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Brașovu, 11 (23) Februariu 1885.
De unu timpii încdce pressa francesâ se 

ocupă mai viu și cu mai multă interesă de situ- 
ațiunea politică și economică a României. Pentru 
momentă este cestiunea reînoirii convențiunei co
merciale a statului română cu Austro-Ungaria, 
asupra căreia ea și-a îndreptată atențiunea, țiiare 
de frunte, ca „Gaulois,“ „Figaro,“ „Nouvelle 
Revue,“ „Patrie, “ discută cu predilecțiune acâsta 
cestiune, servindu-se de ună studiu, ce l’a pu
blicată de curândă prințulu George Bibescu asu
pra convențiunei comerciale a României cu Aus- 
tro-Ungaria.

Principalele idei, ce le desvâltă prințulă Bi
bescu în broșura sa, se potă resumâ în următâ- 
rele cuvinte: Prin convențiunea comercială dela 
1875 România a fostă cucerită economicesce de 
Austro-Ungaria. Germania în legătură cu Austro- 
Ungaria are de scopă a smulge cu totulă Româ
nia din brațele comerciului cu statele occiden
tale. Spre a dovedi acesta prințulă Bibescu arată, că 
printr’o combinațiune de tarifuri de drumă de ferii 
destinate de a eftinf transportulă între România 
și Viena și între piețele române și Hamburg și 
Stettin, se dă comerciului din România o direc
țiune spre nordă, căci pre când ună vagcnă cu 
marfă, care circulă între Berladă și Galați este 
tarifată cu 74 bani de chilometru. elă nu plă- 
tesce decâtă 45 bani spre a merge la Stettin. 
Astfelă, cjice prințulă Bibescu, mișcarea comer
cială și maritimă a României cu Francia și An
glia va scădâ pe cji ce merge și Austro-Ungaria 
cu Germania voră profită singure de noua si- 
tuațiune.

Amintitele <Șiare parisiane dicu între altele, 
că suntă datâre cu recunoscință prințalui Bi
bescu pentru „patrioticulă lui avertismentă.11

Semnalândă curentulă opiniunei publice în 
Francia, rămâne a ne dâ contă, despre părerile, 
ce domnescă în România în cestiunea convențiunii 
cu monarcbia ndstră și aici trebue se constatăm ă 
îndată, că opiniunea publică nu este nicidecum 
favorabilă reînoirii acestei convențiuni.

pilele acestea ministrulu președinte Brătianu 
a declarată în cameră, că guvernulă e decis a denunță 
convențiunea care espiră peste un ană. Chiar interpe
lația d-lui Iepurescu în acâstă cestiune dovedesce, că 
în România mari suntă îngrijirile de viitorulă 
economică ală României.

E numai o aparență, că tâte cestiunile in
ternaționale ce agită spiritele în România suntă 
în ajună de a se resolva pe calea cea mai lini
ștită și satisfăcetâre, în realitate însă România 
are să lupte încă cu mari dificultăți, despre cari 
nu voimu să cercetămă acum dacă și-le face ea 
însăși său i le prepară alții.

Interesante sunt în privința acăsta unele re
velări, ce le face „Națiunea, “ organulu oposițiu- 
nei moderate, într’unu articulă de fondă din nu- 
mărulă de Duminecă. Reproducemă părțile prin
cipale ale acestui articulă pentru ca să afle și ceti
torii noștri de ce natură suntă îngrijirile amintite, 
ce domnescă a<Ș.I în sînulu poporațiunei din statulă 
vecină română. „Națiunea“ (Ș-ioe:

„Sunt cestiunl mari, de atâta timpă pendinte, 
ca și când ar fi uitate, fără ca țăra să scie mă- 
cară cum stau aceste cestiunl vitale și totodată 
amenințătăre pentru ea. Cea mai gravă din tăte

CRONICA POLITICĂ.
Organulă oposițională croată -.Pozor» se ocupă de re

forma camerei magnațiloră unguresc!. dicândă că 
acestă reformă ar fi cea mai mare vătămare a pactului, 
dela suspendarea constituțiunii prin comisariate, în casă 
când dieta ungurescă ar resolva acestă cestiune fără con- 
simțământulă dietei croate, întru câtă ea privesce pe 
Croația. »Pozor* cere ca deputății croați să protesteze 
și să nu ia parte la desbateri. Croația niciodată nu va 
recunâsce reforma îndeplinită unilaterală; Croația este 
îndreptățită să refuse a trămite magnați în dieta ungară 
reorganisată unilaterală. Se pare, <|ice organulă oposi- 
țională, că Ungaria vrea să provăce ună nou conflictă cu 
Croația. Pressa maghiară și maghiaronii croațî nu se 
îndoiescă însă nicidecum, că toți deputății croați din 
dieta ungurâscă, cari au și fostă chemați la Pesta în 
acăstă cestiune, voră vota în unanimitate pentru proiec- 
tulă guvernului ungurescă.

*
>Vossische Zeitung» comunică, că între Berlin și 

Viena suntă în cursă tractărl spre a înduplecă și pe 
Austro-Ungaria să încheiă ună tractată de 
estradare ca celă dintre Rusia și Prusia, dedrece — 
după cum se vorbesce — numai în casulă acesta Rusia 
ar pută trage folăse din acelă tractată. Cu greu putemă 
crede însă că cabinetulă vienesă ar consimți la încheiarea 
unui astfelă de tractată, deârece se scie bine că elă nu 
e atâtă o armă în contra anarchismului, câtă în contra 
Poloniloră, cari în Austria suntă representațl în Reichs- 
rath de 57 de deputațt. Afară de acăsta, „Voss. Zt.g.« e 
de părere, că ministrulă președinte Tisza nu va consimți cu 
nici ună preță la încheiarea unui astfelă de tractată. De 
asemenea se dice că Italia, căreia încă i s’ar fi propusă a 
încheia ună asemenea tractată, ar fi respinsă acăstă pro
punere. Prin urmare, după cum stă lucrulă Rusia nu 
va avea deosebita plăcere de a-șl vedea realisându-i-se 
visulă: nimicirea Poloniloră.

*
Se pare că marele puteri suntă hotărîle se pună 

odată capătă stăriloră anormale din Macedonia. 
Trei, puteri marii, în frunte cu Anglia, și-au luată sarcina 
să resolve acăstă cestiune. In scopulă acesta, atașatulă 
militară Trotter dela ambasada englesă din Constantino- 
pole a plecată în Macedonia, ca să se informeze și să 
studieze starea poporațiunii macedonene. După unele 
sgomote, care — după cum află »Confed. orientale* dela 
corespondentulă său din Bitolia — nu suntă nefundate, 
Porta ar fi obligată de marele puteri să aplice în Mace
donia legea organică redigeată în 1880 de comisiunea 
europănă a Rumeliei orientale conformă art. 23 ală trac
tatului din Berlin. Acăstă lege organică trebuia să 
s’aplice încă din 1880 în Macedonia și în celelalte pro
vincii, a căroră poporațiune este în maioritate creștină. 
Ar fi și timpulă să se îmbunătățăscă sărtea creștiniloră 
din provinciile turcesc!.

-------o-------

Unu raportd oficiosu 
despre situațiunea Macedoniei.

Macedonia, patria lui Alexandro celă mare, este 
asiăcjl țăra cea mai importantă din tâte țările din penin
sula balcanică. — In acăstă țără guvernulă actuală 
turcescă nu face nimica pentru siguranța averii și 
a vieții omenescl. Bandele de tâlhari cutrieră Macedo
nia, ardă sate, omâră omeni și facă cele mai mari atro
cități, fără ca să aibă cea mai mică frică de autoritățile 
guvernului turcescă. Mai de unăcjl scrisese Laveieye, că 
Turcii facă în Macedonia cele mai mari atrocități în 
contra Bulgariloră. Acuma vine Valiulă său guvernafo- 
rulă dela Salonică și voesce printrunu raportă câlră 
marele Viziră să arăte, că tăte publicațiunile lui Laveleye 
suntă scornituri și poporațiunea Macedoniei este mulță- 
mită cu guvernulă turcescă și numai nisce agitatori 
panslavisti bulgari suntă nemulțămiți cu administrațiunea 
turcăscă. Acești agitatori născocescă totfelulu de crude- 
litățl, care le facă Turcii Bulgariloră, și le publică prin 
tăte Gazetele europene, ca să provăce intervențiunea pu- 
teriloră în favârea Bulgariloră. Guvernatorulă turcescă 
din Salonică scrie în raportulă său cătră murele viziră

este cestiunea Dunărei, asupra căreia amu atrasă 
în atâtea rânduri atențiunea opiniunei publice și 
a guvernului. Ce se face cu acestă mare litigiu?

„Esistă ună tratată care a resolvatu cestiunea 
în contra intereseloră și a drepturiloră României, 
tratată la care statulă română n’a luată parte, 
și care, prin urmare, nu este obligătoriu pentru 
elă: Cum rămâne dar cu a lui esecutare? Ofi
cioșii noștri și cei dela Viena ne-au lăsată a în
țelege că, în urma intrărei României în faimâsa 
ligă a păcei, cestiunea Dunărei-rămâne in suspenso. 
Fârte bine! Dar dacă mâne nu va mai conveni 
statului română d’a face parte din constelațiunea 
formată de alianța austro-germană, ce se va în
tâmpla atunci ? Nu va veni 6re Austro-Ungaria 
susținută de aliata sa, să pretindă esecutarea tra
tatului din Londra? De n’ar mai avă trebuință 
de noi, acăsta ni s’ar întâmplă chiar neeșindă 
din a loră constelațiune. Etă dilema din care 
caută să eșimă câtă mai curândă; căci astăcjl 
cestiunea Dunărei stă suspendată pe capetele n6s- 
tre și răpesce statului română orice libertate de 
acțiune. Cestiunea Dunărei este ună lanțu ce 
ne legă cu voe fără voe de carulă politicei austro- 
germane, și nici ne lasă putința să’lă sfărâmămă 
chiar în cj.iua. când interesele nâstre ne-ar cere 
imperiosă să-o facemu. Și aceea <Ș.i se apropiă; 
ea ne bate la ușă cu ocasiunea convențiunei co
merciale. “

„Der cestiunea Arab-Tdbiei cum stă? De mai 
bine de trei ani acestă litigiu este resolvată prin 
o înțelegere între puteri. Ori câtă de păgubitdre 
este pentru noi aceea soluțiune, (ca soluțiunea 
tuturoru cestiuniloră privitâre la România și ră
mase neresolvate de tractatulă din Berlin), noi 
amu primit’o pentru a pune capătă unei situați- 
unl fârte delicate. Cu tâte acestea, lucrurile au 
rămasă totă în starea de mai înainte, împrejurulă 
Silistrei urmâză a esista o zonă neutră de mai 
multe chilometre, pe care Bulgaria o stăpânesce 
de faptă, și guvernulă nu face nimică pentru a 
curma acestă litigiu.“

„Totă astfelă se petrecă lucrurile și cu ces
tiunea regulării fruntariiloră nâstre despre Austro- 
Ungaria, cu dănmarea cetățiloru, bulgare de pe 
malulă Dunărei, cu lucrările cu cari s’a însărci
nată Austro-Ungaria la Porțile de ferii. Tracta
tulă din Berlină ni s’a aplicată nouă în ună 
sensă judaică și în cestiunea retrocedării Basara
biei, și în cestiunea Dunărei, și în cestiunea isra- 
elită, âre rămânea-va elă literă mârtâ pentru ma
lulă dreptă ală Dunărei, fi-voră pentru alții tâte 
folâsele ce decurgă din elă, și pentru noi t6te 
păgubile ?“

,,Ce se face și cu cestiunea închiderei fruntariei 
nâstre din partea Austro-Ungariei sub cuvântă său 
sub pretextă de epizootiă? De mai mulți ani țâra 
pierde miliâne prin acestă măsură arbitrară, rău- 
voitâre, vexatâre. Acum câteva <Ș.iIe o telegramă 
ne spunea că guvernulă ungurescă a ordonată 
deschiderea fruntariei despre noi pentru capre și 
oi pe motivă că pesta bovină a încetată cu to
tulă pe teritoriul^ României. Ișl pâte închipui 
cine-va o derisiune mai amară decâtă acâstă mă
sură ? Ună guvernă constată că într’o țâră ve
cină pesta-bovină, epizootia nu esistă, și cu tâte 
acestea, elă mănține în modulă celă mai arbi
trară prohibițiunea pentru importulă viteloră cor
nute ; și scimă că celă mai însemnată esportu ce 
se făcea din țara nâstră în Ungaria era tocmai 
acela ală viteloră cornute și ală porciloră ; capre 
și oi mai că nu se esportau.“

„Eată resultatulă amici ei, marei intimități 
ungaro-nemțeștl ce guvernulă nostru a avută pa- 
triotismulă și dibăcia să ne câștige cu prețulă 
atâtoră sacrificii. Negreșită, tâte acestea cestiunl 
facă parte din faimâsa identitate de interese, ce 
s’a descoperită că există între Austro-Ungaria și 
România. “
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despre Bulgari, — tocmai după cum scriu Turcii noștri dela 
CarpațI cătră Corână, că poporulă românii este bună, 
blândă și mulțămită cu stăpânirea ungurăscă și că numai 
câțiva agitatori daco-români suntă nemulțămiți. Turcii 
dela Pindă vădu în Bulgarii din Macedonia, cari îșl iu- 
bescă și apără naționalitatea lorii, panslaviștl, totă 
așa vădii și Turcii dela Dunăre, Tisa și dela CarpațI în 
naționalitățile nemaghiare, care își iubescă individuali
tatea lorii națională panslaviștl, pangermaniștl și 
panromâniștl seu Dacoromâni. In Turcia ca și la 
noi domnesce sistema cea mai machiavelistică. Sub con- 
stituționalismulii ungurescii poporele nemaghiare suntii în 
multe privințe mai apăsate, decâtii în Turcia. După a- 
cestea puține reflesiuni să trecemîi Ia raportorulă Valiu- 
lui seu guvernatorului din Salonică, care sună așa:

«înălțimea Ta! Eu amă primită traducerea scri
sorii domnului de Laveleye, pe care avușl bunătate a 
mi-o trimite cu acea însărcinare, ca să-ți facă cunoscută 
starea adevărată a lucruriloră și să-ți arătă măsurile, 
care s’au luată pănă acuma spre a asigura buna ordine 
în provinciă și spre a pune capătă atacuriloră Îndreptate 
în contra guvernului imperială de pressa străină. Chiar 
în depeșile mele anteriâre amă arătată Inălțimei Tale, 
fără de a ascunde, ceva situațiunea adevărată a acestei 
țări. Reasumeză comunicatele mele anteriâre și le com- 
pleteză spre a aduce guvernulă Maiestății Sale în posiți- 
une, de a răspunde în contra acusațiuniloră nedrepte ce 
se facă autoritățiloră imperiale, câtă și poporațiunei 
musulmane, abstrâgândă dela unele călcări de tâlhari a 
supra cărora amă atrasă atențiunea Domniei vâstre la lo- 
culă și la timpulă cuvenită, n’a încetată de a domni în 
țera acăsta cea mai mare liniște și de aceea nu este 
nici o causă de a lua măsuri escepționale pentru asigu
rarea siguranței publice. In faptă suntă faimele ală că- 
roră resunetă s’a făcută d. de Laveleye numai resultatulă 
agitațiuniloră panslavistice și suntă lipsite de orice te- 
meiu. Ce se atinge de crimele care pâte se voră fi 
făcută într’adevără, apoi acestea domnulă de Laveleye, 
pâte fără de voiă, le-a esagerată. Publicistulă belgiană 
își baseză afirmațiunea sa pe o petițiune ce au adresat’o 
înălțimii Tale satele bulgăresc! Oricha, Papradișta și Ne- 
gilovo și elă dice în privința acesta, că toți autorii as- 
toră felă de acte fură omorîți. N’amă trebuință d’a 
spune Inălțimei Vâstre, că acăstă insinuațiune este ca
lomnia cea mai urîtă, In Vilaetulă meu ca și în celelalte 
părți ale imperiului stau porțile dreptății deschise fieștecăruia. 
Aceia, cari au Invocată scutulă legiloră, niciodată n’au 
fostă pentru aceea supărațl, din contră totdeuna au aflată 
atâtă la autoritățile judiciare, câtă și administrative aju- 
torulă posibilă și ușurările cele mai eficace. Argumen- 
tulă celă mai bună pentru sprijinirea acestui adevără 
este credința cea statornică și supunerea cea nemărgi
nită, care o manifestăză neîncetată diferitele classe ale 
poporațiunii cătră guvernulă imperială. Provocă pe d. 
Laveleye să arate măcară pe unulă dintre cei ce au sub
semnată petițiunea, care ar fi suferită tractarea aceea bar
bară, ce formăză obiectulă acusațiuniloră sale. Domnulă 
Laveleye presentăză lucrurile în satele mai susă pome
nite într’o lumină cu totulă falsă. Astfelă dice, că în 
26 Septemvre trecută, nâptea pela 3 ore, o bandă de 
150 de Turci ar fi călcată Oricha, ar fi dată focă case- 
loră, din care 16 au fostă mistuite de totă, că s’ar fi

furată 7 cai și s’ar fi jefuită 70 de case, că ar fi tăiată 
unei femei, cu numele Minocha Velcova urechile, două 
femei anume Ana Bogosca și Manda Velchovsca ară fi 
fostă rănite și că o femeiă Manda Ilicea ar fi fostă spân
zurată de piciâre de ună arbore și că ar fi lăsat’o mai 
multă timpă astfelă spânzurată spre a află. dela ea care 
suntă Bulgarii cei mai bogați; că au jăfuită totă de prin 
case, și că în Ziua următâre aceiași tâlhari au călcată 
sătulă Papradișta și au omorîtă pe femeia lui Jordană De- 
lov, pe alte două persâne anume George Popotaxa și Maria 
Delova le-au rănită, 38 de case le-au jefuită și au luată 
mai multe vite. Tâte acestea aserțiuni suntă cu totulă 
ineesacte, să nu Zică cu totulă false. Următorea este 
starea lucrului după cum au spus’o Bulgarii singuri. Muc- 
tarii său juZ» (primarii) sateloră pomenite s’au dusă la 
Chioprili în 29 Septemvre și au spusă înaintea autori
tății, că în nâptea de 27 Septemvre mai multă de o sută 
de tâlhari, cari vorbeau bulgăresce și arnăuțesce, le-au 
încunjurată sătulă, că au jăfuită 6 case, au arsă 6 șo- 
purl, au rănită doi bărbați și trei femei, au omorîtă o 
persână, au luată 16 vite și au furată câteva mobile. Să 
presupunemă, că acești primari n’au esagerată nimica, 
ceea ce nu e de creZută, deârece țăranii din tâte locu
rile și mai cu sâmă Bulgarii totdăuna suntă aplicați a 
esagerâ crimele său faptele rele, de care au suferită câ
teva, dar și așa se vede, că este o mare diferință între 
cifrele oficiâse ale primariloră și între ale d-lui Laveleye; 
elă se basăză pe o petițiune, care n’a esistată niciodată 
și vorbesce de 7 răniți, de o femeiă omorîtă, de o fe
meiă chinuită, de 109 case jefuite în satele Oricha și 
Papradișta. D. Laveleye schimosesce cu totulă întâm
plarea din Negilovo, când vorbesce de atrocități, care 
niciodată nu s’au întâmplată în acestă sată. Este ade
vărată, că în luna lui Iulie s’au aflată trei cadavre pe 
muntele Cerincopagila, dar afară de aceea, că acestea trei 
cadavre (trei putinarl) n’aveau nici o urmă de mutila- 
țiune, s’a întâmplată omorulă respectivă cu multă mai 
înainte de întâmplările din Oricha și Papradișta. Fie 
cum va fi, toți aceea, câți au luată parte la acestea 
atrocități regretabile sunlă în mânile autoritățiloră afară 
de unulă numai, în treeălu fie Zisă, că cei mai mulți din 
ei și-au perdută viața în luptă cu forța publică. Tâte 
celelalte replicațiunl ale d-lui Laveleye încă nu suntă 
fundate. Este ușoră de înțelesă, că încă odată s’a fă
cută abusă de buna lui credință. Au torit ățțle din Chio
prili îndată ce au căpătată cunoscințiV despre cele ce s’au 
întâmplată, au trimesă la fața locului infanteriă și cava- 
leriă și se puseră cu districtele vecine în înțelegere, ca 
se facă asemenea. Grațiă acestoră disposițiunl grabnice, 
se putură prinde toți culpabilii, afară de unulă, care me
reu se urmăresce. Pentru ca frica poporațiuniloră să se 
răsipâscă, s’au lăsată în sate despărțăminte de trupe și 
locuitorii îndată se apucară de lucrulă câmpului. 
Numai câteva familii și’au părăsită caminulă spre a se 
duce într’altă locă, dar numai cu scopulă, de a înscenâ 
o demonstrațiune panslavistică, dar nu spre a scăpă de 
ună periculă, care nu esistă. Domnulă Laveleye vor
besce de acte de răsbunare, care le-ar fi făcută tâlharii, 
despre slăbiciunea guvernului de a le sugrumă, despre 
tendința secretă a Musulmaniloră de a nimici pe Bulgari. 
Când să încumetă Bulgarii ca să se plângă sunt măcelă
riți, Z>ce elb- Tâte acestea aserțiuni suntă false. Ele n’au altă 

scopă decâtă, de a face servicii Panslavismului. De alt
mintrelea tâte comunele creștine din Macedonia au pro
testată prin adrese la puterile europene în contra agita
țiuniloră panslaviste, care au aruncată acestea urîte în- 
criminațiunl în lume, pe care le respinge mintea cea să- 
nătâsă.*

Da pare, că acestă raportă l’a dictată ună șovi- 
nistă ungurescă, așa de minunată sâmănă limbagiulă Va- 
liului din Salonică cu cela ce-lă pârtă șoviniștii noștri, 
că ei încă nu vădă altceva în actele Româniloră decâtă 
daco-românismă.

-------O-------

SOIRILE DILEI.
Din Cernăuți ni se trimite ună afișă, din care ve- 

demă că societatea «Armonia» din Cernăuți a repre- 
sentat.ă cu concursulă binevoitoră ală d-șărei A. Bâr- 
sescu Sâmbătă în 9 Febr. piesele: «După teatru* de 
F. V. Stefanelli și .Nino* de P. A. Cercheză. Eră erl 
Duminecă, comedia «Fanny* de Ascanio și opereta 
«Nunta țărănăscă* de V. Alexandri, musică de T. cav. 
de Flondoră. — Ni se spune, că printr’o admirabilă coin
cidență diletanții noștri brașoveni se prepară 
tocmai pentru piesele «După teatru* și ,Nino/ Le do- 
rimă succesulă, pe care de bună s6mă l’au avută dile
tanții din Cernăuți.

—0—
In Ztle^ acestea ministru-președinte Tisza a primită 

o deputațiune a statului catolică ardelână, care râgă pe 
consiliulă de miniștri să-i redea statului catolică dreptulă 
— ce i s’a luată — de a’șl esercita influința sa asupra 
esameneloră de maturitate. Ministru-președinte a asi
gurată că, deși consiliulă de miniștri nu formăză ună 
foră de apelațiune în contra disposițiuniloră singuratici- 
loră miniștri, cererea ■— din causa importanții obiectu
lui și a însemnătății corporațiunii — pretinde în totă 
casulă o seriâsă precumpănire. Guvernulă ’șl va da ho- 
rărîrea sa strictă în sensulă legii esistente.

—0—
La propunerea exarchului, camera bulgară a vo

tată suma de 200,000 fr. pentru serbarea milenarului 
apostoliloră Civilă și Metodiu. Serbarea se va face în 
modă strălucită în Sofia, unde voră asista, mai multe 
delegațiunl panslaviste din țările vecine.

—0—
țliarulă «Bund* din Berna a cerută într’unulă din 

arliculele sale isgonirea tuturoră anarchiștiloră 
din Elveția. Pentru aceea a primită o scrisâre ame- 
uințăfâre, care în acea Zi a fostă dată Ia poștă în Chaux- 
de-Fonds. In fruntea epistolei erau bine desemnate 2 
pumnale, apoi următârea amenințare: «Si vous tenez 
ă vos presses, mănagez vos expressions.* (Dacă țineți la 
pressa vâstră, atunci cumpălați-vă în espresiunile vâstre.) 
Scrisârea dimpreună cu arficolulă din Z'arulă «Bund* 
au fostă predate poliției.

—0—
0 fâiă din Lyon anunță, că înainte cu câteva Zile 

s’a comisă în Cannes ună atentată în contra prințulu 
de Wales. N’a reușită însă.

—o—
Crisa ministerială dureză încă în Athena. Delyan-

FOILETONU.

Românii pe timpulu emigrațiunei 
popbreloru.

Vorbire ținută de A. Bârseanii într’una din întrunirile 
literare ale damelortt române dîn BrașovO.

(Urmare și fine.)

Din șesurile asiatice de lângă munții Urall năvă- 
lescă pe la a. 375 d. Cr. în Rusia de astăZi și de aici 
mai departe spre apusă Hunii, ună poporă îngroZitoră 
de rassă mongolică. Pe unde ajungă cetele călărețe ale 
acestui nâmă sălbatică, nu mai rămână decâtă cadavre, 
nu mai rămâne decâlă cenușe și ruine. Erau grozavi la 
vedere, după cum ne istorisescă scriitorii de pe timpulă 
acela, acești tigri cu figură de omă, cari chinuiră la o 
sută de ani Europa aprâpe întregă. Fața loră era di
formă, îmbrăcămintea loră constă din pei de animale, 
nutrimântulă loră de căpeteniă era carnea crudă, mese
ria loră era prădarea și omorulă. In luptă se aruncau 
scoțândă răcnete înfiorălâre, eră mila Ie era ceva necu
noscută. Bărbații erau veclnică călări pe caii loră iuți 
ca argintulă viu, eră femeile și copii îi întovărășiau în 
căruțele ce veneu mai la urmă.

Etă poporulă ce se îndrepta acum spre ținuturile 
din partea de miaZă-nâpte a Dunării, âtă lăcustele, care 
veniau să cutropescă totă ceea-ce mai remăsese în urma 
năvălirei Goțiloră.

Hunii nu veneau numai singuri, ci împreună cu ei 
se puseră în mișcare «și semințiile, care se afiau în calea 
loră. Trebue să ne închipuimă lucrulă acesta în tocmai 
cn o Iavină, care cu câtă se mișcă mai multă, cu atâtă 

se face mai mare și devine din ce în ce mai periculâsă.
Goții de vestă, care erau mat aprâpe de Români 

și pâte în âre-care parte și împreună cu Românii, vă- 
Zândă pericolulă amenințătoră, să râgă de împăratulu 
bizantină Valențe să-i lase a trece pe țărmurulă dreptă 
ală Dunărei, promițândă, că în t.âtă bună vremea voră 
fi gata a-i da mână de ajutoră, și acum potopulă din 
răsărită năvălesce cu putere peste Dacia Iui Traiană, în
tocmai cum năvălesce apa unui rîu, când isbutesce a 
rupe sta vilele ce-i stau în cale.

Ce puteu face âre în acele îngroZitâre vremi săr
manii noștri strămoși....? Se stea împotriva potopului, ce 
era gata a’i înghiți, era cu neputință. Nu le mai rămâ
nea altă mijlocă pentru a pută trăi decâtă pribegia.

«In mijloculă viscolului ce făceai tu, patria mea...?* 
se întrăbă nemuritorulă autoră ală cântărei României. 
«Pământulă ce acoperea cenușa strămoșiloră tăi era fră
mântată cu lavă; vârtejulă furtunosă învăluia câmpia; 
talazurile acelui oceană de nămurl, prăvălindu-se din 
tâte părțile lumei, spintecau cu durere câstele tale. Mumă 
fără copii, feciorii tăi rătăciți în vijelia omenâscă pribe- 
giau în tote părțile, ducândă cu dânșii numai limba și 
dorulă său! Patria e celă mai dintâiu și celă mai de 
apoi cuvântă ală omului; într’ânsa se cuprindă tâte bu
curiile lui; simțirea ei să nasce deodată cu noi și e ne
mărginită și veclnică ca și D-Zeu. Patria e aducerea 
aminte de Zilele copilăriei, coliba părintăscă cu copaciulă 
celă mare din pragulă ușei, desmierdările drăgăstdse ale 
maicii nâstre, loculă unde mai ântâiu am iubită și amă 
fostă iubiți, cânele care se juca cu noi, sunetulă clopo
tului dela biserica satului, ce ne vestea Zilele frumâse de 
serbătâre, sbierătulă viteloră când se întorceau în mur- 

gulă sării dela pășune, fumulă vetrii ce ne-a încălzită 
în legănă, înălțându-se în aeră, barza de pe strașină, ce 
cată duiosă pe câmpiă și aerulă care nicăirl nu e mai 
dulce!.... Și sub cortulă pribegiei bătrânii Ziceau copii- 
loră: Colo în vale, departe, prea departe, unde sârele 
se vede așa de frumosă, unde câmpiile sunt smălțuite și 
păraele răcorâse, unde cerulăe dulce,'junincele albe și pă
mântulă roditoră...., copii, acolo e țâra!... Și la aceste 
cuvinte voinicii prindău armele, pruncii tresărău în 16- 
găne, femeile cântau patria depărtată și durerea pribe
giei, cei slabi se îmbărbătau/

Munții erau în aceste timpuri de urgiă loculă de 
scăpare ală Româniloră: pe înaltele piscuri ale Carpa- 
țiloră și prin codrii din jurulă loră se refugiau ei cu ce 
aveau mai scumpă înaintea valuriloră cutropitâre ale bar- 
bariloră. Din causa acăsta pâte, Românulă se simte 
pănă în Ziua acesta așa de tare atrasă de farmecile co
drului, îlă venerăză așa de multă, și nu uită a’șl împo
dobi cântecile sale cu inevitabila «Frunză verde.*

Se înțelege însă, că sub asemenea împrejurări viața 
poporului nostru se mărginea numai la trebuințele de 
tâte Z>lele, era numai ună traiu de aZi pe mâne și orice 
înaintare, orice progresă în cultură, ba chiar și păstra
rea stărei de mai ’nainte era ceva cu totului totă im
posibilă.

Dară să ne întârcemă la povestirea nâstră.
Puterea Huniloră suferi o lovitură destulă de sim

țită în lupta de pe șesurile catalaunice (451) din Franța 
de astăZi și nu multă după aceea, murindă Atila, săl- 
baticulă conducătoră ală acestui poporă, ea începu a 
scădă cu repeZiciune, pănă când în fine Hunii fură parte 
alungați, parte supuși și absorbiți de alte popOre.
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nis va mai conferi odată cu regele. S’a făcută o demon- 
trațiune în onârea lui Delyannis, care a ținută o vorbire 

cătră poporă. Formarea noului ministeră e împreunată 
cu mari greutăți.

-------o-------

Uneltiri de maghiarisare în Brașovtt
Brașovă, 23 Faură.

ErI Duminecă s’a ținută în sala hotelului Nr. 1 adu
narea Unguriloră din Brașovă în scopă de a se pune și 
ei în înțelegere cu cei din Clușiu, cari au luată inițiativa 
înființării unei societăți de maghiarisare, poreclită de »cul
tură maghiara' în Ardâlă. «Mulțl* Unguri s’adunaseră, 
câtă p’aci să trâcă peste 120. Celă dintâiu care a lu
ată cuvântulă a fostă Dr. Weisslgnacz, »maghiară 
năoșă,* și vorbi despre înființarea societății de «cultură 
maghiară* din Clușiu; apoi propuse alegerea funcționa- 
riloră și au fostă scoși la ivâlă: H a r m a t h Lajos pre
ședinte, Gbllner Karol și Dr. Kapdebo Ferencz secre
tari, amândoi totă «nâoșl maghiari.*

Președintele, luândă cuvântulă, accentuă că scopulă 
adunărei este de a se uni cu scopulă Clușieniloră, ca 
astfelă să lucreze împreună pentru înaintarea «culturei 
maghiare*; cuvântarea și-o încheiă printr’ună amestecă 
încurcată de frase, din care reiese, că trebue să ne ma- 
ghiariseze.

Vorbi apoi Dr. Kapdebo Ferencz totă numai despre 
»01ahI«, amințindă că chiar în Ardâlă — mărgăritarulă 
corânei țăriloră Sf. Ștefană — unde naționalitățile pre- 
valâză înaintea Maghiariloră, este de lipsă înființarea unei 
societăți de «cultură,* și arată că Maghiarii, acolo unde 
suntă amestecați cu «Olahii* și cu Sașii, nu sciu mai de 
locă scrie și ceti, așa dară elementulă maghiară e în 
scădere. Vorbitorulă propune înființarea unei societăți 
de bancă, dela care cei lipsiți să se pâtă împrumută și 
se nu ca(|ă în mânile cămătariloră. «Să nisuimă, accen
tuă elă, ca să nu rămânemă de rușine cu serbarea de 
1000 de ani a Ungariei.*

Intre alții Verzar se adresâză cătră președintele ca 
să’ntrebe adunarea, că se învoiesce cu scopulă societății 
din Clușiu și consimte să se trimâtă delegați ? Adunarea 
răspunde cu d a.

Vorbi apoi Mor Gyula, acentuândă mai cu deo
sebire că nu e mulțămită cu numele dată societății din 
Clușiu: «Reuniunea de cultură maghiară*, dicândă că nu
mele e echivocă și că Românii și Sașii și-lă potă esplicâ 
că este pentru maghiarisarea loră. Cu alte cuvinte, vor
bitorulă propune să i-se ia reuniunei pălăria cu pene și 
pintenii, și să i-se pună în capă bonetă și’n piciore căl- 
țunl, ca să n’o cunoscemă în marele bală mascată de 
maghiarisare.

Delegați se alegă Pap Ferencz, Weiss Ignacz și 
Godri Jânos, cari să mârgă la adunarea din Clușiu ce 
se va țină la 15 Marțiu pentru constituirea reuniunei de 
maghiarisare.

După ce mai vorbiră și alții, președintele încheiă 
desbaterile și disolvă maaaarea adunare mulțămindă ce- 
loră ce au participată la ea. Astfelă s’a terminată co
media. X.

-------o--------

DIVERSE.
0 societate de binefacere. — Citimă următorele în 

«Curierulă Balasană': «In Iași societatea francmasoniloră 
întreține în fie-care ârnă cu cheltuâla sa ună asilă filan
tropică pentru nenorociții din orașă și cari suntă fârte 
mulțl, în care muncitorulă lipsită de locuință, în timpulă 
nopțiloră rigurăse ale ernei, găsesce ună ciaiu, ună 
sfertă de pâne și ună pată pentru a dormi pănă a doua 
c)i, când plâcă la muncă prin orașă. Mai înainte acești 
nenorociți erau nevoițî să dârmă prin feredee în umedâlă 
și prin camera unde se face aburi, astfelă că eșindă di- 
minâța din acâstă umetjelă directă în geră, nefiindă bine 
îmbrăcațl, îi apucau junghiuri diferite, catare etc. Spita
lele se umpleau și de multe ori chiar muriau pacienții. 
Am visitată în persână acelă asilă într’una din seri, și 
am văzută vr’o 60 de nenorociți culcați fiecare în patulă 
loră după ce-șl luase ceaiulă și pânea, supraveghiațl de 
ună intendentă și doui servitori; camerile erau bine în
călzite, nelăsândă nimică de dorită, atâtă în privința 
curățienei câtă și a desinfecțiunei. Acestă asilă înfiin
țată din anulă trecută, când nu număra de câtă 30 de 
paturi, s’a mai mărită anulă acesta încă cu 30, și spe- 
rămă că în fiecare ană acâstă nobilă societate va aduce 
nouă îmbunătățiri asilului, pentru a ușurâ suferințele 
celoră în miserie. Dară nu numai acestă asilă, câte vă
duve și infortunațl n’au primită și nu primescă încă aju- 
torurl mutuale din partea acestei societăți? Nu putemă 
de câtă să lăudămă asemenea fapte meritorii ale franc- 
masoniloră. Este de observată că în anulă trecută era 
numai o singură odaiă disponibilă pentru nefericiții lip
siți de asilă. In anulă acesta societatea dispune de trei 
odăi. Ondre dar acestei societăți, care convingându-se 
de suferințele multoră nenorociți, a sciută să înființeze 
ună stabilimente, în care și celă mai săracă pâte să-și 
procure o liniște fisică, ce-i este absolută necesară pentru 
munca de a doua 4>- Bețivii nu suntă primiți și taxa 
pentru a pută petrece în linisce în acestă stabilimente 
nu este mai mare decâtă de 10 bani pe nâpte, cu care 
sumă oricine, fără escepțiune de religiune, se pote bu
cură de o cameră încălzită, de ună ceaiu și o bucată 
de pâne, care i-se oferă la intrarea sa.*

* * *
Mobilarea palatului regală. — Citimă în «le 

Temps:* Arta industrială franceză a reportată de cu- 
rândă o victoriă ce nu să pâte trece sub tăcere, cu atâtă 
mai multă cu câtă acestă evenimentă artistică este ună 
însemnată omagiu, adresată bunului gustă și geniului 
franceză. Cetitorii n’au uitată studiele ce s’au publicată 
asupra crisei industriale. Neîncetată s’a repetată că de 
câte ori industrialii francezi și voră da silința necesară voră fi 
fără rivali în lume. Faptulă despre care vorbimă acum 
este o nouă probă. Intr’ună concursă internațională de 
curândă instituită la BucurescI și avândă pentru obiectă 
importanta comandă a mobilierului palatului regală din 
București, o casă cu desăvârșire parisiană, casa Kriâger, 
a obținută preferența dintre numâroșii concurenți fran
cezi și străini, mulțămită valorei artistice a comisionului 
bunulă gustă, ingeniositatea rasei franceze, numără o vic
toriă mai multă. % Amă visitată, în marele stabili mentă 
din foburgulă Saint-Antonie, bucata cea mai interesantă 
din acestă mobiliară, anume sala tronului. Nimică 

mai iscusită și mai grandiosă decâtă acestă mobiliară 
splendidă, care oferă în tote amănuntimele sale extrema 
delicateță a celui mai pură stilă bizantină. Tronulă, în 
iemnă aurită și ală cărui frontonă este ună capo-d’operă 
de sculptură, este îmbrăcată cu catifea de mătase bro
dată de culâre auriă deschisă. Tapiseriele, de catifea 
purpuriă, suntă artistică aședate; printre vărgăturele de 
aură, niște corone de pasemanteriă aurii deschise, cu is
cusință așeZate, facă celă mai grațiosă efectă. Aceste 
tapițării suntă ele insuși ținute de nisce lănci, și în mij- 
loculă acestui ansamblu de ună gustă decorativă perfectă, 
slabe rase luminâse, cari scapă din petrile prețiose, în
crustate în diferitele scaune și în tronulă regală, sfârșescă 
prin a încântă și a orbi privirea. Este sigură că totă 
Parisulă va voi să vaZă acâstă originală și interesantă 
exposițiă, care este vizitată de o mulțime de leme stră
lucită. In curândă aceste minuni a artei decorative voră 
plecă cu destinațiă pentru BucurescI. Dar toți acei, cari 
le voră fi admirată voră simți, afară de plăcerea cau- 
sată totă d’auna prin aspectulă lucruriloră frumose, ună 
legitimă sentimentă de mândriă, în presența acestei ma
nifestări a superiontăței geniului francesă; iar casa Krie- 
ger pâte cu dreptă cuvântă raclamo cea mai bună parte 
în acestă splendidă răsplată a industriei naționale, care 
dovedesce, că ori ce s’ar Z>ce, Franța n’a lăsată a se 
clătina în mânile sale sceptrulă bunului gustă și a in- 
geniosităței decorative.

* **
0 arestare seusațională. — «Beri. Tgbl.« primesce 

din Roma cu data 9 Februariu n. următârea scire: «fia
rele italiane anunță, că tâte autoritățile polițienesc! ale 
Italiei au primită fotografiile a doi indivizi, spre a stabili 
identitatea loră, și anume dintr’ună motivă fârte ciudată. 
In Susa s’au arestată adecă doi bărbați, unulă în etate 
de 24 ani, ală doilea în etate de 40 de ani, fundă că ei 
pretindâu că nu-șl cunoscă adevăratulă loră nutne și că 
nici nu au ună nume. Din contră ei istorisescă că 
amândoi suntă fii ai răposatului papă Piu IX. ascunși 
într’ună orașă mare — ei credă că în Madrid — și cres
cuți într’o Jodaiă unde erau visitațî de ună preotă, pe 
care ei îlă numiau tată. Mai multă nu s’a putută afla 
din gura celoră doi âmenl. Se presupune că suntu doi 
mișei de frunte.

♦ *♦
Cei mai originali pantaloni din lmne. — La espo- 

sițiunea din New-Orleans se potă vede pantalonii negru
lui de 83 de ani Edla White din Feliciana vestică, La. 
Pantalonii au peste 200 de cârpeli și petece, cusute pe 
rândă după cum cerea slăbiciunea materiei originale, din 
care n’a mai rămasă decâtă o singură bucățică de P/2 
policari în lățime și 1 policară în lungime. White asi
gură, că pantalonii i-a îmbrăcată pentru ântâia dală acum 
suntă 43 de ani și de atunci i-a purtată în fiecare Z*- 
Numărulă peteciloră ce s’au cusută, s’au purtată și s’au 
înlocuită cu alte, să suiă la mii. Cu mare durere s’a 
despărțită White de acestă odoră ală său, după ce i 
s’a spusă că «promovâză o întreprindere internațională.*

îndreptare. In partea primă a foiletonului «Românii pe 
timpulă emigrațiunei popâreloru* s’au strecurată următorele gre
șeli: Col6na 1, rfindulu 19, în locă de: numărați, cetesce: ne- 
niTmărațl. Coldna 4, rândul ti 21, în locti de: 340, cetesce: 240. 
Col6na 5, rSndulă 14, în loctt de: păpă, cetesce: până. Colona 
6, rgndultt 3, cuvintele: după retragerea legiunilor^ suntă 
de permutată în renduld ală 4-lea după cuvintele: ce s’a în
tâmplată....
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După căderea Huniloră ocupară pentru o bucată de 
vreme partea dintre Tisa și Dunăre, care mai târZiu 
purtă numele de Bănatulă lemișană, GepiZii, ârăși o se- 
mințiă germană.

O domniă cu multă mai îndelungată asupra Daciei 
traiane avură Avarii, o semințiă asiatică ca și Hunii, cu 
cari și în privința obiceiuriloră sămânau fârte multă. 
De pe la 555 d. Cr. se estinde domnia Avariloră asupra 
țăriloră române pănă cătră anulă 800, când puterniculă 
împărată ală Frânciloră Garolă celă Mare isbutesce a-i 
învinge și a’i risipi în tâte părțile. Aici trebue să obser- 
vămă, că puterea acestui poporă nu era concentrată în 
Dacia, ci în Panonia, adecă Ungaria de astăZI, unde 
Avarii îșl avâu taberile loră în formă de inele.

Totă pe timpulă, în care Avarii ’șl estindă iflu- 
ința loră asupra Daciei traiane, se mai întâmplă o in- 
vasiune, ce e dreptă mai puțină violentă decâtă cele de 
pănă acum, dar totuși f6rte însemnată în ceea-ce privesce 
urmările ei. Acesta este invasiunea unei părți însemnate 
din Slavii dela nordă, cari puși și ei în mișcare, suntă 
siliți a’și căuta locuri de locuință în părțile mai sudice 
ale Europei. Cete numerâse din Slavii aceștia întră in 
regiunile locuite astăZI de Români și găsindă o mulțime 
de ținuturi lipsite de locuitori, seu de totă puțină împo- 
porate, hotărescă să se așeze aici și să încâpă a cultiva 
din nou câmpiile din jurulă și din mijloculă Carpațiloră 
sudă-osticl, care remăseseră de atâta vreme părăginite.

Slavii, despre care e vorba, se amalgamâză mai 
tâi’Ziu cu poporulă română, și așa numai ne putemă es- 
plica, cum o mulțime de cuvinte ca d. e. bradă, gardă, 
grapă, glodă, o mulțime de numiri ca d. e. Dâmbovița, 
Ialomița, Moldova, Prahova, Bistrița ș. a., f6te de origine 

slavică s’au putută încetățeni în limba pe care o vor
bimă. Prin urmare, începândă de pe la jumătatea vea
cului ală 6-lea se mai adaugă pe lângă elementele cele 
vechi, din care se alcătuesce poporulă nostru românescă, 
încă ună factoră destulă de însemnată, elementulă sla
vică. Cu tote acestea însă poporulă nostru totă poporă 
de viță latină rămâne, deârece elementulă precumpănitoă 
este celă română, după cum ușoră se pâte dovedi din 
graiulă nostru.

După nimicirea imperiului Avariloră ceriulă se mai 
limpeZesce, invasiunile începă a mai înceta, pericolele 
se mai împuținâză și în chipulă acesta cetele de Români 
refugiate în creerii Carpațiloră începă a resufla mai li 
beră, începu a mai eșf la ivâlă, începă a ocupa din nou 
unele din ținuturile părăsite de atâta vreme. Este pro
babilă că de pe la anulă 800 încâce, Românii se con- 
stituescă în mici stătulețe și începă a duce o viață mai 
regulată decâtă cea de până acum. Celă puțină la sfâr- 
șitulă vâcului ală nouălea, când ocupară Ungurii locurile 
in care se află ei până în Z'ua de astăZI esistau în par
tea de susă a Daciei, după cum mărturisesce chiar unulă 
dintre vechii loră cronicari, următârele 3 state românesc!: 
stalulă lui Mariotă în ținutnlă Crișului, statulă lui Gladă 
sâu Claudiu în ținutulă Timișului și statulă sâu ducatulă 
lui Geliu în partea nord-vestică a Ardeiului.

Amă pomenită despre Unguri. Să vedemă însă de 
unde vine poporulă acesta și cum ajunge elă locmai prin 
regiunile locuite de Români?

Și Ungurii suntă ună poporă asiatică, înrudită cu 
Hunii, Avarii și Bulgarii, despre cari din urmă n’amă 
avută ocasiune a face amintire până acum, dară despre 
cari ne putemă însemna, că pe la venirea Unguriloră 

în ținuturile din apropierea Carpațiloră se aflau în pe
ninsula balcanică și formau împreună cu Românii din 
Dacia lui Aureliană ună regată puternică, care mai târ
Ziu avea să se ridice la mare însemnătate.

Pe la anulă 830 părăsescă compatrioții noștri de 
acum ținuturile de lângă rîulă Volga, în care se aflau 
în timpulă din urmă și ocupă loculă dintre rîurile Bugă 
și Șiretă, de unde începă a face invas’unî de prădare 
în țările de prin împrejurime. VeZendă însă, că aicea 
nu suntă siguri, de 6re-ce erau necontenită atacați de 
Bulgari și de Peceneghî, se ridică cu toții și o iau pe 
lângă Carpațl în susă până ajungă la isvâr?le rîului Tisa, 
pe unde intrară sub conducerea comandantului loră Ar- 
padă în țâra numită pe timpulă Romaniloră Panonia, pe 
care o ocupă definitivă.

Din Panonia îșl îndreptă apoi Ungurii privirile spre 
răsărită, unde se aflau micele principate române. Gladă 
și Mariotă, cărora le era peste putință să se împotrivâscă 
numerâseloră cete conduse de Arpadă, trebue să recu- 
nâscă supremația maghiară. Geliu, ducele părții de miadă- 
nâpte a Ardâlului, caută a resista Maghiariloră conduși 
de Tuhutum, cari voiescă să cuprindă și partea acâsta 
a pământului românescă, dar înzadară. Elă e învinsă 
și ucisă, âră locurile stăpânite de elă suntă cuprinse de 
noii veniți. Dominațiunea maghiară se întinde din di în 
Zi totă mai multă, până când în fine întrâga Daciă su- 
periâră cade în mânile loră. Numai Românii din Țâra 
Oltului și cei din Maramurășă își păstrâză câtă-va vreme 
âre-care independență și de aici avea să se dea impulsă 
mai tâi'Ziu la înființarea principalelor^ Muntenia și Mol
dova, care astăZI formâză împreună regalulă României. 
Cu acâsta istoria Româniloră pășesce într’o nouă fașă.
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Werssalu trenurilor^
pe linia (Predealft-gudapesta și pe linia Teinștt-AKadft-lSndapesta a călei ferate orientale de stata reg. ung.

Trenu 
accelerat

Treniî 
de 

persdne

Trenu 
omnlbus

Trenu 
de 

peradne

Nota: Orele de nopte suntă

BucurescI 7.15 — — —
Predealu 1.09 — —. 3.50
Timișă 1.33 — — 10.15
Brașovă (

(
2.06 — — 10.50
2.16
2.44

6.30
7.09

5.45
Feldiora 6.28
Apatia 3.03 7.41 7.07
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42
Homorodă 3.51 8.53 8.51
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52
Sigliișora 5.11 10.55 11.56
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43
Mediașă 6.00 12.11 1.23
Copsa mică 6.29 12.35 2.07
Micăsasa — 12.54 2.27
Blașiu 7.02 1.29 3.06
Crăciunelă — 1.45 3.22
Teiușii 7.38 2.26 4.15
Aiudă 7.55 2.48 4.44
Vințulă de susă — 3.12 5.10
Uiora — 3.19 5.19
Cncerdea 8.24 3.36 5.47
Ghiristt 8.48 4.10 6.38
Apahida

(
— 5.39 8.51

Clușiu 10.08 559 9.18
( 10.18 6.28 8.00

Nedeșdu — 6.54 8.34
GhirbSu — 7.10 8.59
Aghirișă — 7.25 9.35
Stana — 7.49 10.16
Huiedină 11.33 8.11 11.04
Ciucia 12.06 8.52 12.17
Bucia — 9.11 12.47
Bratca — 9.29 1.21
R6v 12.25 9.52 2.05
Mezo-Telegd 1.11 10.27 3.08
Fugyi-Văsărhely — . 10.46 3.39
Vărad-Velințe — ■ 10.56 3.55
Oradia-mare ( 1.49 11.04

11.14
4.06

( 1.54 7.30
P. Ladâny 3.14 1.47 11.05
Szolnok 5.10 4.40 2.37
Buda-pesta 7.30 7.44 6.40

Viena 2.00 6.20 2.00

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny 
Oradea mare j

Vărad-Velencze
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
Râv
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nedeșdu

Clnșia

Apahida
Gliiris
Cucerdea
Uidra
Vințulă de 
Aiudă
Teiușfi
Crăciunelă

susă

Blașă 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Elisabetopole
Sigișdra
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva
Apatia 
Feldiora

(

Timișă
Predealu

BucurescI

Trenă 
de 

persâne

Trenu 
omnlbus

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnlbus

8.25 8.35 3.30 8.00
8.00 6.55 9.45 2.47

11.24 10.55 12.18 6.36
2.01 2.04 1.59 10.09
4.11 5.13 3.20
4.21 9.37 3.25
4.29 9.45 —
4.40 9.59 —
5.02 10.28 3.56
5.46 11.41 4.31
6.09 12.15 —
6.28 12.48 —
6.52 1.48 5.28
7.32 3.21 6.01
7.51 3.54 —
8.12 4.34 —
8.24 4.52 —
8.38 5.11 —
8.57 5.40 7.08
9.23 6.00 7.18
9.50 6.29 —

11.15 8.14 8.29
12.04 9.49 8.53
12.12 9.58 —
12.19 10.07 —
12.45 10.42 9.17

1.15 11.32 9.40
1.44 12.03 —
2.00 12.24 10.12
2.34 12.43 —
2.52 1.22 10.45
3.27 2,24 11.07
4.01 3.06 11.29
4.50 4.17 12.15
5.08 4.51 12.30
6.47 7.07 1.32
7.36 8.10 2.04
8.09 8.46 2.24
8.41 9.20 2.44
9.20 10.15 3.15
— 6.00 3.25
— 6.57 4.03
— 7.32 4.28

10.25

Trenu de
,persâne

Trenă 
omnlbus

Teiușfa 2.39 9.50
Alba-Iulia 3.40 10.42
Vințulă de josă 4.04 11.09
Șibotă 4.35 11.43
Orăștia 5.02 12.13
Simeria (Piski) 5.44 1.22
Deva 6.05 1.48
Braniclca 6.34 2.21
Ilia ;7.01 . 2.54
Gurasada 7.15 3.09
Zam 7.49 3.48
Soborșin 8.32 4.37
Bărzova 9.19 5.30
Conopă 9.40 5.58
Radna-Lipova 10.16 6.38
Paulișă 10.32 6.56
Gyorok 10.48 7.15
Glogovață 11.17 7.48
Aradu ' 12.32 8.05

12.00 8.45
Szolnok 4.00 2.10
Budapesta 7.44 6.40
Viena 6.20 —

Trenu 
omnlbus

8.20
9.10

Viena
Budapesta
Szolnok

8.24

Aradft
Glogovață
Gyorok
Paulișă 
Radna-Lipova 
•Conopă 
Berzova
Soborșin
Zam 
Gurasada
Ilia

8.41 Braniclca
9.01 Deva
9.30 Simeria (Piski)
9.45 Orăștiă
6.10 Șibotă
7.27 Vințulă de josă
— Alba-Iulia
i— Teiușii

cele dintre liniile grdse.

Aradd-Timiș6i*a

Trenă 
omnlbus

Trenă de
persâne

Aradft 6.00 12.30
Aradulă nou 6.26 12.54
Nâmeth-Sâgh 6.51 1.19
Vinga 7.28 1.50
Orczifalva 7.49 2.12
Merczifalva 8.09 2.30
Timiș6ra 8.58 3.15

Tiiuișdra-Aradiii

Trenfi de Trenă 
persâne omnibua

Trenu de Trenă 
peradne omnibua

8.25 8.35
8.00 6.55

11.14 12.28
3.35 5.30
4.00 6.20
4.16 6.39
4.47 7.19
5.02 7.39
5.25 8.11
5.57 8.49
6.18 9.18

7.11 10.27
7.48 11.18
8.22 11.57
8.40 12.27
9.02 12.57
9.32 1.45

10.12 2.58
10.47 3.46
11.14 4.20
11.46 5.06
12.21 6.15
12.53 7.00

Simeria (Piski) PetroșenI

Trenă 
omnibuB

Simeria 3.08
Streiu 3.45
Hațegă 4.33
Pui 5.19
Crivadia 6.05
Banița 6.43
P etroșeni 7.00

i:

Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenti 
omnlbus

Timisdra9
Merczifalva *' 
Orczifalva
Vinga
Nâmeth-Sâgh 
Aradulă nou
Arad ăi

12.25 5.00
1.16 5.56
1.34 6.16
2.04 6.50
2.25 7.11
2.54 7.44
3.10 8.00

Tipografia ALEXI, Brașovfi.

Petroșeni 8.56
Banița 9.37
Crivadia 10.09
Pui 10.48
Hațegu 11.26
Streiu 12.06

Simeria 12.37


