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Din causa i,
diarulu uh va ap

La i
Bra

Anulu, de ,
a fostu penti i
Tisa și Carpa 
țele și învețăt

Elu ni-a a 
bucurii, a făi 
nele inimei r 
balsamu duru 
de frate și d 
căturl, orl-cât 
fostu, n’au pi 
rerea adâncă, 
ura și patima - 
furiă în conți

Sărmană i 
ai păcătuită, 
veaculu acest 
alu înaintării 
amaru dușmă: 
țâra ta străm 

be vomu 
cartea istoriei j 
vomu trebui s 
de multele pă 
tribuitQ la des 
nostre și vou 
mâmii: etă i 
Românului!

Nu ura și pa 
întâmpinată îr 
manii neamult 
se facă să îng 
bravă de resb< 
gODitorilorb ei 
dușmanului esi 
numai energia 
sistență a acel 
se îndreptă.

Nenorocirea neamului 
nescu, așecjatu aici în prejma tai 
nicilorG Carpați, 
din spiritulu ne 
ura sălbatică a 
seculari, câtă ma 

și patima acelora dintre fiii săi, 
cari er^au ckîămațl a conduce co
hortele legiunile lui părăsite și 
multu împresurate.

„Pe voi vă nimiciră a pismei 
răutate....“ Cine nu semte, că îa 
aceste puține, der puternice cu
vinte ale cântărețului deșteptării 
năstre naționale se cuprinde în- 
trega istoria a miseriilorG, ce au 
împiedecată falniculu mersă alu 
legionariloru din Dacia, ce le-au 
amorțită și slăbită puterile și ca 
ună blăstămu afurisită i au ținută 
legați de gliă spre rușinea veci- 
nică a mândrei loru origine și a 
trecutului loru de glorioși stăpâ- 
nitorl ?

Intr’atâta a fostu de vehementă 
în tdte timpurile patima 6rbă a 
invidiei, a egoismului, a ambițiu- 
niloru personale și a urei între 
fruntașii poporului nostru, îocâtu 

1 dușmanii lui și-au clădită unu în- 
tregu sistemă, prin care au sciutu 
să se folosescă de aceste mari slă
biciuni pentru ca să pâtă cu atâtu 
TYl O 1 ncmvK

'1
o.
in
icli
5stoii ai redeșteptării nostre na
cele, punendu la 1848 temelia 
unei naționale, cu scopă de a 
lici ijitrigele dușmane și a re- 
jga drepturile națiunei române. 
Der trista năstră sărte a voită 
ă mai trecemă printr’o nouă 

ne-a aruncată în spinare 
nulă nemțescu, care cu 
ile saR iesuitice a înve- 
in nou atmosfera, ce era 

luminată de racjele armoniei și a 
solidarității între frați; er absolu- 
tismulu nemțescă a fostă dască- 
lulu absolutismului modernă un- 
gurescă, sub a căruia loviri ni-se 
încovăie a$i spinarea.

Discipululă a întrecută pe das- 
călă. Ia și fostu cu putință acesta 
sub nasca falsului constituționa
li smu și la adăpostulu puterii de 
stată, ce i s’a datu cu sacrificarea 
drepturiloru năstre naționale.

Cu tăte acestea însă nu i-a 
succesă absolutismului parlamen
tară ungurescă să facă să înghe- 
nunche națiunea română dinain
tea dictatului său, să-o facă se re
nunțe la libertatea și drepturile ei.

Nici unu poporu din monar- 
chia habsburgică n’a datu o probă 
mai strălucită de perseveranță în 
lupta pentru apărarea limbei și a 
naționalității sale, ca poporulă ro
mână din Transilvania și Ungaria 
în cei 25 de ani din urmă.

Stegulu uniunei naționale s’a 
înălțată din nou cu mândria la 

pe principiile lupteloru nostre na
ționale din trecută, este a se atribui 
în mare parte și noulă desastru 
politică, ce a trebuită să’lu sufere 
națiunea română din Transilvania 
și Ungaria în 1892.

Der nici o umbră far’ de lu
mină. A trebuită pâte să trecemu 
și prin acesta grea încercare, pen
tru ca să ni-se dea ocasiune de a 
cunosce, că nu suntemu singuri 

și părăsiți în acesta lume, că în 
regatulu vecină dunărenu avemu 
frați, a căroră inima bate cu căl
dură pentru binele și ^fericirea 
năstră, că avemă amic? si ^nriii- 
nitorl și în sînulu celorlalte na
țiuni ale Europei.

Acesta trebue se ne încurageze 
în lupta grea ce-o purtămu, der 
totodată ne impune și îndatorirea 
de a veghia cu îndoită atențiune 
pentru apărarea stegului uniunei 
naționale, a solidarității dintre noi, 
și de a nu suferi ca să fiă patatu 
de balele înveninate ale invidii- 
loru și desbinăriloru.

înaintea măriloră principii ale 
luptei năstre naționale voru tre
bui să amuțesca'carăiturile îngâm
fate ale pătimașiloru din sinulu 
nostru și solidaritatea năstră se 
va renasce ca unu fenice din ce
nușa reminiscențeloru triste ale 
umiliriloru, ce ni le-a causatu po
litica, a căreia devisă a fostu și 
este: împărecheză ca să poți 
domni!

unii modela de țex^, se desvâltă în 
liniște. „Deutsche Zeitung“ de asemenea 
ocnsideră căsătoria ca o întâmplare im
portantă atâta pentru dinastia, câta și 
pentru România.

*
piarulă națională slovaoă „Narodnie 

Noviny“ scrie între altele următârele asu
pra voibirei mai reoente a 'ministrului 
președinte .Veckerle: „Pe de o parte 
se laudă cu sucoesele și ou libertatea na-

FOILETONULt

Schiță după J e :

De oâte ori mă 
tdrea istoriă, totâ-d 
sioneză. Doi oohl 
gingașe femei, pare 
vesti despre o feric 
uitată. îmi aduoă 
runtula de acea c}i.

In una din cj 
Aprilie, anulfi 18.. i 
relui așa de seducâ 
cerula era așa de s 
puteam împotrivi is 
timpă lunga de âru 
orașulO, căutânda a ui libt
Source timpă după voindtt a’,
împlini dorința ooupaiu una locă I 
oup^-u, der cu atâta mai ourendă m’aa 
convinsa, că racjele sunta mai p'ăoute 
strâbătândă prin gâmă, decâtă afară în 
libera; jurula orașului era încă sub stă
pânirea ernei, și așa m’am hotărîta sâ 
mâ cobora la prima stațiune, ca sâ ml 
iau dej unuia și în fine sâ mâ reîntoroa 
ârfișl da unde am pornita. Der și aicea 

i prea de timpuriu, nu obser- 
imenl. mesele nu erau așter- 

, afară de una, care era gătită 
)uâ persâne. Eu ooupaiu looă

istă masă este ooupată“, îmi 
Ișița, „mâ grăbesoă însă a vă 
ilta“.
sigura vr’o păreohe amordsă, îmî- 
, pre când femeia se grăbea în- 
'ârO a ml împlini dorința.
în cugeta, îmi zugrăvii o isto- 

tregă, cum adeoă tinerii, pe cari 
1 oă am sâ-i vâdă îndată, s’au 
ă prima dată în vr’ună locO ro- 
0, au făcuta cuno8cință, și în fine 

.„□a sâ se folosâsoă de prima <ji fru“ 
4e primăveră, ca sâ facă de multă 

ine.
înșelată. Ti- 
ipă acesta,

Q

ută palidă, 
oa o co- 
nasa oo- 

ea, fără 
ca și

că ; deși
tin. fă ne-
pao.

După 6re-oare timpă ea dejuna lângă 
serviciula ala doilea. De altcum numai 
se făcea că dejunâză, căol aprope nu 
atinse mâncarea.

, Ea era singură, dâr ou totulfi per- 
du^ă în meditațiune; cu brațulu pe masă, 
er ou fața răcjimată pe-o mână, privirea 

"tristă se perdea departe de orisontă 
spre singuratioula reu.

Deodată se ridică, plăti, și s’a în
depărtate.

Birtășița, după oum se vedea, ml a 
ghioitn gândulă, fiind-că se apropia de 
mine și 4'se :

„O ce femeiă simțitdra este aoestă 
tînâră, sâ-ml crecfl Domnule, și sâ nu o 
ținl de ușuratioă, oum suntă multe... Nici
odată ea nu a întârziată cRua---• Fiă 
timpulă oum ar fi, noi putemO fi siguri, 
oă ea vine.... Deși îmi dau silința sâ o 
servescă ou oelă mai bună dejună, ape- 
titulă totă nu-i vine.... Insâ 4*ua nu o

c ’
1
£
C
C 

m’am oonvinsd, că ea nu este făcută din 
acelă aluat ca mulțl alțl âmenl, oarl ougetă 
astfelă: „pe unulă l’ama perdută, o sută 
amă aflatăDe sigură ea nu este

„Voră fi șepte ani de atunol. In- 
tr’o (fi frumdsă, oa cea de acjl, a venită 
o sooietate de ârnenl tineri la noi, oa sâ 
se dea ou luntrea pe Sena. Erau patru 
tineri și patru tinere, dintre oarl oea 
mai bâtrână abia va fi fostă de 18 ani. 
Ei erau cu toții de minune bine dispuși, 
gluiniau, rîdeau și făoeau câte și mai 
oâte posne copilăresol. După dejună s’au 
hotărîta sâ faoă o plimbare cu luntrea și 
așa s’au împărțită în douâ luntre. O, 
decă ar soii omulă tdte înainte ! Eu i-amă 
făcută atențl, să fiă ou mare băgare de 
semă.... Nenorooirea vine momentană.... 
Insâ ei nu au voită sâ mâ asculte! Abia 
erau în mijlooulă apei, oând din nou în
cepură jocurile lora copilăresol. Eu chiar 
voiama sâ mâ reîntoroă în oasă, când 

D+.r;«ai-.A o.’utoră. Tinerii din 
■dută oumpâtulă și 

er oei din luntrea 
rită în ajutora, erau 

.șl sârte... O, neferi- 
jam oum se luptau ou
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țiuniloră, âr pe de altă parte se bucură 
de maghiarisarea generală. Dâr totd mai 
lămurită se vede firulă pe straiulă rău 
cusuta ala libertății națiunilord. Iu ou- 
renda nu va mai fi îu Europa, nime care 
aS mai ia de bani buni trasele despre li
bertatea maghiară. A ne aminti nouă li
bertatea, vine tocmai așa, ca și când ai 
cjioe oătră und solavd încătușata: Ta 
ești libera, poți să ți misei mâna stângă, 
aoâsta nu ți amă legat’o, poli sâ-țl des
chizi ochii și urechile, poți să răsufii, 
la acesta nu te impedeoă14. Și atară de 
acesta înoă amenințări! Ce ni uarI 
pote întâmpla? Să ne ia șoâ^ 
nu le avema, să ne^ p nioI Q drep. 
din judecătorii, ^rre^e(]inte amenință cu 
tate ! Ministruld|tiare {u 00ntra abera- 
mijlooe 0Str,'J)ua[tta.ț.îloril. Aiesta exte o 

stare esoepțiouală. Aoâsta nu este nece
sară. Națiunile nemaghiare suntă deja 
de multa îutr’o stare excepțională. Dâr 
prin acesta oestiunea naționalitățiloră uu 
se va resolva, ci va deveni și mai ar- 
Zăt6re.“

*
In ședința dela 9 Ianuarie a dietei 

unguresci, ministrula unguresod de oo- 
xnerciu, Lukaos Bela, a presentata pro- 
ieotuld de lege privitora la esposiția, ce 
se va arangia cu ocasia jubileului ini 
lenarfi. După acesta proieota, jubileula 
nu se va serba în 18-95, după oum era 
hotărîtă prin articululd de lege II din 
1892, ci se va serba numai în 1896. Diu 
bugetuld statului se prelimineză unO 
fonda de asigurare în sumă de 1.000,000 
fi., care se va da în rate conseoutive, 
încependa din 1893 pănă în 1896. Ca 
motivd ala amânărei serbărei jubileului 
și a esposiției împreunate cu acela, se 
aduoe împrejurarea, că pănă îu 1895 nu 
se vora pute face pregătirile de lipsă 
spre a pută perpetua amintirea aoeluia 
și prin diferite clădiri monumentale, pre
cum deschiderea bisericei lui Matia din

•'T. nrri urqu rilHnfi îrj DATt.A

a noului palatd ala camerei, predarea în 
comunicațiune a luorăriloră, ce se facă 
aoum la Porțile de fieră, îmulțirea po- 
durilord peste Dunăre între diferitele 
părți ale Budapestei; înființarea unui pa
latd ala justiției și a unui museu indus 
triald eto., cari tote nu voră pute fi gata 
pănă în 1896.

Casetoria moștenitontlni tronfl românn.
„Timpulu44 dela 30 Decemvre 

v. publică, la loculu primu, urmă- 
torulă articulu:

In. vieța mea avut’am ună doră ș’ună visU 
[de-acele

Ce pârtă pe a lord aripi răsfrângere de stele, 
Ună visd trumosd ca doruld ce nasce din- 

[tr’und visd;

valurile apei, fără însă de-așl putâ ajuta... 
Mi-8e părea und vecd, pănă ce alergau 
drnenl întru ajutoră. Insă ajutoruld a 
sosită prea târtjiu, abia două fete au pu
tută fi scose'din gura morții.

„0, domnule, cine-țl pote descrie 
aoea cji neforicită și îngrozitdre? Ne 
grăbiamă a faoe foculd, oa pe fetele 
amețite să le aduoemfi ârășl la consciință. 
Apoi după o oră, de nu mai bine, au 
pesouită și cadavrele din apă.“

După acestă istorisire tristă femeia 
îșl șterse ochii înroșiți și continuă mai 
departe.

„Luni întregi au trecută după acea 
tristă 4b când în dimineța unei 4^e v>- 
fordse, veni aoestă tînără și comanda, ca 
afară să se gătescă masă pentru două 
persone. Dori însă oa să o servimd nu
mai pe ea, fiindă-că a doua persână nu 
va veni. Soii d-ta, domnule, că omulă 
are obiceiuri. Dâr persâna aoesta scie 
înainte dâcă îșl ține cineva ouventula 
ori nu, și astfelă nu amd 4i8a nimică 
oătră ea. Apoi o privii mai cu deamărun- 
tulă, și părea, că und fulgeră mă ou- 
prinde. Pe tînăra acesta am mai vă- 
4ut’o, îmi gândiu, In fine m’am convinsă, 
oă ea este una dintre acelea două fete,

Prin umbră deabia ochiuld țintită îld în- 
[trevedi»

Și mintea nn-ndrăsnesce în eld a seînorede..
Dâr ietă! AZI la sâre eld sboruld și-a des- 

[ohîsdl
Astfeld cânta privighetârea dela 

MiroeștI, dulcele poetd ala României, la 10 
Maiu 1881, în 4i«a oând țâra a pusă pe 
oapuld alesului ei corona lui Ștefana oeld 
Mare și a lui Mihai VitezulO. Cum ar 
cânta și aoum Vasile A1 dâcă ar
pută să vadă ulU seu in^ecutu 4.

.... -ore pe care oăsătoria de as- nou» ~
uaqi o revarsă asupra mândrei Corone 
de oțela oe împodobesce fruntea Regelui 
nostru 1

Ce bine se potrivesoe versurile sale 
din 1881 la cele ce vedemd îndeplinin- 
du-8e astăfll la Sigmaringen ! Realitatea 
confirmă ou prisosd visula profetioâ aid 
poetului.

Ceea ce eramtt și oeea ce suntemd, 
îndeplinirea țelului urmărită de oătră 
mai multe generațiunl de patrioțl în mij- 
loould furtunelord de totd felulfl, cari au 
trecuta peste noi, în fine, calea pe care 
amă perours’o cu pași uriași de două- 
cjeol și șâpte de ani încooe, sub condu- 
oerea înțeleptă a Regelui Carolă, în paoe 
și în răsboiu, tote aceste împreună do
vedeau deja îndestule, că steua neamului 
românesod este în perioduld ei de ur
care ; der 4lua d0 astătjl înoununeză 
acesta frumostt trecuta, căci, prin stră- 
luoita alianță a prinoipelui nostru moș
tenitorii ou o principesă de aprope în
rudită eu trei diu cele mai veohl și mai 
ilustre Case ale Europei, intrarea Ro
mâniei în familia statelord europene a 
oăpătatd o nouă consfințire.

Epoca furtundsă, din oare au eșită 
regenerarea nostră națională, Unirea, In
dependența, Regatuld, a treouta fără â 
opri propășirea nâmului românesod. Oon- 
cientd de obârșia sa măreță, eld . a pu
tută (jice cu mândrie:

Poete ! Nu me plân-ge,- u’ai grijă de-a mea 
[sârță.

PlutiridU, privesed eu cerulu și prin deschi- 
[sa-i portă

Zărescd lucindd asupră-ml o_rază din altard. 
Mulțl au făcută cercare din unde a mă culege 
Dâr n’au putută s ’atingă odrasla unui Rege 
Căci Rege e ștejarul și-să crengi de ștejar!

Mai era însâ pe orizonuld nostru 
und puncta îngrijitord, unii nord care 
întuneca înoă siguranța în viitorO. Din 
lipsa de moștenitori direcțl, Dinastia 
nostră nu’șl asigurase continuitatea deoâta 
din punctuld de vedere politiod.

Căsătoria ce se serbeză astăzi în 
Sigmaringen este menită a risipi acestd 
nord, ultima rămășiță a furtunelord tre- 
oute. Principesa Maria, drăgălașa soțiă 
a principelui nostru moștenitori, este 
curoubeuld, care ne vestesce, că vremu
rile de grea oumpănă .nu se voră mai 
întârce. Din viță împărătescă, fiica re- 

oarl au oă4utti îd apă; dmenii mei înoă 
o recunoscură. In auulă următoră a ve
nită ârășl, așa și în anulă ală doilea, 
aid treilea ... și în toți ceilalți ani, oo- 
mandândă tota-dâuna pentru două per-, 
sone, oa să dejuneze la 4'ua anului.“

*' i

Am urmărită cu atențiune pe tînăra 
femeiă și în curândd observaiu, oum ea 
stă nemișoată, privindă la alergarea apei.

Cu amândouă manile era rădimată 
de spatele băncei, ce era pe țărmă ; se 
părea, oă ar fi una diutre acele dame 
indiferente, cari îșl facă preumblarea re
gulată ; însă ea îngenunchiâ și după bre 
oare timpă observaiu, că-șl faoe cruce. 
Ea s’a rugata...

In urmă lua din delioata ei oingă- 
tore und buohetă de viorele și ună mied 
ramă de m’rtd, și le aruncă ou o miș
care grabnioă în rîu, ca și aoela, oare se 
teme de o surprindere neplăcută.

Blașiu, Ianuarie 1893.

Maria. 

ginei mărilorO vine în țâra nostră ou 
menirea de a da dinastiei EEohenzoller 
nilord din răsărită acea oontimuitate fi. 
reșcă, ce va strînge înoă mai multă 
și pe veoiă legăturile între Trond și 
Țâră.

Suntd unele nâmurl, istorice oărora 
pronia cerâscă le-a dată o> m&nire pro
vidențială ; pe când valurile omenirei se 
rostogolesoă, prăbușindd în mersuld tru 
popâră și state, ele străbată falniodprin 
v^ourl și în lood de a dispare, cipătă 
mai m.qtă putere.

Ună hu,euQeuea este oa>3, Ho-
henzollern !

Precum Dunăreu, oe 8oaldă ou un
dele sale spumegânde oas^elula «in Sig
maringen, est din Pădurea Nî-gp, începe 
prin a fi und părău și în urmă străbate 
totd centrulă Europei, făcendu-șl drumă 
prin AlpI și CarpațI pănă la Mare, totd 
astfelă nârnulă Hohenzollern, eșindd diu 
întunericuld evului mediu, s’a împărțită 
în două ramuri, din care una a ajunsă 
a purta falnioa corână a imperiului ger
mană, âr cealaltă, credinoiâsă devisei să
pată la intrarea castelului HoheDzollern: 
Vom Fels zum Meere/ (Dela stânoâ la 
mare), a urmată valurile Dunărei și a a- 
junsd a reînvia pe țărmurile Mărei Ne
gre und vlăstard ală imperiului romană, 

Odrasla'" unui neamd atâcd de stră
lucită, împreună ou ună poporă oe îșl 
trage obârșia din poporula rege, aveau 
dreptuld la nisuințe mari. Faptulă iBto- 
riod oe se săverșesoe astă4l în Sigina- 
nngeu este înoununarea unei asemenea 
nisuințe la care suntă părtașe atâta Casa 
ndstră regală, oâtă și întrâga țâră.

Din oreșfetulă Carpațilord pănă 1 
țărmurile Mărei Negre toți Românii strig 
dâr mtr’ună glBsă :

„Să i-ră'aseă mirii României!“

Căde?a ministeriului frances'

Din Pcisd amă primită ieri s 
telegrafică despj căderea ministr 
franoesă. AfaceretPaoama a frâu 
tulO guvernului.

Iu oonsiliulă de nniștri ții
10 Ianuarie în- Palais Elyse, m 
președinte Ribot, care abia or 
săptămâni înainte -formase 
acum demisionată, a raportată 
ferența ce a ținut’o ou ooleg 
lungi și seriâse desbaterl, a 
neoesitatea, de a se reconsiri 
Președintele Republioei, C 
mită dimisia cabinetului și 
totă pe Ribot cu remanierea lui. Se sus-l 
ține, că Ribot va primi președinția mi
nisteriului și portofoliulă de interne. 
Freycinet și Loubet nu voră figura în 
viitbrea oombinațiă ministerială.

In genere se orede, că4 guvernulă 
șl-a dată dimisia din causa ătaourilord 
îndreptate în contra lui de „Gaulois* și 
„Figaro* Ună comunicată semioficiosă 
insă anunță, oă oonsiliulă ministerială, 
avândd în vedere seriositatea situațiunei, 
a .aflată de lipsă, oa ministruld președinte 
s$ șl depună mandatuld.

.. Nu se scie înoă dâeă Ribot a primită 
*>8 formeze nould oabinetă, ori dâră eld 
va refusa lui Carnot însăroinarea oe i-s’a 
dată, reoomandândd pe alțl bărbați po
litici, cari se simtă capabili a sta față 
cu furia dușmanilord Republioei, cari 
și-au ridioatti oapetele pretutindeni în 
Franoia.

Căderea lui Freycinet a adusd ou 
sine și căderea lui Bourgeois și a preșe
dintelui oamerei, Flcquet, în looulă oăruia 
s’a alesă C. Perier ou 254 voturi mao
ri tate. '/

In urma acâBta ou dreplă cuvântă 
se întrebă cerourile politi.e europene, 
oă dre oând v a urma oăderea lui Carnot 
însuși, a președintelui Eepublioei, sub a 
oărui președinția s’a întâmplată cea mai 
groznioă dramii poktioă.

Tâtă lumea pirivesce a4l la Franoia 
ou ochi curioși. G’e se va alege din ea? 
Țaruld ca și Paj^a, Viena ca și Berli- 
nulă, aieșuescă evenimentele triste ce se 
desfășu-ă în Pa'/isă. Teutonii saltă de 
bucuri» și privencă ou ironiă la dușmanii 

|I<or0, la Franoesl. Pretendențl de trond, 
'Cari se cufundaseră în negura uitării. îșl 
jsootă oapetele din înfruriereofl și se îmbie 
pe ’ntreoute l-a tronulă de odiniâră aid 

'monaiiehiei franoese, stro-pită de-stâtea 
lori ou sânge. Dâr poporulâ franoesd nu 
mai e a4l r^onarohista, eld e republicând 
și damooratfii și urâsce soeptrulă și pur
pura monarohiloră. Ce va fi dâră? Ve
ni va la putere sooialismulă, ori restabi- 
lirea terârei ?

Viitorul !i oelă mai apropiată va arăta 
unde, cam și înoătro se voră desvolta. 
luorurile în Franoia.

SCIKILE QILEI.
„ — 31 Decemvre.

Ar Ipiou fericitil, deplină în sănă- 
tate, b ită în norooă și buourii do
rință i ’Aoriloră noștri și tuturoră Ro
mânii de bine.

î ~X~
1 îșl de felicitare. Intregulă oorpd 

diplo ,ioă din Bucuresol a trimisă de- 
peșl felicitare la S'gmaringen A. A. 
L. R. R. Principelui Ferdiuandă,
Prii )nei Maria și Auguștilord Lord
păr

— x —
;ea pentru dotațiunea principelui 

Fi ldtL a fostă sanoționata de Re- 
g rolă înainte de plecare și se va
f ia. în Ziua de 1 Ianuarie 1893.

.eschiderea Oamereloră, d. minis- 
finanoe va oere und credită pen
ta acestei dotațiunl pănă la 1 
1893, dată la oare va fi trecută 

getuld statului,
—x—

isolvarea dietei unguresci? piarulă 
da „Magyar Al)am“ provdoă pe 
iții sâi, oa sâ câră disolvarea die- 
Bntru oa la nouâle alegeri să se 
esteze părerile asupra politioei bi
nd.

—x—
hragiulil „Haiducului “ din — Bra- 

S’a întorsă mașina lumei... Und 
eărașă oohilărată din Brașovă, a pu
tă Zilele acestea mai multe „cro- 
într’o fâiă din Sibiio, pe cari le 

esce „Tunsuiă Haiduoulău. Intr’una 
aceste „croniclu, ouragiosulă haiduod 
amintire șt despre ținerea adunărei 

irale a despărțământului 1 (Brașovă) 
Assooi ați unei transilvane, oare a de- 
d cjilele acestea in comuna înveci- 

t, Pre-;mâră, și Zice, că din causa 
eZii, atară de doi membrii din corni- 
i (?), ceilalți „n'au cutezate* a faoe 
xa până la Preșmeră, mai alesă că 
I „birjarii încă nu se prea încumetau 
ntreprinde o călâtoriă așa lungă.*4 Ce
da rândurile acestea și aruncenda ochii 
iscălitura numiteloră „cronici-4, vrendă 

nevrândă trebr.e sâ esdaml: S’a întorsd 
mașina le mei! AmR acolo! Uuui „Tun- 
sula Haiduculău sâ-i fia târnă de zăpadă 
și de cale lungă? Odimoră haiducii în
fruntau tâte nevoile timpului ; furiuna, 
ca șL viscolele; plbia ca și frigula ; no- 
'oiuld ca și zăoada erau fiore după 
irechiă pentru ei. Desprețuiau olnar 
mârtea, oând era vorba de a șl ajunge 
ținta. „Haiduoii44 noștri de aZl însă se 
tragă după ouptoră, nu „outâză“ a face 
,o călătoria lungă“, lie târnă de zâpadă 
p de frigă și lasă țînta în paza Dom
nului!...

—x—
Deficitulă Prusiei. „Nationalzeitung* 

inunțâ, că bugetuld de stată prusiana 
pi anulă, 1893 — 94 se încheie o’ună de- 
t.itd de 58,000,000 mărol.

—x—
Postă dispărută. Se scrie din Szeg- 

s'Ard, oă posta care mergea în 4 Ianua
rie n. oătră Tolna, a dispărutu fără de 
onnă. Tote silințele de-a o «fia au fostă 
zacarnice pănă aoum. Posta cuprindea 
ma fă și diverse hârtii de valâre în prețd 
Ji-- i/t/c fl.

— x—
Viitoruliî limbei rusesc!. Renumituld 

profesore Vincenz Sti/rcl scrie în „Odes- 
saer Telegraf14 ună traotată asupra lim- 
biloră usitate în comeroiu și în indus
tria. Dânsuld 4'°°> (;â looulă de frunte 
’la va ooupa limba rusâscă, deârece 
acâsta este simplă în forme, ou espre- 
siunl pregnante și laconice. „Narodni 
Listy?“ crede, că acâstă limbă va avâ 
pentru sine viitorula și dm oausă, că 
comeroiulă Rusiei e bine representată pe 
piețele comerciale din lume.
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f

S’a soulată apoi br. r. DUIUOrn*. 
.și într’o vorbire lungă, oonfusă, fără r 
o logioă și într’ună limbagiu aristooi 
tloă, adecă „râu ungureso&“, s’a apuoa 
de a îmblăti, oând pe fișpanulă, când ] 
vice-șpanulă, conoludândă că numai pa 
tida lui Apponyi pâte ferioi „Nagy Mt 
gyarortzâg“-ulă. Au mai vorbită apoi 
alțl membri pro și contra, silindu se fi« 
oare a demonstra, oă partida contrară i 
vîrîtă politica de partidă în oongrega- 
■țiu ne.

E de însemnată, că acestă congrega- 
țiune a festă bine.- cercetată, n ai alesă 

mall. Români încă au fostă 
altă-dată.
iă după unele deolarațiuul 
e de fișpană, oă nu s’a fă- 
și niol nu se va faoe asu- 
i oerută cuventulă d lă : 
Hossu Longinii : Din cele 

iernă, că nu este bine, ca 
artidău să se terăsoă aid 
une (aprobări). Așa este, 
e părere, oă „politica de 
u străbată nici-odată în a 
ue aprobări), pentruoă tre- 
esentulă ne dovedesoă în 
de păgnbitoră a fostă tot- 

olitioa de partidă11 a stri* bă- 
nistrațiune, oăol tdte relele, 
comitatulă nostru, au ur- 

1 semă din aceea, oă s’a fă- 
„politică de partidă“.

mă politioa afară, eră aici să 
\imstrațwnc bună și (lreptă 
. e vorba să faoemă și aici 
unol trebae să vă aduoă a 
in oomitatulă nostru nu suntă 
A partide politioe, oi suntemu 

, cei oe suntemă aderenții par
tale române, și decă e să ve 
aoi ou imputări și cu grava- 
soiu, oare 6re din partidele e- 

ir ave mai multe de a imputa, 
oi Românii de partida națională 

* (Așa e!)
•mă să alegemă oomisiunea oen- 
a compunerea acestei oomisiunl, 

a fi ou considerațiune la starea 
bilă a oomitetului nostru, și pen- 
ea vă rogă, să alegeți în aoea oo- 

) de aceia, oarl cunoseă și voră 
jze multele rele, oe ne apasă, 
ceste ouvinte au fostă urmate de 
probări, der „furia politioă“ nu se 

lomoli, căci după aoeste se soulâ 
E. Hollalci și într’o vorbire plină de 
jmă, a făout formală batjocură atât 
ișpană, câtă și din vioe-șpană, îm- 
îdu le multe păcate. Năyăli apoi a- 
i guvernului și a partidei guverna 
□ale, făoendă o aspră jdritioă — apo- 
tă, arătândă, câtă nedreptate face 
îrnulă’ chiar și Maghiariloră, numai 
iă Hă și să rămână la ’putere. Să fi 
oiță ună Românăx asemenea d-lui 
ilaki., de s.guf.ă., că l’ar fi luată la 
pundere și 8a făoea alaiu mare.

Așa suntă acjl la noi oonstelațiunile 
jpanulă apoi a înohisă disousiunea și 

. puroesă la alegere. Pe lista partidei 
ivernului au fostă patru Români: Va
ite Damiawl protopopă gr. or. în Bradă ; 
ion# Șimionașiu, asesoră la sedria orfa- 
ală; George Danilă, primară în opidulă 
luniădâra și Ștefani* Radicu, prot. gr. 
iat. în PetroșenI, — ăr pe a oposițio- 
îaliloră numai ună Română. S’au alesă 
oei de pe -lista fișpanului.

După publicarea alegerei, br. T. Bor- 
nemisza a deolarată, oă alegerea nu este 
espresiunea- voinței libere a congregațiu- 
nei, de aceea îșl dă demisiunea ; totă 
așa și alț.1 șese membri ai partidei opo- 
siționale.

Românii, din acăstă oongregațiiine 
potă învăța, că a sosită timpulă, ca să'' 
nu m&i stea cu mânile în sinii, oi fiă^oare 
la postulă său, să-și împlinăscă datorința, 

pn*A însufla 
ață și îm-

isO.

aty: 
uă Paul 
Reuniu- 
oemvre 
și des- 
afaoe- 

orbito- 
ratioă, 
•ă, der 
sine și

d-lă
i ro-

.■I

■i A î

oăol numai astfelă vomă 
respeotulă î.o-r«»î

După ședință se făcu o ooleotă pen
tru Hurbau, oare a dată o sumă de bl 
franol, și oarl s’au trimisă 4'arului „Na 
rodni Listy“.

Numitulă (j'ăristă Paul Vibert stu
diază ou diligință starea popăreloră, oarl 
se luptă pentru naționalitatea loră. Ca- 
raoterulă său integru îi procură și res
peotulă generală în străinătate. Elă este 
fiiulă istoriografului parisiană șiseooupă 
multă ou eoonomia națională. Ca ata
șată ală ministerului marinei a publioată 
ună opă asupra economiei ooloniiloră, 
Densulă este ună esoelentă oratoră. Din 
anulă 1872 a ținută peste 400 vorbiri, 
ascultate de ună pubiioă numărosă.

Opulă său celă mai bună este „La 
Concurence etrangere* din a. 1887.

Ajunultf Crăciunului în ZerneștI.

Zerneștî, 8 Decemvre 1893.
Reuniunea femeiloră române din 

ZerneștI și jură, ală cărei soopă este 
ajutorarea copileloră săraoe, obiclnuia a 
împărți ajutbrele sale de regulă în <j'U9 
botezului Domnului. In anulă aoesta s’a 
oouformată și reuniunea de aiol usului 
practicată la alte reuniuni ou asemenea 
soppurl, și astfelă oomitetulă reuniunei . a 
hotărîtă, oa distribuirea ajutâreloră să 
se faoă și la noi în ajunulă Crăciu
nului.

Spre scopula aoesta s’a adusă de 
timpuriu ună bradă și s’a așe4ată în sala 
edificiului șcălei din looă, unde s’a îm
podobită și provăcjută ou cele de lipsă ; 
2 mese erau- încărcate cu mulțime de 
obiecte — mai numai felurite haine — 
destinate a se împărți oeloră lipsiți, apoi 
oolăoei, mere, nuci, zaharioale, turte eto. 
căci reuniunea, pe lângă copilele, cari 
aveau sâ primâsoă ajutorele obicinuite din 
oassa reuniunei, voia să facă o buouriă 
și altoră oopiiașl, oarl înoă au venită eă 
vadă pomulă Crăoiunului.

Lățindu-se vestea despre asestă fru- 
rnisă intentiune «
și alții 
oa să î 
mai mi / 
ep'ntribuicu a-na A.urelia Uuteanu z îl., 
d lă dir. E. Lang 5 fi., d-lă Quittner 5 fi., 
d-lă dr. Keoskemeti 3 fi., d-lă dr. Grun- 
feld 3 fi., ou cari bani s’au oumpârată 
opinci, oureluțe, șaluri, cârpe.

După 5 6re sera, fiindă tdte gata, 
s’a umplută sala de copile și oopii, ou 
d nii învățători în frunte, publică din 
sată, d-nii mai susă memorați, mai tăte 
membrele reuniunei cu d-na presidentă 
Maria Garoiu.

Mâi întâiu se cântă cu copiii de 
școlă troparulă nasoerii Domnului, apoi 
lâudă cuventulă d-lă advooată Nioolau 
Garoiu, arătă însemnătatea 4Dei, în care 
pomulă Crăciuniîlui aduoe bucuriă tutu- 
rorăj celoră din palate, oa și oeloră din 
colib’$, că aoestă 4* esfe pbnă de plăcute 
reminiscențe din frageda copilăria și 
pentru ,oej, oarl deja de multă au tre 
oută peste acestea ; aduoe laudă cuvenită 
reuniunei pentru ajutorele, ce le distri- 
bue deja de atâția ani în totă mai mare 
măsură, apoi adresându se oătră copii și 
copile îi îndemnă a fi totdăuna recunos
cători și mulțămițorl cătră binefăcătorii 
loră, ceea ce potă faoe numai dăcă voră 
faoe și ei bine altora, voră fi asoultătorl 
și silitori și se voră ruga și ei lui Dum- 
ne4«u pentru fericirea biuefăoătoriloră 
loră.

Se cântă condaoulă sărbătorei, apoi 
părintele Ionă Danii, în numele oopiiloră, 
mulțămi reuniunei femeiloră pentru bine
facerile săvîrșite, preoum și aoeloră ma- 
rinimoșl Domni și D6mne, oarl prin oon- 
tribuirile loră au făcută posibilă, ca pe 
lângă darurile reuniunei, să se pâtă face 
buouriă înoă și altOră copii și oopile 
lipsite.

Se începu după acestea împărțirea 
ajutdreloră prin Dbmnele membre ale 
reuniunei. D na presidentă predă mai 
întâiu d-lui diaoonă Ionii Strfooiu o gar
nitură de sorisă de totă frumosă, dreptă 
reounoscință pentru serviciile aduse reu- 

niunei, ca seoretară ală aoeleia, pentru 
oare d-sa adâncă emoționată mulțămi; 
46 copile căpătară materiă bună de iărnă 
pentru oâte ună rendă de haine, 30 oopii 
și copile au primită ajutârele cumpărate 
cu banii dăruitoriloră, apoi celă puțină 
200 copii și oopile au oăpătată oolăoei, 
mere seu nud, așa că ou dreptă ouventă 
se p6te 4>ce, oă pomulă de Crăoiună 
din ZerneștI a adusă o buouriă generală 
tuturoră, celoră mari și mid, și care se 
pdte numai simți, er nu descrie; dăe 
Dumnezeu, oa simțămintele manifestate 
ou aoăstă ooasiune din partea donatori- 
loră și donațiloră să misce și inimile 
acelora, oarl față de atari aote de oari- 
tate se pară înghețate.

Unu martorii.

Sein telegrafice.
ParîSU, 11 Ianuarie. Noulâ 

ministeru este compusu astfelu: 
Ribot, președinte și ministru de 
interne; De veil e, ministru de es- 
terne; generalulu Loizillon, mi
nistru de resbelu; Vi ger, minis
tru de agricultură. Ceilalți miniștri 
’șl păstreză portofoliurile.

DIVERSE.
0 biserică uriașă. Amerioanii s’au 

pusă acum să faoă—minuni. O sală din 
Chicago ouprinde peste 100,000 6menl. 
La ună concertă dată în aoea sală a 
cântată ună coră aoompaniată de or
chestră, oarl la un locă an constată din 
5000 persdne. In New York se va oons- 
trui o didire episcopală — deocamdată 
din modestiă numită catedrală — oare 
să întreoă în mărime tâte bisericile din 
Europa. In considerațiunea elementului 
poliglotă ală orașului se voră 4'di în in- 
terioră șăpte oapele, în cari se voră pre- 
dioa totă în atâtea limbi, pe când în 
partea principală, se înțelege, oă în

Locl deschis!.*)
Dorescli anu nou fericitu tu- 

turoru eleviloru și eleveloru, pre
cum și părințiloru loru iubiți.

Franz Fiedler, 
magistru de dansă.

Pentru acestă rubrică Redacțiunea nu 
e responsabilă.

Nou abonament!
la

GAZETA TRANSIIWIEZ
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la. care învltămu pe toți amicii și 
sprijinitorii fotei nostre.
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XLZX-ÎO. EbXXVL . .
sese . - - - 20 „
trei litrii . . . . . io „
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unii anu ...................................... 8 franci
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1 fl.
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Cnrsulu pieței brașov o

Cnrsulu la bursa din Viena

din 12 Ianuarie st. n. 1893

Bancnote românesc! (Jump. 9.47 Vend. 9 49
Argintii romănescă „ 9.40 .1 9.45
Napoleon-d’or! „ 9.55 n 9.58
Lire turcesc! „ 10.75 n 10.8
Seris. fonc. „Albina1* 6u/0 101. —.2

H . n « 5U/o n 101.— M 102-
Imperiali • - - ■ „ 9.65 n 9.65
GalbinI - ■ - n 5.55 n 5 60-
Ruble rusesc! • - • „ 117. - ii 119.
Mărci germane 58.60 59 10
Discontulă 6—80/0 pe anii

din 11 Ianuarie st. n 1893.

Renta da aură 4“/0 ..... ! 14.30
Renta de hârtiă 5u/n 100 75
împrumutul)! căiloră ferate ungare

aurii • - - - - - - - - 123—
dto argintii ------- 101.80

Amortisarea da* riei căiloră ferate de
ostii ungare [2-a emisiune |

Amorf isarea datoriei căiloră ferate de
ostii ungare (3-a emisiune)

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostii ungare |prima emisune- 120 —

Bonuri rurale-ungare ----- 95 85
Bonuri croato-slavone - 105 50
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă 97.—
Imprumutulă cu premiulti unguresc* 146.25
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

gbedinului - - - • 145.25
Renta de hârtiă austriacă * • • 98.30
Reata de argintă austriacă . - . . 97.90
Renta de aurii austriacă - 116.65
Losurl din 1860 147.10
Acțiunile băncei austro-ungare 997.-
Acțiunile băncei de credită austr, 365.50
Acțiunile băncei de credită ungar. - 318 25
Galbeni împărătesc! 5 65 [
Napoleon-d'or! 9.58
Mărci 1U0 imp, germane 9.17 >/2
Londra 10 Livres sterlings 120.50

3 

î<
I

!

-sAHn'ȚIU.™-
îmi iau permisiunea de a face cmnoscutu P. T. publicului, 

precumu și On. corpQ oficerescu, că su bscrisulu ia în primire cu 
cjiua de 5 Ianuarie n. c.

tatama&m IFlwh
■ ÎJ -

Me voiti sili, ca prin mâncări Iii ne gătite, curate și 
gustOse, prin vinuri curate și ne falsificate, precum și 
prin unu serviciu amabilii și promptu sS' mulțumescu în t6te pri
vințele pe On. 03pețI. Me rogu pentru cercetare numerosă.

GWGE SOREA.

a ii

Și

vinei de Trientu, 
veritabilii, nelalsiiicatu și naturalii, roșu seu 
albu.

Acesta vinii se recomandă, din cansa proprietftți'orfl sale 
escehnte, fiindfl tare și totuși plăcutu și ușoru la beutii.

Se află en detail în looalulo Tirgulti cailoru Nr. 1. (casa 
de Schobeln); eil gTOS dela 56 litre în sus<’>, dela 1 Ianuarie 
1893 în cependO la D nil Erați lVKicIialovici, Tergulfl po 
melorfl seu la Tliomas Bosill, Blumena.

Rugăm pe d-nii abonați ca la reînnoirea prenumerațiuneii 
se bmevoiască a scrie pe cuponulfi mandatu lui postaid și numerii 
de pe fâșia sub care au primită (Jiarulti nostrU până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
ămurită și s6 arate și posta ultimă.

Administrat „JGaz. Trans.“

X£ers-cil\zL trexxixrilorxx
ne liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din 1 Octomvre 1892.

Budapesta—Predealii Predcalu—Budapesta B.- 'Be8ta-Aradu-TeiușiTeiuș->Aradu-B.-Pesta Copșa-uiicăt—Sibiiu

Trenă 
de 

perein.

Trenă 
accele
rată persdn.

Trenă 
do

Trenă 
aacele-l 

rată

Trenă 
accele
rată

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
aocele- 
rată

Viena
Budapesta 
Sjsolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare

Mezb-Telegd
R£v
Bratoa
Buci a
Ciucia
Huedin
Stana
Aghiriș
Gârbău
Nădflșel
Clnșiu

Apahida 
Ghiriș 
Cuoerdea
Uiflra 
Vințul 
Aiudfl

de sus

e

10.00
8 25

11.38
2.12
3.53
4.-
4.30
5.22
5.45
0.00
6.31
7.12
7.29
7.49
8.01
8.14
8.29
8.46
9.03 

10.08 
10.37 
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.—

8.05
1.55
4.14
5.53
7.08
7.15
7.43
8.18

0.-
9.07
9.37

10.37
11.10
11.32
12.50
1.25
1.43
1.52
2.18
2.40

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3.03
3.46
4.07

2.15
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.17
4.50

5.42
5.55
6.18
6.34
7.34
7.57

I
[Bucuresol 
Predealu 
Timișii 
Brașovfi j 

Feldidra
Apața 
Augustinfl 
Homorodfl 
Hașfalflu 
Si glii ș ora 
Elisabetopole 
Mediașfl
Copșa mică J

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelfl

Trenu 
de 

persdn.
Tr. ac.

Trenu 
de 

persdn-

Trenă 
accele
rată porsân.

Trenă 
de

I

8.22
(.8.38

9.14

J^rs. 10.05
|Tr. ac.

12^ 5.57

1-11/ 6.29
8-3b|12.10

( 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

”945

Tei ușii

Aiudfl 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișfl 
Apahida

Clușiu

Nădășelfl 
Ghîrbău 
Aghirișfl 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratoa
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea mare)

sus

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

7.40
1.12
1.42
2.18
2.48
3.19
8.40
3.56
4.29
5.34
5.54
6.21
6.42
6 55
6.57

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.23
7.30
1.55

4.20
4.48
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
6.14
6.29
6.53
7.02
7.28
7.53
8.31
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
3.00

8.50
5.16
5.57
6.58

12.54
1.23
1.51
2.00
2.08
3.-
4.23
4.48
5.25
5.43

6.07

6.39
7.08

7.47

8.13
8.38
8.43

10.05
11.46

1.50
7.20

4.45
“9712"

9.41
10.17

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

1.18
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47

. 4.07
4.28
2.34
4.52
5.26
6.34
6.52
7.40
8.50
8.05
8.19
8.43
9.12
9.51
9.56

10.23
10.42
11.17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40
6.20

I Viena
Budapesta 
Szolnok

Aradu

laidoșA—Bistrița Bistrița—Ulureșu-lLudoșii

’fl • s ■ ■ 

)CÎi • . ■ a

4. — | Bistrița..........................
6.48(1 Țagu-Budatelecfl . . .
9.59|| Murâșfl-Ludoșfl . . .

o

a

Trend 
de 

persdn.

1

Trenă 
accele
rată

Trenă 
do 

persdn
Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș
Ocna
Sibiiu

3.- 10.57 7.10
3.31 12.22 7.43
4.15 12.40 8.27
4.46 12.50 8.59
5.10 2.26 9.23

10.00
8.10

11.04,
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

10.00
10.25
10.44
11.58.____
11.29 7.05
11.56 7.40

Glogovațîi 
Gyorok 
Paulișfl 
RadnaLipova 
Conop 
Berzova 
Soborșinfl 
Zamfl 
Gurasada
Ilia 
Braniclca 
Deva 
Simeria (Piskj) 
Orăștia 
Șibotfl
Vinț. de josfl 
Alba-Iulia 
Teiușu

8.05
1.56 

| 4.02
6.57

T. d. p«r.
2.34
2.54
3.34
3.58
4.20

2.15
9.30
1.05
5.24
5.46

. 5.57
6.19
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.35
8.57
9.13
9.29
9.53

10.19
10.50
11.16
11.44
12.06
12.38

Teiușu
Alba-Iulia

, Vinț. de jos A 
Șibotfl 
Orăștia 
Simeria (Piskj) 
D.eva
Braniclca
Ilia
Gurasada 
Zamfl
Soborșinfl 
Berzova ... 
Conopfl 
RadnaLipova 
Paulișfl 
Gyorok 
Glogovațfl

Aradfi ■

Szolnok
Budapesta

Viena

3.04
3.40
4.58
4.20
4.42
5.43
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
7.25
6.20

5.28
5 50
6.20
7.01 

’ 7.20
8.20

11.15
1.20
7.20

1.39
2.19
2.36
3.03
3.30
4.17
4.33
4.55
5.17
5.28
5.54]
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8.08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
3

Sibiiu— Copș a-mică

4.49110.17

p.3'2 11.09I
5.59 11.401

" 6.20 12.05

Sibiiu 
Ocna 
Loamneș 
Șeica-mare 
Copșamieă

7.35
8.02
8.30
9 05
9.34

Cucerdea-Oșorh elL1 - R.-săs.

Cucerdea
Ludoș
Oșorlieiu * 

Regh.-săs.

2.3P 
3 2(2 
5.0V- 
5.5(0
71.5

8.20
9.11

11.39
12.20
1.15

2.41
3.27
5.14
5.36
7.15

Regh.-săs.-Oșo rh.- Cucerdea

Regh.-săs.

Oșorlieiu

Ludoș 
Cucerdea

3 44
5,14 .... 
“.20 10.05

9.35
3.22
5.05
5.54
7.41
8.25

Simeria (Piski) Petroșeni || B*etroșeni-Simei*ia (Piskl)

Simeria 6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50 6.20
Strei u 6.35 11.23 4.58 Banița 6.41 11.40 6.54
Hațegfl 7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19 7.20
Pui 8.06 1.21 6.36 Pui 7.57 1.05 7.51
Crivadia 8.47 2.23 7.24 Hațegfl 8.36 1.54 8.25
Banița 9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49 9.01
Petroșenl . 9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27 9.35

Aradu--Timișora || Timișora—Aradii

Aradu 6.15 11.30 5.58 Timișora 8.- 1.11 8.15
Vinga 7.32 12.47 6.46 Vinga 9.02 2.46 9.46
Timișora 8.42 2.04 7.39 Aradu 9.44 3.50 10.5-fo

4.50l 9.30 2.30l 8.50
Gliirișu—Turda |) Turda—Gliirișu

■■ 7. -
* 7.47

12.31
1.15

Simeria (P'ski)—Hunedora

Simeria tfiski) 10.50 4.40 9.56
Cern a. 11.13 5.03 10.08
Hunpdora 11.48 5.38 10.32

Hi'nedora —Simeria (Pisfco

Hu jedora 4.46 2.32 7.22
Ce- „ ' 5.11 3.- 7.50
Si n 5.28 3.20 8.10

fi»., Cernești- .... •?
Brașov 8.35 4.55
ZerneștI 10.28 6.36

Ghirișu 7.48 10.35 3.40110.24 Turda 4.501 9.30 2.3A 8.50 
” . . 10.44 Gliirișu 5.10| 9.50 2.50.1. 9-10Turda

1.16
4.15
7.21

8.08 10.55 4.

Si^liișora—Odorlieiu || Odorlieip—/^igliișdra

8.15 3.15 
10.52 TIO

aSighișora. . . 4.30 11.25 Odorheiu.-
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighiș(S“'a-

Careii-mari—Kel&u >l&u—Careii-mari

Oareii-marI. .
Zelău. . . . a

Nota i Numerii încuadraț! cu linii grflse însemn6ză drele de ndpte.

5.45| jaelău..........................
11.—ii, Careii-marI . . . .

V
■iu

/<er nesti—Brașov

Zernesci
Brașov

5.0C
6.2S

12.20
1.44

Brașov—C li.-Oșorlieiu.
Brașovu 8.50 3.10
Uzonu 9.43 4.23
S.-Georgiu 10.32 5.03
C.-Oșorheiu 12.54

l 7.26)
CJii.-OHorlieiu— BSrașov.

Ch. Oșorlieiu 4.3U 2.451.1
. 7.031 S.-Geor; 

Uzonfl
Brașovu

7.00
8.25

5.45
7“

Tipografia A. MUREȘIANU. /


