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Brașovu, 9 Septemvre 1886.
Campania parlamentară în Ungaria s’a re

începută prin nisce interpelațiuni și discursuri 
relative la politica esteridră a monarchiei ndstre, 
cari au astăcli o însemnătate forte seridsă.

încă nici nu-și terminase camera deputați- 
loră lncrările de constituire și în prima ședință 
dela 18 1. c. s’au și adresată ministrului - preșe
dinte doue interpelări asupra avenimenteloră în 
Bulgaria și a politicei austro-ungare, una din 
partea deputatului Baltliasar Horvath, care ac
tualmente nu se ține de nici o partidă, și cea
laltă din partea președintelui clubului stângei es- 
treme Daniel Iranyi.

Trebue să recun6scemă, că Ungurii au unu 
instinctă de conservare propriă fdrte desvoltată 
și pdte de aici vine, că de multe ori în cestiu- 
nile esteridre ei esagereză și vădă situațiunea în 
colori multă mai negre și periculdse, decâtă se 
presentă ea în realitate. De astădată însă se 
pdte dice, că muniții interpelanți au căutată să 
se esprime în termini câtă mai moderați și toc
mai prin aceea au făcută să reidsă și mai multă 
seriositatea situațiunei ce au creat’o monarchiei 
ndstre evenimentele din urmă în peninsula bal
canică, evenimente cari, după cum Țise Baltlia
sar Horvath, suntă fatale pentru ea.

In nisce momente când cei din Berlină se- 
cunddză bărbătesce pe cei din Petersburg și 
când pressa rusdscă se folosesce de ună limba- 
giu din ce în ce mai provocătoră, este fdrte în
dreptățită temerea, ce-o arată Ungurii în pri
vința însemnătății și a valdrei alianței germane 
pentru Austro-Ungaria.

Are dreptate Balthasar Horvath ddcă sus
ține, că principele Alexandru a representată prin- 
cipiulă unei Bulgarie libere și independente față 
cu principiulă ca din Bulgaria să devină ună 
stată vasală rusescă. De douăzeci de ani, <Ș.ise 
Horvath, amă adusă cele mai mari jertfe spre a 
apăra interesele vitale ale Austro-Ungariei în 
Orientu și astăzi stămă uimiți și plini de în
grijire înaintea întrebărei: „Decă după atâtea 
jertfe este posibilă pentru noi o desvoltare atâtă 
de nefavorabilă în Orientu, este posibilă într’ună 
timpă, când stămă în legătură de alianță intimă 
cu puterea conducătdre din Europa, care este 
atunci folosulă acestoră jertfe? Ce sensă și ce 
valdre posede atunci pentru noi alianța ger
mană ?“

Totu acă^tă îngrijire a esorimat’o cu alte 
cuvi

„Fatalele evenimente" din Bulgaria au dată 
deocamdată la o parte afacerea Iansky-Edelsheim. 
Din incidentulă interpelațiuniloră memorate se 
va nasce o discusiune de-o seridsă importanță 
în dieta ungară. Vr’ună resultată practică nu 
credeam că va avă afară păte de acela, că va 
contribui a înăspri conflictulă de idei, ce se ma
nifestă între opiniunea publică a Rusiei și a mo
narchiei ndstre.

Organulă lui Katkov, „Gazeta de Moscva“ 
pretinde că în Bulgaria se va întâmpla numai 
ce voiesce Rusia și ce consideră ea de necesară. 
Unde remânu atunci interesele austro-ungare ?

Maghiarii au dreptate să fiă îngrijați, căci 
ca mâne guvernulă va trebui să ceră nouă jertfe 
contribuabililoră spre a se îmbunătăți armamen 
tulii oștire!,. întroducendu-se pușca de repetiția.

Cu ce motive și promisiuni se voră mai 
pută presentă deputății unguri înaintea alegă- 
toriloră loră, dâcă aceștia află dilnieă din (jiare, 
ca Rusiei îi este permisă să facă ceea ce vo
iesce în peninsula balcanică ?

Austro-Ungaria și România.
Sub acestă titlu „N. fr. Presse" publică ur- 

mătdrele în numărulă său dela 15 Septemvre:
pilele acestea a fostă în Viena d. Sturza, ministrulă 

română ală afaceriloră străine, și de atunci încoce s’au 
repețită întrevederile între bărbații de stată austriacl și 
români. Cornițele Kalnoky, care sg află în suita împă
ratului la manevrele din Galiția, a conferită acolo cu tri- 
misulu română, d. Dirnitrie Sturza, și se afirmă în ge
nere ca actualele relațiuni politice dintre ambele state 
suntă ftirte intime și amicale. Totuși faptele ce se ob
servă pe tăremulă economică suntă cu totulă contrarii 
acestei intimități politice. Starea de răsboiă dăinuiesce 
mereu. Pe lângă acâsta, la sferșitulă lunei curente ex
piră terminulă pentru valabilitatea tarifeloră convențio
nale și tocmai atunci se va resimți în România totă as
primea represiunei. In locuia tarifeloră directe reduse 
pentru comunicațiunile cu România, voră întră în apli
care nisce tarife locale fdrte urcate ale deosebitelor^ căi 
ferate aust'iace și ungare. Cei din România se pregă- 
tescă deja spre a preîntâmpina aceste măsuri și se facă 
reduceri însemnate în prețuia transporturiloră de grâne 
spre Brăila și Galați, pe când în direcțiunea spre Austro- 
Ungaria se voră aplica nisce tarife fdrte urcate.

De aci va resulta faptulă ciudată, că linia ferată 
Lemberg-CernăuțI, pe partea ei română, va avea să su
fere atâtă din caușa represiune’ române, câtă și din a 
celei £>•••♦ "ia ne -- *

Sobrania și adresa cătră Țarulîî.
(Raportele «Agenției Havas")

— Camera a votată o adresă cătră Țară astfelă 
concepută: «Representanții Bulgariei rdgă căldurosă pe 
Dumnedeu să vă acorde o viăță lungă și fericită; vă pre- 
sintă felicitările lor sincere și expresiunea sentimenteloră 
de atașamentă și de profundă devotamentă. Ei suntă 
convinși că după tote cele ce s’au petrecută, tensiunea 
relațiuniloră dintre Rusia și Bulgaria va dispărâ și că 
Țarulă ca și în trecută va lua sub înalta sa protecțiune 
pe poporulă bulgară și operă națională ce urmăria, pentru 
a obține unirea celoră două Bulgarii și a asigura exis
tența lor propriă și independința lor." Acăstă adresă a 
fostă dusă de o deputațiune la consulatulă Rusiei. Ca
mera s’a ocupată apoi de proecte financiare.

Regimentele rumeliote au plecată la Filipopoli, afară 
de unulă care a răn?asă în Sofia.

— Primindă deputațiunea biroului Adunărei care 
aducea depeșe cătră Țară, d. Neclindov, consululă Ru
siei, a pronunțată câte-va cuvinte. Iacă textulă chiar: 
„Guvernulă Imperială, prețuindă înainte de tote ordinea 
și liniștea în Bulgaria n’ar putea admite ca cine-va să 
se gândească la întărcerea prințului, a cărui plecare e 
în ochii săî una din garauțiile prosperității țărei. Elă 
vede o altă garanțiă în voi chiar, care prin înțelepciu
nea vostră și moderațiunea vdstră, puteți înlătura peri
cole grave. Aduceți-vă bine aminte, domniloră, că or
dinea actuală de lucruri, n’a primită încă sancțiune le
gală în ochii guvernului Imperială. Acestă legalitate nu 
o păte dobândi guvernulă bulgară decâtă prin prudența 
și imparțialitatea guvernanțiloră ei, a membriloră Sobra- 
niei și a viitârei adunări naționale.* Consululă a exiști 
terminândă că Rusia se ține mai pre susă de partide, 
neprotegiândă pe nîci una.

Instrucțiunile, ce le-a primită d. Neklindov ulte- 
rioră, erau în ințelesulă acestui limbagiu.

Oficerii regimenteloră de artileriă și infanteriă cărl 
au luată parte la lovitura de stată, voră fi aduși la Sofia 
venindă dela Radomiră de unde erau internați dela su
punerea loră.

Ancheta se va urma în Sofia. Se crede că voră 
trece în curândă printr’ună consiliu de răsbelă. Regi- 
mentulă de artileriă revoltată a fostă întorsă Ia Sofia de 
noii sei ofițeri.

— Sobrania a adoptată legile relative la rescum 
păraree imobililoră Prințului. 0 altă lege modifică legea 
electorală actuală și va ii anlicată la viitărele alegeri 
pentru marea adunare.

Nu mai rămâne de discutată decâtă proiectulă ce 
autorisă pe ministrulă de răsboiu a modifica compunerea 
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dause: »Mergi! cu guvernulă actualii; nu voi face, nici 
măcară nu voi opune contra lui; îmî angajezi! viăța pen
tru acăsta....»

Cu tăte că scirea îmi venea dintr’o sorginte forte 
bună, tottt mă îndoiamă; îmî venea greu să credo că 
Zancov e capabilă să se convertescă tocmai acum. în
doiala mea dispăru însă când vădui că 6menii consula
tului rusă d’aci începO d’o-dată să vorbescă rău de 
Zancov...

Scirî ulteriăre m’au luminată și mai multă. O reac- 
țiă s’a făcută in tătă Bulgaria ; chiar cei mai turbați (i- 
lo-ruși au începută să urască pe Rusia. Nu potă să 
spună că totă lumea e pentru principele Alexandru; dăr 
toți suntă contra Rusiloră și aci stă totulă. Bulgarii 
suntă hotărîți se nu sufere amesteculă Rusiei; însemnați 
bine acăsta.

Camera nu va mai țină multă; după răspunsulăla 
adresa Regenței se va mai vota budgetulă esercițiului 
viitoră, care va fi totă budgetulă actuală. Din respun- 
sulă Sobraniei se voră vede multe; d’aceea elă e aștep
tată cu multă curiositate.

D. Bogdanov, girantulu consulatului rusă din Sofia, 
sosesce de seră aci; elă plăcă la Petersburgă, păte înso
țită de d. Șotochin.

Credă că sciți deja că la Te-Deumulă oficiată pen
tru Țară la Tîrnova au fostă față numai 15 omeni; cu 
cei 18—20 din Rusciuk, facă 30... Și potă asigura că 
dela St.-AIexandru încăce numărulă parlisaniloră Rusiei 
a scăzută cu mai multă de jumătate.

Bulgaria și posițiunea de mare putere a 
Germaniei.

Sub acestă titlu publică „Weier Zeitung“ ună ar
ticula isvorită din cancelaria imperială germană, cu scopă 
d’a justifica politica germană în cestiunea bulgară. E pro
babilă că, dăcă prințulă Bismarck ar fi avută ocasiune 
a se esprima în Reichstag asupra cestiunii bulgare, și-ar 
fi apărată politica sa cu aceleași argumente. In iîntrodu- 
cere articululă accenlueză, că Rusia în răsboiulă franco- 
germană din 1870 a stată neutră presupunendă, că mai 
târcjiu Germania va lăsa Rușiloră mână liberă în Orientă. 
La congresulu din Berlină însă Rusia s’a văzută desa- 
măgită în acăstă privință și așa s’a amărîtă în contra 
Germaniei. Articululă continuă apoi astfelă:

„Francia și-a sporită astfelă puterea sa militară, 
încâtă se păte măsura cu Germania și arde de pofta ca, 
cu ajutorulă unui puternică aliată, să constrîngă pe Ger
mania a’i reda Alsația și Lotaringia, precum și alte des
păgubiri. Spre a ajunge la acesta e gata la tăte, și a- 
nume să lase Rusiei mână liberă în Orientă. Intr’aceea 
Rusia n’a aflată în Germania sprijinulă ce-lă aștepta în 
politica sa orientală. Bismarck a încercată să mijlocescă 
între pretențiunile opuse ale Rusiei și Austriei și în cele 
din urmă, spre a evita isbucnirea unei lupte, s’a vădută 
nevoită să între într’ună mai strînsă raportă cu Austria 
Astfelă Rusia vede în Germania o pedecă principală pen
tru planurile sale, din care causă acesta și-a atrasă ura 
Rusiei.

„Gârmania așaderă are a se socoti acum cu duș
mănia de mărte a Franciei și cu ura Rusiei; de altă 
parte pe Austria, cu care e strînsu aliată, nu o pâte jertfi 
planuriloru ruse, chiar decă în lucomia rusă după teri 
n’ar vedi pentru sine nici unii periculu, care înse cu iote 
astea esistă; la acăsta mai vine întrebarea, că întru câtă 
Austria, a cărei poporațiune slavă urăsce încă și mai 
multă pe Germania decâtă Rușii, pote valora în tăte îm
prejurările ca aliată de încredere, și întru câtă, dăcă 
voință este, puterea ei e îndestulităre. Anglia, care ca 
și Austria este mai nemijlocită amenințată prin planu
rile orientale ale Rusiei, e în timpulă de față cu totulă 
ocupată cu grijile politicei sale interne și nu’i vine c» qe 

încurce într’ună răsboiu europeană. Prin urmare Ger
mania n’ar puți conta pe unu facticu sprijină ală An
gliei la o resistență contra Rusiei.

■>Astfelă stau lucrurile, și de aceea Rusia socotes- 
ce că e momentulă favorabilă d’a mai face ună pasă 
spre țelurile sale ce le urmăresce. Prințulă bulgară, 
care lucra ca să închidă Rusiei drumulă spre Constanti- 
nopolă, e înlăturată și se miră lumea cu indignare vă- 
dândă, că cancelarulă germană nu găsesce cu cale a se 
opune. Der a espune Germania periculeloră și grozăviei 
unui resboiu cu Rusia, după părerea cancelarului impe
rială, nu esistă unu motivă care se-lu constrîngă. Nu-i 
vorbă, scie elă bine, că orice progresă ală Rusiei în 
peninsula balcanică este ună periculu pentru Austria, 
pentru Germania, pentru întrega Europă, ba chiară pen
tru civilisațiunea lumei; de aceea s’a și opusă elă pănă 
acum planuriloră rusesc!, din care causă Rușii îlă con
sideră de celă mai de temută contrari'1 ală loră. Espec- 
lorările foiloră guvernamentale, că căderea prințului bul
gară n’ar atinge interesele Germaniei, nu însemnăză ni- 
mică contra acestui faptă; în politică, și nu numa' în 
ea, adeseori trebue să înghiți multe decă nu poți împe- 
deca acăsta. Negreșită, nu e îmbucurătoră că a trebuită 
să lase să’șl facă evenimentele din Sofia cursulă loră ; 
dăr pentru acăsta nu i se pote imputa politicei germane, 
căci politica este calcululă cu posibilulă ; e cu neputință 
însă a te opune pentru durată altfelă decâtă cu forța 
mersului desvoltării istorice, forței împrejurăriloră factice 
Unu lucru e sigură — și nu merită să vorbimă — că 
Rusia în timpulă de fată pentru esecutarea planuriloru 
sale în peninsula balcanică are la disposițiune nu nu
mai puterea armatei sale, mărită în anii din urmă in 
modă estraordinară, ci și pe a Franciei în contra Ger
maniei; dăcă Austria are de gândă să se’ncurce într’ună 
astfelă de. răsboiu, dăcă e pregătită de răsboiu, despre 
acestă punctă principală publiculă nu scie nimică ; nu
mai conducătorii politicei potă fi informați despre acăsta; 
sigură este mai departe, că acestă răsboiu ar costa pe 
Germania cele mai mari jertfe și, chiar eșindă învinge- 
tăre, Germania și-ar face din vecinulă său din ostă uuă 
dușmană de morte pe lângă celă din vestă, așa că ar 
trebui să fiă totdăuna cu ochii ’n patru deschiși, și în 
contra aceluia, pe când oricum resullatulă unui astfelă 
de răsboiu e în Iotă casulă îndoiosă. Dăr cumcă, evi- 
tându-se acum răsboiulă, ar trebui mai curândă său mai 
lârdiu se se porte, asta’i întrebare; pote se fiă, și în a 
cesl.ă casă e cu putință, deși nu sigură, ca împrejurările 
să fiă atunci mai favorabile pentru Germania; dirsepbte 
și evita resboiulă, stabilindu-se o înțelegere pacinică între 
marele puteri interesate în cestiune, și cum că Germa
nia lucrăză în acestă înțelesă, nu e nici o îndoială.

In totă casulă, pericuiulă, că peninsula balcanică 
ajunge sub stăpânireu rusăscă, e mai puțină amenință- 
toră pentru Germania, decâtă pericuiulă d’a trebui să 
lupte în împrejurările de față în același timpă contra 
Rusiei și a Franciei. Pentru viitărea sărte a Europei nu 
este numai Germania răspundătăre. Spre a abate din
spre Europa viitorulă pericuiă din partea Rușiloră, nu 
se păte sacrifica Germania, când alte mari puteri stau 
liniștite său pândescă momentulă ca să lovăscă în coste 
pe Germania; dăcă puterile europene nu se potă uni 
față cu Rusia, așa ca Germania să fiă liberă în spate, 
atunci Germania trebue să lase peirei să’șl facă cursulă 
său; puterea ei nu ajunge ca să’mpedece acăsta. Cum 
că situațiunea e astfelă, nu e vina politicei germane; 
este urmarea neevitabilă a evenimenteloră trecute, în 
prima liniă a victorieloră germane asupra Franciei, cari 
au făcută din acăstă țără ună aliată ori când gata ală 
Rusiei. Bine înțelesă, că cu acăsta nu s’a disă că, dăcă 
e cestiunea de nemijlocite și urgente interese ale Ger
maniei, nu va trebui cu orice pericuiă să primăscă lupta 
și să o ducă la capătă. Când e vorba de a apăra in- 
dependința și onărea patriei, atunci nu rămâne nici o 
alegere, orice reflesiunl trebue să tacă. Altă ceva e 
însă, când e vorba d’a hotărî, că ore consultă este a 
scote sabia pentru ună pericuiă europănă mai multă său 
mai puțină depărtată. Atunci e datoria conducătoriloră 
statului să chibzuiescă lucrulă și să ia măsuri estreme 
numai dăcă suntă motive a conta pe ună resultală fa
vorabilă ală luptei, chiar cu pericuiulă d’a vătăma mo
mentană amorală națională. Gjim că va isbuti 

cu jertfele aduse acum Rusiei a încungiura siu ehiar a 
amâna pe unu timpă mai favorabilă pentru, Germania 
resboiulă, asta ni-o va arăta viitorulă. Cu acăstă po
litică prințulă Bismarck are să răspundă istoriei și păte 
că și voesce să o ia asupră’șl răspunderea.

Planurile Rusiei.
Cum stămă cu planurile Rusiei? Din Berlină ni se 

asigură că s’ar fi observată o vedită schimbare a poli
ticei rusescl. Trebue însă să mărturisimă — 4*ce 
fr. Presse“ — că amă observată pănă acuma forte pu
țină din acea schimbare. Organulă lui Katkov, căruia 
trebue să i se dea o importanță și mai mare, dupăce 
Țarulă a destinsă printr’o decorațiune însemnată pe re- 
dacforulă său, acestă organă portă nnă limbagiu provo- 
cătoră. Elă se referă la progresele ce le-a făcută ar
mata rusăscă, cari s’au dovedită la manevrele din Brest- 
Litevsk, și dice că în peninsula balcanică se va întâm
pla ceea ce Rusia consideră ca necesară. Rusia nu pote 
să aducă jertfe pentru nimenea, timpulă concesiuniloră 
a trecută.

In consonanță cu acestă atitudine a «Gazetei de Mos- 
cva» declară consulul rusescu Nekliudov în Sofia, că gu- 
vernulă nu păte admite nici măcară idea unei reîntărcerl 
a prințului Alexandru, și amenință pe regență, arătândă, 
că Rnsia nici n’a recunoscută încă actuala stare de lu
cruri în Bulgaria.

Intr’aceea partida rusăscă in Bulgaria lucră ne’n- 
cetată spre a provoca o turburare a liniștei publice, 
care se ofere Rusiei preLestulu spre a afirma, că în Bul
garia domnesce anarchia. Țankov și soți socotescă, că 
la alegerile pentru Sobrania cea mare se voră pută 
nasce nisce tumulturi, cari ar pută să servăscă Rusiei 
dăcă nu tocmai ca pretestă pentru intervențiunea mili
tară, totuși ca mijlocă spre a trimite ună comisară es
traordinară în Bulgaria. In ceea ce privesce intrarea 
trupeloră ruse în Bulgaria, foile englese spună, că gu- 
vernulă germană ar fi rugată pe cabinetuh! din Beters- 
burgă de a face promisiunea formală, că nu se va tace 
nici o intervențiune rusăscă în Bulgaria. Rusia a răs
punsă la acăsta, că asemenea promisiune pote da nu
mai sub condițiune, ca Austria și Germania să se o- 
blige formală de a nu sancționa realegerea eventuală a 
prințului Alexandru. De altmintrelea Rusia se pregă- 
tesce pentru tăte cașurile. Corespondentulă dela »Daily 
News« telegrafiază din Odessa că în împrejurimile aces
tui orașă s’au concentrată deja 20,000 ămenl aduși din 
Crimea și că după aceștia s’ar aștepta să urmeze încă 
20,000.

„Gazeta de Moscva“, organul lui Katkov, amintind 
distincțiunea ministrului de răsboiu, căruia i s’a conferită 
ordinulu Alexandru Nevski în briliante, scrie despre pu
terea armată a Rusiei, între altele:

Răsboiulă dela 1877 a aflată pe Rusia tocmai în 
mijioculă reorganisărei causate prin introducerea servi
ciului obligatoră generală. Cu tăte acestea armata ru
săscă s’a bătută bine. Acum s’au adausă reformele ce- 
loră șese ani din urmă și acum o Plevnă ar fi Imposibilă 
Ori ce s’ar întâmpla armata rusăscă păte să întîmpine 
în consciința puterei sale evenimentele și ea păte să fiă 
ună aliată puternică, tocmai așa ca ună dușmană în
fricoșată. O asemenea armată este o garanțiă sigură a 
păcii, a unei păci onorifice, care apără interesele vitale 
ale țării. Aceste fapte diplomația pote și trebue să le 
aibă în vedere. In pen.nsula balcanică nu numai că se 
păte face ceea ce voiesce Rusia, ci se va face ceea 
ce Rusia crede de lipsă și de ceea ^e nu țe Dăte
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lăpăda sefacă pe placulă cuiva. Timpulă concesiunilor^ 
a treeutft. Manevrele dela Brevs-Litevsk au foștii unii 
esamenii pentru armata rusă, care esamenă a și avută 
resultatulă dorită. Acuma vine rendulă la diplomațiă.

SOIRILE DILEL
P. S. Archiepiscopulă și Metropolitulă Miron Ro

manul a oficiată Duminecă în biserica Sf. Neculae din 
Seheiu în Brașovă, asistândă la oficiulă divină forte 
multă lume. După amâ^i a plecată la Râsnovu unde a 
sfințită Luni biserica cea nouă ; după amedi a fostă ban
chetă. Din Râsnovă P. S. Sa s’a dusă la Zârnesci. As- 
tădl se’ntbrce în Brașovă mergândă la Săcele și mâne 
se va întorce la Sibiiu

—x—
Ni se scrie de lângă Reghinulu săsescu, cu data 16 

Septemvre n.: »Din drumulă de țâră ală Reghinului să- 
sescă, cum trece calea ferată cătră Harbușă peste dru
mulă care duce la Gurghiu, apoi spre nordă, pentru A. 
Sa principele de coronă Rudolfu s’a gătită ună edificiu, 
o vilă frumâsă,'compusă din vr’o câteva camere frumose, 
în care AA. LL. voră scoborî din vagonă. Stațiunea căii 
ferate Harbușă se află în depărtare de chilometru 
dela vila susă amintită, care e făcută în drumulă Gur- 
ghiului, ca de acolo AA. LL. să încungiure drumulă țării 
mergendă directă la Gurghiu. Dâr cu depărtarea tatălui 
urșiloră, Badea Nechita Bloșiu, din astă lume s’au de
părtată și sălbătăciunile din munți. In săptămâna trecută 
consilierulă de secțiune losefă Pausinger a raportată A. 
Sale, că în urma cercel ăriloră făcute prin munți nu 
suntă decâlă 5—8 urși, suntă însă porci sălbatici destui. 
La acesta a răspunsă A. Sa, că dăcă numai doi urși 
ară fi și n’ar împușca nici unulă din ei, totă se va duce 
la Gurghiu, pentru că are interesă să se ducă. ț)iua 
sosirei A. Sale e hotărîlă pe 1 Octomvre n. Cine va 
ocupa locu'ă lui Badea Nechita ca conducătoră la venă- 
tăre, vă voiu comunica. Așă pute Qice că voră fi Badea 
Vica Bloșiu din G. Orșova, vără cu Badea Nechita, 
coetani și Badea Simionă Farcașă din G. Hodacă, vigill 
erariali și țărani opincari vestiți*.

—x—
Trimișii Regelui României pentru a saluta pe mo- 

narcbulă nostru Francisca Iosifu în Galiția la manevre, 
au fostă decorați. D D. Sturdza, ministrulă Culteloră 
și ală Instrucțiunei publice, a primită marea cruce a 
ordinului „Leopoldf și maiorulă Șomănescu „Crucea 
Confurei“ a ordinului »Franciscă Insifă*.

—x—
Consiliulă orășenescă ală Clușiului a luată dispo- 

siții pentru o eventuală înființare a doue spitale pentru 
militarii loviți de coleră. Unulă din ele va fi tocmai în 
apropiarea garei, pentru ca bolnavii de coleră ce voră 
sosi cu trenulă să fiă conduși de-adreptulă în spitală 
fără a mai trebui să între în orașă.

—x—

ErășI a mai dată ministrulă Trefort peste ună 
„agitatoră" panslavistă în persona decanului Boor, pro- 
fesoră de religiune la gimnasiulă din Skalitz. Ministrulă 
l’a destituită, pricinuindă o nouă amărîciune între »pan- 
slaviștl".

—x—
In comuna catolică Grișulu mare a produsă mare 

resensă alegerea cantorului și învățătorului, făcută la 5 
Augustă; 216 membri cari plăteau taxe lecticale nu s’au 
învoită cu resultatulă și se adresară episcopului din 
Waitzen, care însă întări alegerea. Din causa acâsta 
40 membri de familiă ’șl-au auunțată trecerea loră la 
protestanlismă și esemplului loră voră mai urma încă 
mulțl alții.

—x—
Reuniunea\ pompieriloră voluntari din Brașovă va 

serba la 26 Septemvre n. c. jubileulă de t^ece ani ală 
șefului ei d. Carolu Ludovicii Schuster.

—x—
In noptea de 12 Septemvre ună nou incendiu a 

isbucnită în strada română din Șimleulă Silvaniei. Se 
c|ice că foculă ar fi fostă pusă de o mână dușmănâsă. 
A arsă o cârciumă, care era proprietatea bisericei ro
mânesc! gr. cat., și câteva edificii de ale locuitoriloră. 
Paguba nu e tocmai mare, căci a succesă degrabă a lo- 
calisa foculă.

—x—
Gu privire la atentatulă comisă contra ministrului 

președinte Brătianu, diarele din BucurescI ne aducă sci- 
rea, că redacțiunile diareloră oposiționale au fostă ata
cate de cete de cetățeni, spărgendă ferestrile, stricândă 
obiectele, maltratândă pe mai mulți redactori, din par
tea cărora s’au și făcută pașii necesari la parchetă con
tra atacatoriloră, Asasinulă Stoica Alexandrescu a im
plicată în odiosulă atentată și pe deputatulă Oroveanu 
din Râmniculă Sărată, care s’a arestată împreună cu 
mai multe persâne totă din Râmnică. Ministrulă Bră
tianu a primită felicitări dela d-nii Kalnoky, ministru ală 
Austro-Ungariei, Bismark ală Germaniei, Giers ală Rusiei

White ambasadoră ală Angliei, dela regele Greciei, Cou- 
touly ambasadoră ală Franciei, guvernulă sârbescă etc.

Certele de graniță.
„Românulu“ de Sâmbătă, 18 Septemvre, re

vine din nou asupra cestiunii regulării granițe- 
loru între Ungaria și România scriindu între 
altele:

In momentulă de față, între România și Austro- 
Ungaria este neînțelegere asupra granițeloră.

„Românulu“ a formulată, în generală, plângerile 
și revindecările Româniloră.

Și „Fremderiblatt", organă recunoscută alu guver
nului austriacă, a răspunsă că acăstă cestiune se va re
gula curândă, se va regula chiar luna acesta.

Trebue deci să ne ocupămă de acăstă cestiune și 
s’o discutămă câtă mai multă se va pută, chiar în ale 
ei amănunte....

„Fremdenblatt“ adresându-se cătră noi cei dela 
Românulă dice:

>Din parte-ne putemă asigura pe colegii noștri că 
și la noi, mai vertosă în Ungaria, plângerile în privința 
arbitrarieloră violări de granițe din partea Româniloră 
suntă totă atâtă de dese ca și în România.*

Credemă; mai multă: afirmămă că așa este. Un
gurii de pe timpulă când opiniunea publică europănă îi 
credea și erau persecutați, au fostă deprinși se credă 
că sgomotulă e o forță și ei facă ș’acum sgomotă.

Intr’adevără, când ună Română din România, cu- 
riosă d’a vedea și elă Români cari și-au uitată limba 
maternă și paternă, trece în comitatulă Trei-Scauneloră 
din Transilvania și întrebă, cerceteză, Ungurii vădă în 
elă ună agentă daco-romanistă și-lă aresteză, temendu-se 
ca nu cumva elă să fi adusă cu sine puterea d’a spul
bera actualulă stată maghiară; când, asemenea, vr’ună 
consiliu județeană, în județele ce atingă fruntaria, ia 
măsuri d’a întinde șoseaua județenă pănă la fruntariă 
Ungurii vădă în bietulă ingeneră, în bietulă conductoră 
său picheră de cele mai multe ori ună generală română 
care ridică planuri strategice și pregătesce calea unei 
viitore invasiunl a Transilvaniei.

Acestea așa suntă ; însă âmenii serioși, cari scriu 
„Fremdenblatt“, voră recunbsce că Ungurii iau spaimele 
consciinței loră dreptă realități și credă că Românii 
facă ceea ce Ungurii de sigură ar face întru apărarea 
frațiloră loră.

Plângerile din partea Unguriloră pentru vr’o căl
care de fruntariă din partea Româniloră neseriâse deci 
fiindă, nici ună locă nu potă ave într’o discuțiune se- 
riâsă și de 6meni serioși făcută asupra cestiunii frunla- 
rieloră între România și Austro-Ungaria.

Intr’adevără, pajurele române — pentru simplulă 
motivă că nici nu esistă — nu s’au putută strămuta 
dintr’ună locă într’altulă, n’au putută pătrunde înăun- 
trulă granițeloră austro-ungare și a ocupa teritoiii cari 
nu ale României erau,

Aceste considerațiunl, pe cari le supunemă cole- 
giloră dela „Fremdenblatt“, suntă de natură, credemă 
noi, d’a convinge pe ori cine — că asemănare nu e și 
nu pote fi între plângerile Româniloră și plângerile Un
guriloră pentru^reciproce încălcări de fruntariă.

Inlăturămă deci scusa, căci plângerile Unguriloră 
suntă numai o scusă pentru încălcările loră și, în altă 
articulă, vomă urma desbaterea în privința celorlalte 
părți ale comunicatului ce ^Fremdenblatt“ adresăză „Ro
mânului. “

Vremă, ținemă și datori suntemă intereseloră ță- 
rei nostre chiar și intereseloră românimei în genere a 
convinge organele autorisate ale pressei germane, și 
chiar austriace, că — decă Ungurii strigă — nu faptele 
Româniloră, fiă d’aicl, fiă de dincolo, ci îmboldirile con
sciinței loră pentru barbara purtare contra Româniloră 
le inspiră acele strigăte; că ele n’au altă scopă decâtă 
d’a fi pavăză pentru atentatele ungare în contra Româ
niei libere prin strămutarea granițeloră, în contra Ro
mâniloră de sub corâna S-tuIui Ștefană prin persecu
tarea limbei și vieței românescl d’acolo.“

Ultime soiri.
Sofia, 18 Septemvre. — înainte de a se 

despărți, Camera a votată tratamentulu regen- 
țiloru, care a fostu ficsată la 24,000 franci 
pe ană.

Vr’o 60 de deputați s’au întrunită asbră 
într’ună banchetă organisată cu ocasiunea ani
versării revoluțiunii din Filipopolă. Ei au adresat 
o depeșă colectivă principelui Alexandru, în care 
atestă că țâra îi este datbre pentru succesulă 
revoluțiunii.

Sofia, 18 Septemvre. — Sobrania a fostă 
prorogată fără incidență. Alegerile pentru marea 
adunare suntă fixate pentru diua de 11 Octomvre.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.*)

PESTA, 20 Septemvre. — In vorbirea ce 
a ținut’o înaintea alegătoriloră din Iaszbereny, a 
declarată Apponyi că trebue să o rupă cu poli
tica esteribră de pănă acum, care amenință csis- 
tența Ungariei și a monarhiei. Ca și Horvath, 
accentuă Apponyi că trebue să se mențină inde
pendența stateloră balcanice.

SOFIA, 20 Septemvre. — Consululă ru- 
sescă îmânâ guvernului o notă, prin care cere 
ca să nu se pertracteze procesulă, contra conju- 
rațiloră, înainte d’a se fi mai liniștită spiritele. 
Consululă germană a sprijinită nota rusbscă. Se 
crede că guvernulă va da ună răspunsă în sensă 
refusătoră.

PESTA, 21 Septemvre. — Lui „Pester 
Lloyd i se anunță din Viena, că cabinetulă 
austriacă persistă pe lângă decisiunea maio- 
rității Reichsrathului în privință vămii pe petro- 
leu, prin urmare a respinsă propunerile 
guvernului ungur eseu.

MADRIDtJ, 21 Septemvre. — Două esca- 
drbne de cavaleriă și 200 infanteriști s’au re
voltată strigândă: Trăiescă republica! și îm- 
pușcară pe conducătorii loră. Generalulă Paris 
trimise contra loră trupe, care respinseră pe re
voltați. S’a proclamată starea de asediu.

DIVERSE.
Necrologu. — Jalnicii părinți: Netti și Teodoră 

Tatu, preotulă română din Sângerulă de Câmpiă, cu 
inima frântă de durere anunță perderea din viăță a pră 
iubițiloră și neuitațiloră săi fi: Olivia, pe care nemilâsa 
mărte a răpit’o din brațele părintesc! pe timpulă sântei 
sărbători a Inălțărei Domnului, în etate de 3 luni. Abia 
câteva luni mai târdiu, în 23 Augustă, fu lovită de dif- 
terită sora sa mai mare : Virginia, care în Ziua următăre, 
24 Augustă, în etate de 9 ani și patru luni se duse la 
cele eterne, lăsândă cea mai cumplită lovitură de doliu 
în inima părințiloră nefericiți. La 10 Septemvre fiulă 
loră prea iubită Georgiu (Ghiță), totă ca victimă a dif- 
teritei, în etate de 5 ani și 3 luni, își trimise la ceriuri 
nevinovatnlă său sufletă, și imediată după elă, în 11 
Septemvre, urmă miculă său trate Teodoră, în etate de 
2 ani și 9 luni.

„Eramă o familiă fericită — ne t|ice nemângăia- 
tulă tată — căci înainte de asta cu câteva luni cinci 
copilași mândri și frumoși suridău în jurulă mesei năs- 
tre. AstăcJI însă nu ne-a mai rămasă decâtă ună sin
gură fiu și reamintirea durerăsă a unoră speranțe per- 
dute. — „Sic fata tulerel*

Dumnezeule, o cometă! — Cu acăstă esclamațiune 
intrase la 23 Augustă pe la 8 6re săra la ună birtă în 
strada Schuttel o babă, alarmândă consumatorii cari 
erau pe strada, unde se adunase ună publică numărosă, 
observândă fenomenulă cerescă. Intr’adevără, în direc
țiunea septentrio-orientală strălucea în mijloculă astre- 
loră ună mare corpă luminosă, care învîrtindu-se în ju
rulă osiei sale arunca din când în când rase și seîntei 
de diferite mărimi, avândă aparința unoră meteore. Ni
meni nu sciu să-și esplice fenomenulă: »E o cometă! 
dicea unulă, »nicl decum, e învederată ună meteoră, 
care va plesni îndată," opina ună altulă. »Vai de noi!* 
țipa ună ală treilea, > acesta povestesce isbucnirea unui 
mare răsboiu; orisontulă politică a și începută a se în
tuneca/ »Pâte că ai cuvântă, adăugă ună ală patrulea, 
„deși după părerea mea însemnâză fâmete său epidemii. 
Vedeți și alte semne, tote alimentele se scumpescă din 
Zi în (fi și coleră se apropiă de noi cu pași gigantici!“ 
Discuțiunea era d’o mare animațiune; nu erau doi 6- 
menî d’aceeașl părere și fiăcare stăruia și’șl apăra opi
niunea lui. Atunci ună băețelă, care ascultase în tă
cere, resolvă cestiunea rîZândă: „Ha, ha, ha! ce gugu
mani sunteți, nu e nici cometă, nici meteoră. Nu pre- 
vestesce nici răsboiu, nici fomete, nici altceva, e numai 
ună smeu ce l’a suită George și l’a căda lui are ună 
lampionă c’o luminare aprinsă înconjurată de cartușe de 
focă bengală. Se vede că flacăra lumînărei a aprinsă 
cartușele și ecă totă fenomenulă.*

Bibliografia.
A eșită de sub țipară: „Serbarea școlară dela lași 

cu ocasla împlinirei a 50 de ani dela înființarea învă
țământului superioră în Moldova". Acte și documente. 
Publicația făcută la însărcinarea și sub aspiciele d-lui 
ministru de culte și instrucțiune publică ală României, 
Dimitrie A. Sturza. Autori: A. D. Xenopolu, profesoră 
de istoria Româniloră la universitatea din Iași și G. 
Erbiceanu, totă acolo profes. de teologiă Ia seminarulă 
Socola. lași, 1885. Tipografia Națională. (Strada V. 
Alexandri). Opulă are formată mare 8°, chărtiă fină, 
în mărime de 412 pag.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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tjorsuln Ia bursaa de Vîema ESmtrsa de Hu4*<irewcă.
din 17 Septemvre st. u. 1886.

Rentă de aură 4°/0 • ■ • ^07 15 I Bonuri croato-slavone . . 105.— 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 9122 
[mprumutulii căilorti ferate

ungare........................—. —
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.25

94 80 Despăgubire p. dijma de 
vinfi ung............................99.75

—. — Imprumutulfi cu premiu
ung..................................120.80

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... — —

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) ....------

Bonuri rurale ungare . . 104.90 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C5.— 
B nuri rurale Banat-Ti-

mișâ............................105 —
Bonuri cu ci. de sortare 105.— 
Bonuri rurale transilvane 105.—

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 125.80 

Renta de hărtiă austriacă 84.50 
Renta de arg. austr. . . 85 30
Renta de aurii austr. . . 118 75 
Losurile din 1860 . . . 140 50
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 862 —
Act. băncel de credită ung. 288.50 
Act. băncel de credită austr. 278.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.97
Napoleon-d’orI .... 9.98
Mărci 100 împ. germ. . . 61.70 
Londra 10 Livres sterlinge 126.65

Cota oficială dela 5 Septemvre st. v. 1886.
Curnp. vend.

Renta română (5°n). 94V4 94s/4
Renta rom. amort. (5%) 96*/a 97—

> convert. (6%) 88 — 88i/a
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 33—
Credit fonc. rural (7°/0) 1038/4 101—

> „ )) (5o/o) • 87Va 87s/4
» » urban (7°/0) . lOOVa 101—

, (6°/o) - 92— 92J/a
> ’ (5°/0) . 82— 82Va

Banca națională a României 500 Lei 1030 1046
Ac. de asig. Dacia-Rom. 272 276

< > » Națională 213 220
Aură contra bilete de bancă . . 13.95 14.15
Bancnote austriaee contra aură. . 2.011/* 2.02

LectimiiI
de

Cantfl, Piano și Limba francesă
dă

Jiilia Brimer.
Doritorii se binevoiască a se adresa:

Strada nouă de susu Nr. 168
Casa Tartlcr.

SM 1 ’ 1 1 t. ■

M
M

i»

Mi permitu a comunica onort publica, că cu 
diua de 27 Septemvre n. îmi muta depositulu meu 
de mărfuri în casa lui losef Preuteer ife <£83 
Strada Căldărarilora. In acesta locala mai 
mare și mai luminosa, care oferă onor, clientele 
mai multă comoditate, suntu în plăcuta posițiune 
a pute servi cu articulele de pănă acum în mai 
mare cantitate d’a-șl alege. Mulțăminda cu înda
torire pentru încrederea ce mi s’a arătata pănă 
acum, me rogu pentru marea bunăvoință și în noula 
localu și asigura că oferă marfă bună pe prețuri 
câtu se pote de ieftine.

Cu deplină stimă

Concursă.
Prin acâsta se escrie concursu pănă în 25 Sep

temvre 1886 pentru ocuparea postului de invețătoră în 
clasa II. la scola elementară gi\ cat+ din Telciu, împre
unată cu salartt anuala de 200 fl+ din fondula acestei 
scole, de ridicata în rate lunare anticipative, învitându- 
se doritorii de a reflecta la acesta posta, ca pănă la 
terminulu statoritu se-șl înainteze suplicele sale prove- 
dute cu documente de cualificațiune, servițu și purtare la

Senatulu școlarii gr. cat. în Telciu, 
comitatulu Bistrița-Năseuclu.

(Avisu d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine

voiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe fășia 
sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lă- 
mu'-itu și să arate și posta ultimă. ADMINISTli. „GAZ. IRANS*

Mersulu trenuriloru
pe linia Predealft-Budapesta și pe linia Teiușii-Apadu-JSSadapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-ISudapesta Budapesta—Predeald

BucurescI

Predealu (
(

Trenă 
de 

peraOne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbua

Trenă 
omnlbua

4.50
9.32

7.30
1.14

Timiștt

Brașovti

Feldidra 
Apatia 
Agoștonfalv.a 
Homorodîi
Hașfaleu

(
(

(
(Sighițjdra 

Elisabetopole 
Mediaș ii 
Copsa micii 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciuneld 
Teiușfi 
Aiudd 
Vințulii de susd 
Uiâral 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu 
Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghiriști 
Stana 
Huiedintt 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsirhely 
Vărad-Velințe

(
(

Oradia-mare
P. Ladfaiy 
Szolnok
Buda-pesta

(
(

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.34
2.55
3.17
3.24
3.36
4.11
5.36
5.56
R31

6.52
7.08
7.23
8.12
8.12
8.52
9.10
9.29
9.41

10 24
10.43
10.53
11 —
11.15

1.09
3.29
6.38

Viena 3.00

9.56
10 29

6 03
6.21

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
12.20
2.15
8.00

10.55
1.23
3.24
10.05
2.15
6.05

5.17
5.25

10.—

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vârad-Velencze 
Fugyi-Văsârhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirb&u 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Gliiriș
Cacerdea

Hidra
Vințultt de 
Aiudtt
Tciuștt 
Grăciunelti
Blașă 
Micăsasa
Copsa «rb 
MediașG 
Elisahetopole 
Slgiș&ra 
Hașfaleu 
Ilomorod
Agostonfalva
Apatia 
Feldiâra

Brașova
TimișQ

susft

Prodaalu

BucurescI

Nota: Orele de nâpte suntti cele dintre liniile grâse.

( 
(

(
(

(
I

(
(

Trenă 
omnlbua

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbua

Trenă 
de 

persdne

Trenă 
omnlbua

11.10 — —
1 ■

- -
7.40 1.45 3.15 6.20 8.00

11.05 3.44 7.29 9.11 11.40
2 02 5.21 8.27 11.26 2.31
4.12 6.41 — 1.28 —
— — 9.45 2.00 •
— — 9.59 2 11 —
— 7.14 10.28 2.34 —
— 7.42 11.36 3.18 —>
— — 12.10 3.41 —
— — 12.43 4.01
— 8.31 1.31 4.26 —
— 9.01 2.56 5.08 —
— — 3.29 5.27 —
— — 4.00 5.50 —
— — 4.18 6.02 —
— — 4.36 6.24 —
— 10.28 5.05 6.43 —

10.45 __ — 7.03 —
11.14 — 7.26 —

1.06 _ — 8.51 •—
— ____ — 9.31 —

2.01 _ — 9.43 —
2.10 __ — 9.51 —
2.19 __ — 9.58 —
2.33 - — 10.24 —
3.35 ■ - — 10.44 —
4.09 __ — 11.28 • -
4.29 _ — 11.44 —
5.0^ - — 12.18 —
5.45 — — 12.36 --
6.06 — —- 1.22 6.01
6.45 _ — 1.56 6.40
7.40 _ _ — 2.34 7.20
8.07 _ — 3.02 8.01

10.05 — — 4.41 10.05
11.02 — — 5.30 11.02
11.37 — — 6.03 11.37
12.14 — — 6.35 12.14

1.09 — — 7.14 1.09
1.55 5.45 — — 1.50
2.53 6.22 — — 2.48
3.28 6.47 — — 3.23
— — — — 4.56
9.35 11.45 9.40

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-lorii Koniges & Kopony, ZernescL

Teiușft- A a* ladii-B u dajiesta Budapesta» Aradă-Teiușis.

Treuu Trenă Trenă de Trenă de TrenS Trenă
omnlbua omnlbua persâne peradne accelerată omnlbua

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 — _
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20 ■ 4.53 Uwninob X 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 6.08 Glogovață 4.13 — 619
Deva 2.35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 ■ — 9.29 Zam 7.14 - - 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gvorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradăi 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Sznlnnk ( 2.39 — 4.53 Șibotă 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulă de joșii 11.04 — 1.22
^Budapesta 6.50 — 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 Tefiușfi 12.05 — 2.24

Aradft°Tiiniș6ra SimerJa (Piski) Petroșemk

Trenă Tronă de Trenă de Trena de Trenă Trenă
omnlbua peradno peradne persdne omnlbnc omnibufi

Aradft 5.48 6.05 i^lisMeraa 11.50 2.23
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Strein — 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.44 6.58 Hațegă — 1.19 3.49
Vinga 7.16 —- 7.29 Pui — 2.10 4.40
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva — — — Banița — 3.35 6.07
'ffilinlșdra 9.02 — 9.08 JPetooșeuă — 4.04 6.89

T'imișdra-Aradft PetroșenX—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenu Trenă Trenă
peradne peraâne omnlbua omnlbua omnlbua

_____
de pera.

Timisdra 6.25 5.00 Petrcșeui 6.49
........... 'I

9.33
Merczifalva — — — Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 8.50 11.37 —
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 10.16 12.58 —

9.27 — 8.17 Staieria 10.53 1.35 —


