.“ — „Da, 
Majestate." — „La Abukir eram gene
rală, te-am făcută atunci sergentă ; acum 
suntă împărată, deci trebue să înaintezi 
și tu .... te facă subloootenentă, în 
regimentulă, în care te-ai purtată vite- 
jesce. — „Nu, împărate !u — „De ce?“ 
„Fiind-că regimentulă meu zace înmor
mântată în Flandria, decă voițl Majes- 
tate, faceți mă grenadiră în gardă, și 
atunci Berton va fi mulțămită, ca ună 
rege. u— „Ei bine să fiă. Ești numită 
subloootenentă în ală doilea regimentă 
de gardă. “ — Tovarășii bravului Berton 
îlă aclamară ou bucuriă; oolonelulă îlă 
îmbrățișa și toți oficerii îi strânseră 
mâna ou căldură.

POVEȚE.
Cum se vindecă arsura causată 

prin focu seu prin apă ferbinte? Pe 
partea arsă numai decâtă pune 
cârpe udate în apă rece cu ghia- 
ță, le stbrce și le schimba adese
ori. Baraboi (cartofi) tăiațl în 
strujele subțiri, ori lutulă bine u- 
dată și frământată cu apă rece 
încă suntă bune pe arsuri. Decă 
arsura a produsă beșici, mestecă 

| oleu de ină ori de lemnă în părți 
egale cu apă de vară, unge o câr
pă mble cu acesta mestecătură și 
o pune pe beșicile de arsură 
schimbând’o de 2—3 ori la Ți- 
Unu altă mijlocă și mai bună 
este pulverea de sodă bicarbonică 
ca pulvere preserată pe arsură, 
ori topită în apă și aplicată cu 
cârpe în formă de învelitori u- 
mede.

Prețurile cerealelor din piața Brașovii.
din 9 Octomvre 1891.

Mesura sâu 

greutatea
Calitatea.

Valuta aus

triacă.

Orză

cel mai frumos 
Grâul mijlociu . .

mai slabă . .
Grâu mestecată . .

f frumosă .
Scară ț mijlocia

I frumosă
1 mijlociu .
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»
H

•>
n

>>
» 
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H
H
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H

H
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n

100 kile

1

„ * (frumosăOvâsă | mijiociu , 
Cucuruză . . . .
Mălaiu...................
Mazăre...................
Linte ...................
Fasole...................
Sămânță de ină . .
Sămânță de cânepă 
Cartofi....................
Măzăriche . . . .
Carnea de vită . .
Carnea de porcă 
Carnea de berbece
Său de vită

fl. |cr.

8 1
20

7 60
7 —
5 —
6 —
5 80
4 50
4 30
2 60
2 40
5 —
4 50
9 —

12 —
5
9 —
5 —

— 95
— —
— 52
— 48
— 28
24 —
36 —

Trandafiră să faoă bine să-lă puie în 
trăsură, că nu mai pote de piciâre. Tran
dafiră, de omu bună la inimă oe era, 
lua țiganulă în trăsură nenădăindu-se, 
că aoelă țigană o să-i facă potoă.

Sosi săra. Trandafiră, ostenită de 
drumă se culca sub trăsură, căci în tră
sură lăsase pe fetele de împărată. Țiga
nulă încă se culcase și se făcea, că hor
căie, adecă ca și când ar dormi greu. 
Der cioroiulă dracului, câtă văcfii că 
Trandafiră dârme dusă, se scula și tră- 
gându-șl paloșulă, îlă împlânta în piep- 
tulă lui Trandafiră și-lă omorî.

Uitasemă să vă spună, că cânii de 
ostenelă încă dormiau duși și astfelă nu 
au putută soăpa pe stăpânul lor dela mdrte.

După ce cioroiulă naibei omori pe 
Trandafiră, tredi pe fetele împăratului și 
le jură, că nu voră spune nimenui pe 
lume, că elă a omorîtă pe Trandafiră ; 
ba le mai jura încă, că voră spune ta
tălui loră, că elă le-a scăpată de smei. 
Fetele, de frică jurară și plecară cu ți
ganulă, lăsândă pe Trandafiră mortă, âr 
pe câni dormindă.

După ce merseră ei încă multă cale 
și împărățiă, sosiră acasă la împăratulă, 
tatâlă feteloră. împăratulă câtă îșl vă<ju 
dragile lui fete, începu să plângă de bu

curiă. Când aucli, că țiganulă i a scăpată 
fetele, îndată îlă puse împărată peste 
jumătate de împărăția și îi făgădui, că i 
va da și o fată de nevastă, tocmai după 
cum vestise în țâră.

Acum să ne întdroemă la Tranda
firă și să vedemă, ce s’a mai întâmplată 
ou elă.

Cânii, după oe se tre(firă și văcjură 
pe stăpânulă loră mortă, plecară cateșl 
trei să aducă apă vie din fântâna iele- 
loră, ca să învie cu ea pe stăpânulă 
loră. Nu zăboviră cânii multă și se în- 
târseră cu apă vie, pe carea punându-o 
în gura stăpânului loră, îlă înviară. 
Trandafiră, când învia, puse mâna pe 
frunte și (fise: Greu am durmită !

Da, cfiseră cânii, pote că ai fi dur
mită în veci totă așa dâcă n’am fi fostă 
noi. Cânii îi spuseră întâmplarea cea cu 
țiganulă.

Ce să facă acum Trandafiră ? Ple- 
oâ și elă cătră orașulă, unde locuia îm
păratulă, ale căroră fete le scăpase din 
mânile smeiloră. Ajungândă în orașă, 
aucfi, că ună țigană a adusă fetele îm
păratului și că una dintre ele se mărită 
după țigană. Trandafiră, ce face ce nu 
faoe, trimite pe frunfiă la curtea împă- 
rătâscă cu ună coșă, doră i-oră da și lui 
ceva dela masa cea bogată. Der aci 

câtă îlă văcjură argații, îlă puseră pe 
gonă. Țiganulă din fruntea mesei vă- 
cjândă cânele, scăpă lingura din mână. 
Nu numai țiganulă, der și cele trei vă
zuseră și-șl făcură semne.

Cum vă spuseiu, cânele a fostă go
nită din curtea împăratului. Trandafiră, 
văfiândă, că cânele se întorse cu coșulă 
golă, trimise pe ală doilea câne, doră 
va fi acela mai norocosă. Acesta o păți 
totă asemenea. Fetele împăratului și ți
ganulă văzură âr cânele. Trandafiră vă- 
Zendă, că și ală doilea câne se întorse 
ou coșulă golă, trimise pe ală treilea, 
pe Dida. Fetele împăratului câtă văZură 
acum și pe ală treilea, înțeleseră, că de 
bună sâmă Trandafiră îi trimite. De a- 
ceea merseră la tatălă loră și îi spuseră 
întâmplarea cu cânii și cu stăpânulă 
loră. Atunci împăratulă porunci unui ar
gată, să bage ceva cânelui în coșă și să 
se ducă după câne pănă unde se va o- 
pri și să aduoă la curtea împărătescă pe 
stăpânulă cânelui.

Așa făcu argatulă și se duse după 
câne pană la Trandafiră acasă și îi spuse, 
că împăratulă i-a trimisă poruncă săpof- 
tâscă pănă la curtea împărătescă. Tran
dafiră pleca cu cei trei câni după elă, 
âr cu argatulă înainte.

Câtă întrară în casă, unde e- 
rau nuntașii, fetele împăratului săriră 
susă de pe scaune și mergândă spre 
Trandafirăstrigară: Acesta ne-a scăpată, 
tată, nu țiganulă, apoi mai spuseră ta
tălui ceea oe făcuse țiganulă ou Tran
dafiră și cu ele. Atunci împăratulă po
runci să bage pe țigană într’ună sacă, 
saculă să-lă lege de ooda unui oală tur
bată și să-i dee drumulă.

Așa s’a și întâmplată, precumă po
runcise împăratulă, și țiganulă a fostă 
făoută totă bucățele de potcOvele calului.

După trei Zii0 s0 făcu a doua nuntă 
în oasa împărătâscă, căci împăratulă oa 
să-și țină făgaduiela, dădu pe fata lui 
cea mai mică lui Trandafiră și jumătate 
din împărăția. Trandafiră după ce se 
făou împărată peste jumătatea lui de 
împărățiă, trimise să aducă pe mamă-sa 
să o facă împărătesă.

Eram p’aci să uită, oă la nunta lui 
Trandafiră am fostă și eu, der ună blăs- 
tămată de argată, când m’a văZută așa 
de sdrențurosă, cum eram atunci, a a- 
runoată cu ună ciolană după mine și 
m’a lovită dreptă într’ună picioră și de 
atunci umblu ca âpa popii dîn sătulă 
minoiuniloră. P F., stundentulă.
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Cursulfl losurilord private din 7 Oct.
cump. vinde

Basilica 6.80 7—
Credită .... 185.25 185.75
Clary 40 fl. m. c. . 52.25 53.25
Navig. pe Dunăre . 121.— 123.—
Insbruck .... 23.- 24—
Krakau .... 22. 22.50
Laibach .... 54.— 55—
Buda .... 52.50 53.-
Palfîy .... 17.— 17.40
Crucea roșie austr.. 11.10 11.40

dto ung. . —,— —.—
dto ital. 12— 12.50

Rudolf 19.50 20.50
Salm 59.— 60—
Salzburg .... 24.50 25,75
St. Genois 61— 63-
Stanislau .... 27.50 29.50
Trieitine 4’/2°/n 100 m. c. 133— 135—

dto 4% 50 —.— 64—
Waldstein 34.75 36.75
Windischgrătz . 48.75 49.75
SerbescI 3% 38.30 38.60

dto de 10 franci —.— —.—
Banca h. ung. 4% . 113.50 111.90

transito dto țepdsă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbâscă grea dela 461/2—47 cr. tran- 
sito, mijlociă grea dela 46'/2—47 cr. transito. 
ușdră dela 47—48 cr. Porci îngrășațl de unii 
anii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 4*/ 2.

Cursailu pieței ISrașovu.
din 10 Octomvre st. n. 1091.

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [2-a emisunei] 

A.morfisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (3-a emisiune) - -

Bonuri rurale ungare ..... 89.80
Bonuri croato-slavone ..... 104.40
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ....... —,.
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 141. 
Losurile pentru regularea Tisei și Se»

dicamentă la îndemână, care după o 
scurtă întrebuințare să delăture boia. 
Ună asemenea medicamentă probată 
este de decenii în totă Austro-Ungaria 
cunoscutulă și plăcutulă „Balsamic de 
vidță ală lui Dr. Rosau din farmacia lui 
B. Fragner în Fraga și de căpătată în 
tâte farmaoiile mai mari.

Terguld de rîmători din Steinbruch. La 5 
Oct. n. starea rîmătoriloră a foștii de 136,415 
capete, la 6 Oct. au intrată 2036 capete și 
au eșită 1.F41 rămânendă la 7 Oșt. unii nu
mirii de 136910 capete. — Se notâză: marfa wn- 
gur4scă veche, grea dela — pănă la------ cr..
marfă wngurâscă tineră grea dela 46 — cr. pănă la 
47— cr., de mijlocii dela 48 cr. pănă la 48I/2 cr 
— ușâră dela 50— cr. pănăla50‘/2 cr. — Marfă 
țSrăndscă grea dela — pănă la — cr. — de 
mvlocu dela — cr. pănă la — cr. ușâră dela 
49— cr. pănă la 50 cr. — Marfă de România 
de Bâkony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sitto mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr. 
însă transito ușâră dela — cr. pănă la — cr.

bancnote românescl Cump, 9.26 Vend. 9.29
Argintă romănescă - „ 9.18 n 9.24
Napoleon-d’orl - - „ 9.26 îi 9.30
Lire turcescl - ■ „ 10.50 10.55
Imperiali - - . . M 9.50 9 55
9 alb ini .... „ 5.40 n 5.45
Scris, fonc. „Albina“ 6°/0 —.— n —.—

n n n &°/o n 99.50 n 100.
Ruble rusescl - - - „ 121,— n 123.—
Mărci germane - • „ 57.— n 57.40
Discontulă 6—8% pe anh.

Ctarsulii Ia bursa din Viena.
din 9 Octomvre a. c. 1891

£onta de aură 4°/0............................ 104.05
îenta de hârtiă 5°/0............................ 100.80
Imprumutulă căilorii ferate ungare •

aură..................................  115.50
dto argintă - - - • - 97.10

kmortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [1-ma emisiune] - ■ 111.10

Librăriei IICOLAE L CIURCU, Brașov.
f Cărți scolastice
X pentru școlele poporale aprobate de înaltul MinisteriU reg. ung. prin 
x ordinațiune ministerială, parte de Veneratul Consistor Archidiecesan din Sibiu, 
© de Veneratul Consistoriu Diecesan din Caransebeș și de „Reuniunea învăță- 
© torilor rom. din diecesa Aradului și ținutul Stagiului:
M Abecedar saă ântâia oarte de cetire întoomit de „Mal mulțiprietini ai
© școlei“. Ediția II. leg.................................................................... 20 cr.
© A doua carte de cetire pentru anul al II. (s. III.) de școlă; întocmită 

de „Mai mulți prietini ai școlei11. Ediția II. leg...................... 28
X Abecedar sau Antâia oarte de cetire și scriere, pentru Invețarea limbeî 

maghiare de Francisc Koos, inspector școlar și consilier re
gesc și Ion Dariu. învățător. Prețul legat........................

© Dariu I., Elemente de Fisică, cu mal multe figuri. Prețul legat
© — Geografia patriei și Elemente din Geografia universală. Cu
X 36 figuri împreună cu mapa Ungariei. Ediție nouă. Prețul

legat 35 cr. broșat..................................................................
— Istoria patriei și Elemente din Istoria universală tractată 

după metodul biografic. Cu portrete. Ediția II. Prețul leg.
© 25 cr. broș...................................................................................
© Georgescu I., Curs practic de Economie, cuprinzând noțiuni despre: 

Grădinărit, economia câmpului, vierit, cultura pădurilor, 
crescerea vitelor, stupărit, și cultivarea vermilor de mătase,

V pentru școlele poporale. Ediția II. cu 50 figuri...................
© Uasievici Ipol., Curs metodic de Istoria naturală. Ediția II. cu 
© ilustrațiunl.................................................................................
© Pop Maxim, prof. Manual de gramatica limbeî române pentru
X școlele poporale în trei cursuri. Ediția II. revăzută. Prețul leg.
X Dariu I., Gramatica limbei românesc!. Cursul I. Ediția II. Prețul 
© Popea I., Religiunea creștină, pentru șcâlele primare. Ediția VI.

20
30

30

or.

cr.
cr.

cr.

20 cr.

25 cr.

30 cr.

30 or. 
25 cr. 
12 cr.

I
NB. Aceste cărți școlastice să pot folosi de cătră Domnii învățători în tote 
școlele poporale <lin patrie, fără de nici o responsabilitate, fiind apro
bate <le Xnaltul IVIinîsteriîk și fiind totodată bune și ieftine.

Acum de curând a apărut:
Istoria Biblică a vechiului și noului testament în versuri, ilustrată 

cu 108 iedne frumose. Prețul................................................
Istoria Biblică a vechiului și noului testament întocmită mai ales 

pentru tinerimea din școlele poporale române, de Georgie 
Ludu preot și Idn Bariu învățător, ilustrată cu mal multe 
iedne. Prețul............................................................................

Antâia carte de cetire cu deprinderi și reguli gramaticale pentru 
invețarea Limbei germane în școlele poporale rom. întocmită 
de 1. Dorea, director și învățător. Prețul legat...................

A eșit de sub tipar:
Curs practic de Aritmetică pentru școlele poporale în trei părți, 

pentru șese ani de școlă, întocmit de Profes. Aseniic Vlaicu. 
Partea I. 22 or., II. 25 or. III.................................................
Carte lucrată pe basa celor mal bune manuale și principii 

gogice moderne și întocmită după un sistem nod cu ilustrațiunl in- 
U tuitive.
0 CARTEA POPORULUI: Carte de Cetire compusă pentru anii din
© urmă al școl. pentru școlele de repetiție, școle civile etc.
(I";) de Ion Pop-Reteganul.
Ja Istoria Universală pentru gimnasii, școle reale preparandii, școle 

civile cu mal multe ilustrațiunl, Vol. I. Evul vechio, de Prof.
V. Goldiș. Prețul...........................................................................fl. 1.

© A apărut: Gramatica română pentru școlele poporale, Partea 
© I. Etimologia, de P. M. Liuba, învățător. Prețul.....................25 or.
© Aceste cărți să află de vândare în principalele Librării.
© Cu deosebită stimă
© Nicolae I. Ciurcu.

12 cr.

30 cr.

25 cr.

30 cr. 
peda-

ghedinului 130.25
Renta de hârtiă austriacă .... 91.25
Renta de argintă austriacă .... 91.05
Renta de aură austriacă ... 109.40
LosurI din 1860 ....... 136.75
Acțiunile băncei austro-ungare - ■ 1014— 
Acțiunile băncei de credită ungar. 328.50 
Acțiunile băncei de credită austr, - 283.25
Galbeni împărătesei- - - ... 5.57
Napoleon-d'orI................................... 9.31
Mărci luO împ. germane - - - 57.7272
Londra 10 Livres sterlings 117 45

De închiriată

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.

Dintre t6te organele, cari compună 
corpulă omenescă, cele mai importante 
suntă fără îndoială stomachulă și cana- 
lulă intestineloră. De aceea este con
sultă, ca la cea mai mioă bolnăvire a 
acestoră organe să aibă fiă-eine ună me

suntfi în Maerulfl. din Blumena 
Nr. 199

1. Magazinele pentru deposi- 
toriu de lână și o odae pentru 
cancelaria, dela 1-ma Ianuarie 
1892 încolo pe unulQ. sau mai 
mulțî ani;

2. Podurile fabricei de uleiu 
pentru depositoriu de bucate de 
acuma încolo pe unu seu mai 
mulțî anî;

Informațiune mai de aprope se 
dă în cancelaria subsemnatei Eforii, 
edificiulfi gimnasialfi BrașovO, su- 
burbiuld Scheiiu, Grbverî.

Eforia școleloră centrale române 
ort. răsăritene.

Ajutoru grabnicii și sigurii
pentru

SUFERINȚE BE STOIACHU ȘI URMĂRILE ACESTORĂ!!
Mijloculă celă mai bună și eficace pentru mănținerea sănătății, curățirea su- 

curiloră precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja 
pretutindenea cunoscutulă și plăcutulă

„Dr. Rosa’s Lebens-Balsani“.
Acestă balsamă preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tă" 

măduitore să dovedesce ca forte folositoră în contra tuturoră greutățlloru de mistuire 
cârcei de stomachu, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiunilord, haemorhoidelorii etc. etc. 
In urma eficacității sale a devenită acestă balsamă acum uuă sigură și dovedită 
medicamentă <Ie casă poporală.

Sticla, mare costă, 1 fl-, mică 50 cr. 
Mii de scrisori de recunoscință stau la disposițiă! 

FIȚI ATENȚl!!!
Spre a evita înșelătorii, facă pe fiecine atentă, că fiecare sticlă cu Dr. Rosa’s 

Lebens-Balsam, care singură numai de mine este preparată după receta originală, este 
învălită în hârtiă grosă albastră, care portă în lungulă ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din farmacia „zum schwarzen Adler", B. Fragner, Prag, 205—8“ în 
limba germană, boemă, ungară și franceză, și cari suntă provâdute cu alăturata 
marcă a ubrieei luată sub scutulă legală.

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
Veritabilă să pote procura numai în

ZDepositul-ă. pxixj.cipa.l-a. al-iA pxo<â-a.cStox-u.l-o.i

B» Fragner,
Farmacia „Zum schwarzen Adler“

Prag 205—3.
In ISudapesta: la farmacia I. von Tordk.
Tote farmaciile din Brașovă, precum și tdte farmaciile mai mari din mo- 

narchia Austro-uugară au deposite din acestă balsamă de viâță.

Totă de acolo se pote avea:
ABifîa de casă universală de Praga 

(Fxag-er TVxj.i-v-exsa.l-ZEZaAissa.l’be) 
ună medicamentă sigură și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută 

în contra tuturoră inflamațiuniloră, răniloră și umfiăturiloră.
Acesta se 'ntrebuințeză cu succesă sigurii la inflamațiunl. la stagnațiunea lap

telui și întărirea țîțelorii cu ocasiunea înțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule 
cu puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întă- 
riturl, umflături, tumdrea glandulelorîi limfatice, lipome etc. — Tote inflamațiunile, 
umflături, întăriturl se vindecă în timpulă celîî mai scurtă; la cașuri însă, unde s’a 
formată deja puroiu absorbe buba și o vindecă în timpulă celă mai scurtă fără dureri, 

cutiore â, 25 și 35 cr.
FIȚI ATENȚII

De ărcce alifia de casă universală de Praga să imîtă^a 
forte desă, facă pe fiecine atentă, ca singură niima.i1g.mina 
se prepareză după receta originală. Acesta este numai 
atunci veritabilă, decă cutiorele din metală galbină, în cari

se pune, suntă înfășurate în hârtiă roșiă pe care s’află tipărită în 9 lîmbl esplicați- 
unea cum să se întrebuințeze. împachetate și în cartone vinete — cari suntă provă- 
dute cu marca fabricei de mai susă.

Balsamu pentru audâ.
(Grelj.6x-Balsa,xxj.)

Celă mâi probată și prin multe încercări celă mai temeinică medicamentă 
pentru vindecarea audului greu si spre redobândirea audului perdută. 1 Flacon 111. 

603,26—10

I. Plecarea trenuriloru
I. Dela Brașovd la Pesta

Trenulă mixtă: 4 ore 20 minute dimineța.
Trenulă accelerată (peste Clușiu): 2 ore 48 minute după amecțl.
Trenulii de persone: 7 ore 23 minute sera.
Trenulă accelerată (peste Aradă): 10 ore 24 minute sera.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:

Trenulă aocelerată: 5 ore 15 minute dimineța.
Trenulă mixtă: 12 ore 20 minute după ametjl,
Trenulă acoelerată : 2 <5re 19 minute după amedl.
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Schwarze, weisse und farbige Seiden-Damaste 
unn fl I A H b’s ft 7-75 p. ITteter (ț8 (Dual.) — nerfenbet robctv uttb ftutfiucife porto= 
VUII !!■ I.^tU nub 3oIIfrei bas ;fabnf=î)ep6t U. Hennebei'g (K. u. K. fjoflief.) Zii- 
ricli. ÎTTufter umgeljcnb. Sriefe Foften ț0 fr. porto.

Am onore a încunosciința On. publicu și On. mea clien
telă, că mi-am strămutată locuința în Strada Caterinci No. 7 
(în casele d-lui Klein, farmacistă), unde se află și 

â da

Q Imî iau voiă totu-odată a face cunoscutu On. publică, l
O că după o esperiență de mai mulți ani ca calfă în JBucuresci, l 
rrl am ajunsă în plăcuta posițiune de a confecționa după me- 

sură t6te soiurile de încălțăminte, din materială de prima 
| calitate, durabile, esterioră elegantă și cu prețuri moderate.

O Atragă deosebita atențiune asupra lucrăriloru mele de lux, I
O cari suntă de o confecțiune elegantă și cu gustă.
bM Cu înaltă stimă,

Vasile Ocășiasiu.
671,3—2 maiestru-pantofaru.

Avisu d-lort. abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primittî (jiarulu nostru până acuma.

Totodată facemd cunoscutu tuturorti D-lorîî abonați, că mai 
avemîî din anii trecuțl numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
.Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potd 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Administraț. „Oaz. Trans.“

0 specialitate necompara'bilă 
între tote apele minerale alcalin-acide din monarchiă și străinătate 

este
apa d_e

„repât« 
oare în urma composițiunei pre fericite a părțiloril sale minerale și a 
conținutului estraordinarîi în acid-carbonic se bucură de o valore medi
cinală forte mare și de unii renume universală neîntrecută.

Apa minerală de „Bepat44 să întrebuințeză ca medicamentă CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloru de mistuire, în contra 
stărilora catarhalice a stoinachului și a organeloru respirătore, în contra 
maladieloru rinicbiloru și a beșicei etc., are unu efectu admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscuta oa remediu solvatoru neprețuibilu.

Celu mai curatu și binefăcătorii producții naturalii. 
Ca hor vizii adecă: beutu cu vinii.

nu se pote compara acâstă apă escelentă cu nici o altă apă minerală a 
continentului.

W Șampagnnlti apelorti minerale. "W
Conformă ordonanței înaltului ministeră de interne No. 5891/VHI 

din anulă 1890, apa minerală de Bepât44 este supraveghiată ca apă 
medicinală după prescripțiunile legilorft sanitare.

Veritabilitatea apei să constată prin aceea, că dopulă sticlei tre- 
bue să fiă însemnată cu : „K.-Imper Repâti“. Deci să râgă a să observa 
acesta spre evitarea falșificăriloră prin alte ape inferiore.

**+ 
+
*
*

Apa minerală de „Bepât44 se găsesce în calitate prospătă și ve
ritabilă în depositulă subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în tote birturile mai notabile.

Cu totă stima
AcLministrațiiinea isvorului

Josef Gyopgy,
Brașovu, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.

^StXZH3E3E33E3EjEX3E3E3E3E3E3E3E2x3E3EX3EH3E9
662,50-16

pe liniile orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilii din 20 Iulie 1891

Budapesta—Bredealu JPredealu—Budap esta B.-Besta-Aradu-Teiuș Teius-Aradfi-B.-IPesta Copșa-mică— Sibiiu
Trenu 

de 
persdn.

Trenu 
accele
rații

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele
rații

Trenu 
aocele- 
ratu

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele-

Trenu 
de

Trenu 
de 

persdn. ratu persdn.

Trend 
de 

persdn.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare

Mezo-Telegd 
Rev 
Bratca
Buci a
Ciuoia 
Huedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel
Clușiu
Apahida
Ghiriș
Cuoerdea 
Uibra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiușu
Crăciunelfi 
Blașiu 
Micăsasa

Oopșa mică •
Mediașil 
Elisabatopole 
Sighișdra 
Hașfalău 
Homorodfi 
Augustină 
Apața 
Feldidra
Brașovfi J

. I
Timișă 
Predeal ti 
BuourescI

10.50
8.30

11.38
2.12
3.53'
4.-
4.39
5.22
5.45
6.05
6.31
7.12
7.29
7.49
8.01
8.14
8.29
8.46
9.03

10.12 
1037
10.56
11.04
11.28
11.45
12.13
12.44
12.59

1.35
1.51
2.12
2.31
3.04
3 46
4.04
5?26
6.10
6.41
7.17
8.-

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Tren de 
persdne

12.20
1.41
2.26
8.50

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3.03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51
6.12
6.25
6.39.
6.56
8.20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58
1.34
1.51
2.29
2.48
3.03
3.26
4.07
4.49
5.35
7.23
8.09
8.43
9.18

10.05

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49'
3.26

4.21
4.55

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

8.22
8.38
8.43

9.14

9.48
9.50

10.06
10 28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

Bucurescl 
Pre deal fi 
Timișă
Brașovfi
Feldidra
Apața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copșa mică J

IMicăsasa 
Blașiu 
Crăoiunelă
Teiușfi

Aiudă 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea mareJ 

I

7.35
1.12
1.42
2.18
2.48
3.19
3.40
3.56
4.29
5.34
5.54
6.21
6.42
6 55
6.57

7.31

8.-
8.07
8.24

sus

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

12.17
12.47

1.26

JHureșu-JLudoșu—Bistrița

Murășii-Ludoști . . . .
Țagu-Budatelictt . . . .
Bistrița

4.-
6.48
9.59

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

Viena
Budapesta 
Szolnok

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.291
12.06 I
12.371
12.53 i

1.18:
I. 39:
2.13
2.27!
2.49
3.47
4.07
4.28!
2.34
4.52
5.26
6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

10.06
10.23
10.42
II. 17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

Aradfi
Glogovațft 
Gyorok 
Pâulișii 
RadnaLipova 
Oonop 
Berzava 
Soborșintt 
Zamiî 
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotîi
Vinț. de josO 
Alba-Iulia 
Teiușu

10.50
8.15

11.14
3.45
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5.56
6.12
6.58
7.26
7.52
8.08
8.26
8.52
9.50

10.16
10.36
11.-
11.26
|11.53

8.-
1.50
3.57
6.52 T. d. por.
2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25|Teiuștt

Alba-Iulia 
, Vinț. de joșii 
ȘibotQ 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica 
[lia 
G-urasada 
ZamQ 
Soborșină 
Berzava 
Conopiă 
Radna Lipova 
Pâulișii 
Gyorok 
GlogovațQ 

Aradu j 

Szolnok 
Budapesta 

Viena

9.50
1.05
5.24
5.46
5.57 

~6?Î9|
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57'
9.13:
9.29-
9.53' 

10.19' 
10.50i
11.16
11.4411
12.06
12.38

3.09
3.50
4.09
4.52
4.55
5.23
5.59
6.24
6.49
7.-
7.28
8.03
8.54
9.10
9.44
9.58

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

1.3S 
2.19 
2 36 
3.03
3.30 
417 
4.33 
4.55 
517 
5.28 
5.53| 
6.24 
7.02 
7.17 
7.46 
7.57 
8 08
8.30 
8.40 
9.05 
2.21 
5.50 
1.40|

Trenti 
accele
rații perad:

Trenu 
de Copșa mică 3.- 10.47 7.10

■ Șeica-mare 3.31 11.27 7.43
Loamneș 4.15 12.08 8.27

) Ocna 4.46 12.38 8.59
* Sibiiu 5.10 1.- 9.23

■■■■ —■
Sibiiu—

Sibiiu 7.35 4.34 10.17
Ocna 8.02 4.58 10 43
Loamneș 8.30 5.25 11.09
Șeica-mare 9 05 5.55 11.40

1 Copșa mică 9.34 6.20 12.05
1

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Cucerdea
Ludoș 
Oșorheiu £ 

Regh.-săs.

2.50 8.20 2.41
3 34 9.11 3.27
5.20 11.17 5.14
5.35 5.36
7.10 7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Bistrița—Mureșu-lLudoșu

Bistrița . . . .
Țagu-Budctelică . 
Murășă-Ludoști . ♦

Nota: Numerii încuadrați cu linii grâse însemneză 6rele de nopte.

1.16
4.15
7.21

Simeria (Piski) Betreșenâ |j JPetroșeni-Simeria (PÎSki)
Simeria 6.- 10.35 4.22rpețrOșeilî 6.- 10.50 6.20
Streiu 6.35 11.26 4-Sb Banița 6.41 11.40 6.54
Hațegă 7.21 12.23 5-42|crivadia 7.19 12.19 7.20
Pui 8.06 12.- 6.3b|Pui 7.57 1.05 7.51
Crivadia ■ 8.47 2.23 7.24|Hațegă 8.36 1.54 8.25
Banița 9.21 3.19 8.04jStreiu 9.18 2.49 9.01
Petroșeui 9.45 4.— 8.36|Simeria 9.52 3.27 9.35

Aradu—Timișora || Timișora—Aradii !5
Aradfi
Vinga
Timișora

6.15 11.30 7.15 Timișora 6.20 1.11
7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21 2.46
8.42 2.04 8.57 Aradu 8.03 3.50

Ghirișu—Turda î Turda—Ghirișii
J ~ !0| Turda I

8.08 10.55 4.— 10.44| Ghirișfi |
Ghirișu 7.48 10.35 3.40 10.2<
Turda C.22 12.1. 12.1

Regh.-săs.
Oșorheiu £

Ludoș 
Cucerdea

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

Simeria (Piski)—Hunedora

4.50 9.30 2.30 8.50 
5.10| 9.50 2.50 9.10

__________________ I

Sigilii, ora—Odoi’lieiu || Odorheiu—Sighișora I

5.05
6.40
7.50

Brașov—Ztârnesci

Simeria (Piski) 10.50 4.40 9.16
Cerna 11.13 5.03 9.34
Hunedora 11.48 5.38 9.58

Hunedora-—Simeria (Piski)

Hunedora 4.46 2.32 7.22
Cerna 5.11 3- 7.50
Simeria 5.28 3.20 8.10

ZernesciSighișora. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 8.15 3.15
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52 6.10]

©areii-inari—ÎEelău II SKel&it—Cai*eii-mai*k
Careii-marI .
Zelău.

5.5o| Zelău . . .
11.—| Careii-marI .

P ggjzernesci

6Ă8|Br‘W

5.45
7.26

4.55
6.36

ffiernesci—Brasov •>

8.-
8.24

8.20
9.44

I
1

I
1

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu-


