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Vin causa sf. sărbători de mâne, diarnlu 

nu ta apără pănă Mercur! sera.

BrașOVU, 5 Decemvrie v.
Scaunulii patriarchalii din Car- 

lovițu a remasfi vacantu prin în
cetarea din vieță a patriarchului 
Anghelici și acum Serbii din Un
garia voru ave se șl alegă unu par 
triarchy după voința și dorința 
lord, decă nu voru fi împedecațî 
a’șî esercita drepturile lorii auto
nome bisericesc! și nu voru fi puși 
în neplăcuta posițiune d’a vede 
că li-se impune prin numire din nou 
unu patriarchs după voința și do
rința guvernului.

Câtu a stăpânită Anghelici în 
scaunulu patriarchiei, partida na
țională serbescă, din care face 
parte poporulu serbescă, a stată 
departe de patriarchulă, nevoindă 
a-lă recunosce ca capă ală bise
ricei, pentru că n’a fostă alesulă 
poporului, ci numită și impusă lui.

După pensionarea patriarchului 
Prokopie Ivacicovici, a fostă nu
mită administrator ală patriarchiei 
Carlovițului episcopulă din Baci 
German Anghelici. Congesulă na
țională serbescă întrunindu-se în 
Noemvre 1881, alese patriarehă 
pe episcopulă Andrija Arsenie 
StoikovicI, der congresulă a refu- 
sată a-lă întări. In Decemvre 
același ană alese sinodulă altă 
patriarehă, pe episcopulă Teofan 
Zivkovicl, der nici pe acesta n’a 
vrută guvernulă a’lă întări,’ci des- 
considerândă drepturile autonbme 
bisericesc! numi elă însuși, guver
nulă, pe episcopulă Anghelici ca 
patriarehă ală Serbiloru, supunendă 
monarchului spre sancționare a- 
cestă numire. Sinodulă națională 
serbescă a protestată în contra a- 
cestei alegeri și șl-a amânată lu
crările pentru mai multă timpă.

Din acestă ană au urmată mul
țime de frecări între patriarchulă 

și puținii sei aderenți și între par
tida națională a poporului sârbesc, 
înăsprirea raporturiloră între pa
triarchulă Anghelici și între cre
dincioșii sei s’a manifestată în tbtă 
puterea ei cu deosebire în anulă 
1885, când ,s’au făcută alegerile 
pentru congresulă națională ser
bescă; abia cinci candidați de-ai 
lui Anghelici au putută pătrunde 
atunci în congresă, er ceilalți au 
căcjută toți la alegeri.

In același ană hotărî congre
sulă se presente Maiestății Sale o 
adresă cu rugarea, ca să i-se acorde 
erășl poporului serbescă dreptulă 
de alegere, ce i-s’a fostă suspen
dată prin numirea lui Anghelici. 
In Octomvre 1886 s’a cetită în 
congresă răspunsulă ministrului- 
președinte ungurescă, că adressa 
nu se pote preșenta Maiestății Sale; 
fiindcă lipsesce subscrierea patri
archului Anghelici. Atunci depu
tății congresului declarară comisa
rului guvernului, că nu voră mai 
lua parte la lucrările congresului, 
oonsiderându-se pasulă acesta ca 
ună nou protestă în contra numi- 
rei lui Anghelici.

Apucătura de care s’a folosită 
cu acesta ocasiune guvernulă un
gurescă dovedea erăși, ca și cu 
ocasiunea numirei, că elă nu e 
dispusă a respecta drepturile au
tonome ale bisericei serbesci, căci 
cum era cu putință se subscrie 
adresa ună patriarehă numită și 
nu alesă, ună patriarehă ală gu
vernului și nu ală poporului ser
bescă?

Din acestă momentă s’a făcută 
ruptura definitivă între poporulă 
serbescă și între capulă bisericei 
serbesci, care era o personă plă
cută guvernului, er nu poporului, 
mulțămită serviciiloră ce le-a 
adusă Anghelici maghiarismului, 
er nu credincioșiloră sei.

Mârtea patriarchului Anghelici 

nu o regretă decâtă guvernulă 
ungurescă și câțiva maghiaroni 
șerbi. Foile naționale ale Serbiloră 
din Ungaria și cjiarele din Serbia, 
afară de cele oficiâse, 4i°h în- 
tr’ună glasă, că prin mortea lui 
Anghelici s’a luată o petră de pe 
inima poporului serbescă din Un
garia, scăpândă de o grea povară; 
păstorirea lui va ocupa o pagină 
negră în istoria bisericei serbesci, 
care de când esistă n’a avută o 
sbrte atâtă de tristă.

însuși ună corespondentă din 
Pesta ală fdiei vieneze „Neue freie 
Presse“ scria în trecute
despre patriarchulă Anghelici, că 
era ună credinciosă aderentă ală 
„ ideii de stată maghiară “. Acestă 
mărturisire a corespondentului 
fbiei vieneze, căreia numai lipsă 
de simpatiă pentru guvernulă un
gurescă nu i se pâte împuta, es- 
plică din destulă ce era pentru 
poporulă serbescă patriarchulă An
ghelici care, precum mărtunsesce 
totă același corespondentă — după 
ce calumniază pe Sârbi că nu- 
trescă tendințe și nisumțe omla- 
diniste ori panserbesci — pentru 
șcâlele sârbescl n’a făcută nimică.

Cum era să facă ceva pentru 
cultura și instrucțiunea poporului 
sârbescă unu patriarehă, care era 
aderentă credinciosă ală „ideii de 
stată maghiară“, ori mai pe șleu 
4isă ală maghiarisării ? Ună ast- 
felă de patriarehă, îi venea la so- 
cotelă guvernului ungurescă, în 
ochii căruia autonomia bisericescă 
îi e ună spină în ochi, fiindă o 
piedecă a maghiarisării.

Acusările de omlâdinismu suntă 
vechi apucături ale guvernului 
ungurescă, spre a-șî justifica în
călcarea drepturiloră autonâme 
bisericescl ale Serbiloru.

Acum li-se va da ocasiune Sâr- 
biloră a încerca din nou se sefo- 
losescă de drepturile loră, ale- 

gândă ună patriarehă, și acestă 
împrejurare va pregăti perplexi
tăți guvernului ungurescă, decă 
se va fi ocupândă cu gândulă se 
ve4ă în scaunulă patriarchiei totă 
ună maghiaronă.

Maiestatea Sa a declarată în 
decisiunea prin care se întărea 
numirea lui Anghelici, că acesta 
nu atinge de locă dreptulă de li
beră alegere a patriarchnlui, decă 
alesulă întrunesce unanimitatea 
voturiloră. Trebue der se se u- 
nescă toți deputății congresului 
sârbescă în privința alegerei pa
triarchului, pentru ca printr’ună 
votă unanimă se ia guvernului 
ungurescă putința de a mai încăl
ca drepturile bisericei sârbesci.

Veni-voră odată maghiaronii 
sârbi din congresă — de altmin
trelea forte puțini la numără — 
la convingerea, că mânândă ca 
pănă acuma apa pe mdra guver
nului ungurescă, submineză bise
rica sârbescă și prin ea naționa
litatea sârbescă ?

ZDIZLST
In legătură, cu scirea despre esptd- 

sarea corespondentului din Berlină ală 
diareloră italiane „Secolo" din Milană și 
„Diritto“ din Roma, d-lă Paronelli, de 
pe teritoriulă Prusiei, „National-Zeitungu 
din Berlină dice, că în redacțiunea (Ha
rului „Dirittou se află de ună șiră de 
ani ună irridentistă, ună Triestină, care 
consideră tote lucrurile din punctă de 
vedere ală unui contrară ală alianței 
triple și lucreză așa, că forma corespon- 
dențeloră și articulii independenți despre 
Germania și Austro-Ungaria trebue să se 
atribue acestui fanatică.

Camera deputațiloru francași a primită, 
cu 383 contra 115 voturi, legea finan
ciară pe anulă 1889, punândă astfelă 
senatulă în posițiune, a începe desbaterea 
bugetului încă în anulă acesta și pote 
a-lă și termina. E de observată, că de

FOILETONUL!) „GAZ. TRANS/
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Acusatorulu publicu.#)
„Ce nobilă profesiune ai esercitată! — 

c|ise Sf. Petru. — „Misiunea cea sfântă a re- 
presentantelui justiției! ’Ml place a crede, 
că cei apăsați voră fi aflată în tine ună 
apărătoră zelos ă.“

„Cu chiemarea meau, răspunse pro- 
curorulă de stată, „n’a fostă togmai ast
fel lucrul, precum vădă căcrecțl-Ea a con
stată mai puțină în a apăra, decâtă în a 
acusa. Euj am representată potestatea 
publică în cestiunile criminalei

„Crudă necesitate/ replică Sfântulă, 
„der totuși necesitate. Trebue de pe 
corpulă socială, așa ca și de pe celă in
dividuală. a se tăia membrulă putredă, 
cangrena a se desvăli și a se sterpi, ca 
să nu. se lățescă contagiunea; der ce 
operațiune delicată, ce atențiune scru- 
puldsă, ce siguranță a ochiului și a ma
nei se recere, ca atacândă părțile cele 
bolnave, să nu se vateme cele sănătăse! 
De câte-orî, ca să continueză asemăna
rea mea, — în momentulă când ai folo-

*) Din opulft „Jugements de Saint Pierre11 
(Judecățile sfântului Petru) Pariau, Victor 
Palmă, 25 rue de Grenelle St-Germain.

sită ferulă — nu vei fi fostă adâncită 
în cugete, ca de frică, să nu faci tăietura 
falsă, și să rănescl, seu chiar să omori, 
în locă să vindeci! Oh, de câte-orî nu 
vei fi simțită lipsa luminei și asis- 
tinței aceluia, care singură ispitesce 
cu siguranță inima ,și rărunchii!.......Tu
taci!“

„Ce să clică? Trebue să-ți mărtu- 
risescă, că eu misiunea mea nu o-am 
pricepută astfelă, preoum o’nțelegl tu. 
Rolulă meu a fostă a acusa: eu am acu- 
sată. Apărarea a fostă treaba acusatu- 
lui și a apărătorului său. Eu n’am avută 
de a’i cruța pe aceia, a căroră culpabi
litate a o stabili a fostă oficiulă meu 
specială/

„E greu a admite“, <|ise Sf. Petru, 
că oficiulă tău a constată în aceea. Chie
marea apărătoriloră este a spăla câtă se 
pote de albă pe celă acusată, chiar și 
pe contulă adevărului, carele totdeuna 
ar trebui respectată : aceea o sciu și 
este și esplicabilă pănă la ună anumită 
punctă. Insă n’a putută să fiă misiu
nea ta a înegri câtă se pote pe celă in
culpată. Tu aveai numai de a’i arăta 
vina, care voia a se ascunde și a cărei 
pedepsire o pretindea moralitatea pu
blică, în realitatea și forma sa cea ade
vărată. “

„Ce cugețl tu,Sf. Petre? Atunci n’ar 
fi egală partida. Ce ? Apărarea să’șl 
aibă manile sale libere, er acusațiunea 
ale sale legate? Câtă vreme defensiu- 
nea credea că-i este iertată a apăsa cu 
totă puterea, ca să plece cumpăna spre 
achitare, și aceea în favorulă unui indi
vidă simplu, — să nu potă de altă parte 
apăsa acusațiunea totă așa de tare spre 
a restabili echilibrulă, ca să potă obține 
o judecată reclamată de interesulă socie
tății ?!

Atunci urmărirea crimeloră prin po
testatea publică în afacerile criminale ar 
fi totdeuna fără resultată/

„Precum scii și tuw, răspunse Sf. 
Petru, „nu e iertată a face rău, avendă 
în vedere ună bine, și totuși e de signr 
ceva rău a vădi pe ună omă mai vino
vată decâtă este, de frică ca să nu suc
cedă altora a-lă adeveri cu nedreptulă 
ca pe ună nevinovată de totă. Și apoi, 
după sistemulă tău, ce s’ar alege din jus- 
tițiă, decă din partea ambeloră părți nu 
se pune mai mare pondă pe fapte; decă 
acusația, ca și apărarea, îșl inventeză 
ună faptă streină și’i este iertată a-lă 
înfățișa ca pe ună adevără, atunci eu, în 
desbaterile ce servescă de pretextă jus
tiției numai ună duelă vădă, unde tdte 

se reducă la istețime, și resultatulă loră 
îlă decide oratoria mai mare seu mai 
mică, seu subtilitatea aceleia. Decă în
vinge apărarea, atunci ună nevinovată 
se rehabiliteză ceea, ce e forte bine; decă 
se achiteză ună culpabilă ori se pedep- 
sesce mai puțină, și acesta încă nu e pre 
rău. Der decă învinge acusația, atunci 
asta-i destulă de tristă, pote ună vino
vată să se pedepsescă mai strictă decâtă 
merită, seu se se condamne ună nevino
vată, și acesta e forte mare nefericire. 
Unde este atunci, te rogă, în casulă a- 
cesta satisfacțiunea moralității publice? 
Osândirea nevinovatului o vatămă mai 
crudă, decâtă greșela vinovatului, și ea 
sufere de o miiă de ori mai multă sub 
rana făcută de mâna representantului ei, 
decâtă de a altui cuiva. Poți tu nega 
acesta?.... Tu taci erășl/ urmă mai în
colo Sf. Petru. „Ori recunoscl, ori nu 
adevărulă deducțiuniloră mele, tăcerea 
ta confirmă, că tu nu le admiți. Aces- 
ta’țl stă în liberă voință, deră nu te 
plânge, decă eu voiu aplica sistemulă tău 
acuta când te vom judeca."

„Ce voiescl a dice cu acesta, Sf. 
Petre ?"

„Voiescu a cliceu,răspunse Sfântulă, 
„că voiescă a te supune probei aceleia 
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ani de cjile încă nicl-odată n’au votata 
atâția monarchiștl în contra bugetului 
ca în anula acesta.

In noulă cabinetu spaniolă se mani
festă încă de acum divergențe de opi- 
niuni. Noulă ministru de finanțe Venan- 
cio Gonzalez, de numirea căruia sunta 
încântați toți protecționiștii Spaniei, a 
invitata pe colegii săi să facă cele mai 
mari economii și să reducă cheltuelile, 
der ministrula de răsboiu și cela de ma
rină au protestată declarânda, că le e 
cu neputință să reducă bugetula loră; 
a mai asigurata generalulfi Chinchilla, că 
voesce să esecute reformele militare plă
nuite de predecesorii săi. Cu greu va 
pute face acesta ministrula de răsboiu, 
decă ținemă semă de faptulă, că tocmai 
din causa reformelorfi au cădutfi prede
cesorii săi.. însuși Sagasta nu pre e 
sigura de durerea cabinetului său, care 
e considerata ca una ministeru de tran- 
sițiă, ce va face loca altuia, îndată ce 
se va introduce votula universala.

Din Christiania se împărtășesce, că 
alegerile de deputați pentru Storthing au 
eșita în favorea conservatorilora și în 
defavorea guvernului. Pe când fostula 
Storthing consta din 83 guvernamentali, 
30 conservatori și unh deputata nemi
nisteriala ala stângei, acum constă noua 
cameră din 51 conservatori, 37 radicali, 4 
neministeriall ai stângei și 22 aderenți 
ai guvernului. Cu tote astea se crede, 
că ministrula președinte Sverdrup nu va 
face schimbări în ministerh.

Nouăle alegeri pentru Scupcina ser- 
bescă au eșita în favorea radicaliloru. 
Acum se plângă progresiștii de ingerințe 
în alegeri și e probabila, că nu voră lua 
parte la lucrările Scupcinei. Totulfi 
atârnă dela primirea proiectului nouei 
constituțiuni de cătră Scupcină. „Pol. 
Corr." e informată, că Regele Milan a 
declarata, cumcă e gata să sancționeze 
noua constituțiune, deși ea desființeză 
diferite drepturi ale coronei, der că mai 
departe nu pote merge în revisuirea 
constituției. Cu tote astea e întrebare, 
decă radicalii vora primi constituțiunea 
fără modificări însemnate.

Precum spune „Freisinnige Zeitung", 
în cercurile parlamentare germane se 
istorisesce, că cancelarula Bismarck e 
mâhnită, din causă că în urma imboldu
lui națiunei politica colonială a Germaniei 
a mersfi mai departe, decum a dorita 
ela, la o retragere nu se mai pote cu
geta acum, deorece acesta ar fi tota 
atâta câta a perde o luptă la Rina. 
Vedî bine, că intervenirea imperiului în 
Africa ostică pretinde mari jertfe în bani 
și omeni, și în cele din urmă tota n’âr ave 
una resultatfi deosebita. Numita foiă 
însă e de părere, că imperiulă nu e 

angajata și deci se pote forte bine re
trage. In tota casula maioritatea par
lamentului, cu care guvernulfi vrea să 
se acopere, se încarcă cu o mare răspun
dere. Causa descuragierii principelui 
Bismarck e înfrângerea ce au suferit’o 
trupele germane la Bagamoyo, care a} 
fosta luată din mâna loră de cătră Bu
șiri, șefulă insurgențilorfi, a căruia in- 
fluință cresce mereu.

SCIR1LE DLL EI.
Ministrula ungureștii de comunicațiune 

publică o încunosciințare, în care face 
atentă publiculă ce trimite pe poște lu
cruri de sărbătorile Crăciunului, că: lucru
rile să fiă bine împachetate, conținutulă 
pacheteloră se nu fiă vătămătoră altoră 
pachete, învălitorea să fiă din materială 
tare, ori pânză, ori hârtiă grosă și tare, 
și să se noteze pe învălitore conținutulă; 
bani și alte obiecte prețiose să nu se 
împacheteze cu alte obiecte prețiăse de- 
dre-ce atunci în casă de perdere nu se 
despăgubescă; să se’ntrebuințeze ceră 
bună de sigilată și unu bună sigila; ne
împachetate se potă da numai geante și 
cufăre închise, precum și vânată, care 
nu mai sângereză; pasări de casă numai 
în coșă se potă da. Adresa se scrie pe 
învălitore, er de nu se pote, atunci se scrie 
pe o hârtiă lipită pe învălitore, afară de pa
chetele cu prețiose, avendă a se scrie 
adresa pe învălitorea acestora. Decă pa- 
chetulă e forte mică și adresa nu’ncape 
pe învălitorea lui, atunci se scrie pe o 
bucată de scândură ori pe hârtiă tare 
(mucava), legată cu sforă de pachetă. 
Pe pachetele cu carne, ce se trimită în 
Budapesta, să se noteze și felulă și can
titatea cărnii precisă, notarea necorectă 
se pedepsesce. Pentru pagubele prove
nite din împachetare rea ori din adre
sare necorectă nu se dă despăgubire.

* * *
O foiă „patriotică" din Budapesta 

scrie : „Scumpulă orașă Clușiu s’a demisă 
la ună faptă, de care „patriotulă cu 
bune sentimente unguresci* nu pote să 
se bucure. Nu numai a suferită, ca ună 
orfeu nemțeștii să strice deja de mai multă 
timpă aerulă dintre păreții săi, ci repre- 
sentanța orășenescă a permisă chiar, ca 
acestă „bordeiu" spirituală să se conso
lideze permanentă în așa numita resi- 
dență a Kulturegylet7ului. In otelulă 
Panonia din Clușiu, Scitianulă îșl petrece 
între glume și bălăcănii nemțescl. Âșa-i 
trebue ; vrednică este de sortea lui, dâcă 
nu scie, seu — ceea-ce e și mai. rău — 
dâcă nu vre să se ajutore pe sine".

Scârbosă șovinismă!
** *

Ună conflictu s’a iscată intre inspec
torulă de școle alu comitatului Trei-scaune 
Eotvos K. Lajos și între învățătorii din 
Chezdi- Oșorheiu. Inspectorulă făcu adecă 
în adunarea comitetului administrativă 
ună raportă, prin care 12 învățători 
simțindu-se ofensați, publicară o decla- 
rațiune în colonele/lui „Szekely Nemzet“, 
în care dică, că inspectorulă cu oca- 
siunea visitărei școleloră n’a avută și 
nici n’a putută să aibă ocasiune a’șl 
câștiga informațiunl basate asupra sis
temului de învățămentă, er împreju
rarea, că inspectorulă a permisă să se 
publice compromițătorulă raportă și prin 
Ziare se declară ca o lipsă de tactă din 
partea inspectorului.

* * *
Din Budapesta se anunță, că în cer

curile conducătore se plănuesce intro
ducerea de porto personală pe tote liniile 
căiloră ferate ale statului cu prețulă 
maximală de 1, 2 și 3 fi. Guvernulă 
austriacă se ocupă cu aceeași cestiune.

*•* *
Era ună timpă, când în comunele 

rurale ungurescl se ocupau posturile de 
învățători prin licitațiune și postulă se 
da celui care cerea mai puțină lâfă. Astfelă 
s’a întâmplată acum în comuna Csdgle 
din comit. Vesprimă. Comuna a decisă 
să se vestescă din amvonă, ca acelă lo
cuitorii din sată, care e în stare să ins- 
trueze fetițele, să se anunțe la preotulă 
ori la curatorulă. S’au anunțată patru 
inși, între cari ună țăsătoră și ună cis- 
mară. Celă mai „aptă" s’a părută a fi 
cismarulu, care dă instrucțiune fetițeloră 
pentru 10 fi. lefă pe lună.

* * *
Ministrulă ungurescă de agricultură, 

comerciu și industriă a ordonată, ca cu 
finea anului acestuia se se desființeze in
stitutele de carantină și secțiunile, loră de 
la graniță', asemenea a ordonată să se 
desființeze și comisiunea dela stațiunile de 
intrare dinspre Serbia, er în loculă aces
tora a ordonată să se înființeze dela 1 
Ianuarie 1889 stațiuni de intrară la 
Tulgheșă, Ghimeșă, Poiana sărată, Șan- 
țulă vechiu, Brașovă, Timișulă de susă, 
Brană, Turnulă roșu, Vulcană, Piatra- 
albă, Orșova, Bellobrcska, Baziâșă și 
Panciova. La aceste stațiuni de intrare 
suntă însărcinați provisorică cu purtarea 
agendeloră adjuncții instituteloră de ca? 
rantină: Kun Illes la Tulgheșă, Anto- 
niu Berariu la Ghimeșă și Meyer Ignacz 
la Poiana sărată; apoi Szombati Adolf 
la Șanțulă vechiu și Balas Kalman la 
Brașovă (gară); Uhlyarik Titus la Timi
șulă de susă, Czili Gyorgy la Brană, 
Miksik Akos la Turnulă roșu și Odrai 
Antal la Vulcană; la Piatra-albă se va 
denumi din casă în casă, mai alesă în 

timpulă verei, câte ună veterinară; la 
Orșova este denumită directorulă de ca
rantină Klima Mâtyas, la Bellobrczka 
Varadi Sandor, la Baziașă Balla Jozsef 
și la Panciova Kondor Mihaly, toți 
veterinari diplomațl.

* $
Primatele Ungariei Simor a convocată 

pe toți membrii episcopateloră ungare 
la o conferință în palatulă său. Afară 
de cestiunl bisericescl și religidse, se 
voră lua în desbatere și mijlocele de 
propagare a literaturii catolice.

** «
In comunele, care nu suntă mai 

departe decâtă 35 de khilo-metri dela 
granița României și a Sârbiei, conformă 
nouei legi veterinarie se va purta evi
dență pentru controlarea viteloră cornute 
și începândă dela 1. Ianuarie 1889 se 
voră estrada pașaporte galbine.

* **
In Cuvestâ s’a înființată ună corii 

vocală de plugari. Numărulă coriștiloră 
e pănă acum de 29 de inși. Prelegerile 
au începută, coriștii le cerceteză regulată 
pentru învățarea noteloră.

• * * *
Cetimă în „Epoca" din București: 

Trei săteni din Transilvania, tocmai din 
Copșa, lângă Sibiiu, au sosită în capitală 
pentru a se supune tratamentului insti
tutului bactereologică ală profesorului 
Dr. Babeșă. Acești nenorociți au fostă 
mușcați de nisce lupi turbați. Ceea ce 
e greu, e că mușcăturile, cari tote suntă 
la obrază, ■ dateză de șepte săptămâni; 
cu tote acestea inoculările au începută.

* **
Comitetulă partidei poporale săsesti 

din țera Bărsei a adresată ună apelă 
cătră alegătorii cercului electorală întâiu 
din interiorulă orașului Brașovă și din 
Blumăna, ca să ia parte la alegerea a 
trei membri în comitetulă municipală în 
loculă răposațiloră Franz Maager, lonă 
Gott și Andrei Tontsch, trebuindă a 
alege bărbați din partida poporală. Ale
gerea se va face' la 17 Decemvre dela 
9 ore dimineța pănă la 4 6re d. a. 
în casa sfatului pentru cetate și în casa 
Nr. 330 din Blumăna pentru acestă 
cercă.. c ■ ** *

„Temps", vorbindă despre demons- 
trațiunile din Pojună, dice între altele, 
că consiliulă orășenescă din Presburg se 
vede că totă de acelă sentimentă e în
suflețită, ca și tinerimea. Mai departe 
spune cu mirare, că întt’o hotărîre pri- 
vitore la streinii cari locuescă, sâu cari 
inergă în Pojună, Austriacii suntă soco
tiți între streini; mai departe spune, că 
s’a adusă hotărîre să i-se redea Presbur- 

h!

la carea ai supusă tu pe alții, înainte de 
ce așă decide asupra sorții tale; voiescă 
a audi ce au d’a cjice asupra ta ângerulă 
bună și celă rău ai tăi. Celă dintâiu la 
dorința sa ardentă a te vede eliberată, 
ori câtă de multă ține la dreptate, pote 
aă-țl fiă indulgentă.

Celă de-ală doilea, după sistemulă tău 
acum desfășurată, va stabili contrapon- 
dulă (balanța). Astfelă judecata, ce eu 
voiu să aducă, va fi formată după 
tote regulele. Acusatorulă are cuven- 
tulă."

Ângerulă celă rău nu așteptă să fiă 
multă rugată.

„fericite Petre", cuvântă elă, „pre 
fericite! După a mea opiniune omulă, 
care stă aci înaintea ta, nu e ună pă- 
cătosă de rândă. Cei mai mulțl, spre a 
mea mâniă, (de ce să nu arătă acâsta?) 
suntă pre adasea numai nisce amărîțl 
de păcătoși, mai multă slăbănogi, decâtă 
răutăcioși. Ei comită aceea ce tu nu
ni escl „rău/— deși ei se temă de asta 
— singură numai pentru că ei trebue să 
facă așa, voindă a’șl îndestuli înclina- 
țiunile loră naturale. Ei, durere, nu ser- 
vescă cu totulă Satanei din libera loră 
voință, ei mai cu dragă ar servi lui Dum- 
nedeu, decă Dumnezeu i-ar lăsa a trăi 

liberă după fantasia loră. Așa îi vede 
omulă adese-ori că se înpacă cu Ceriulă, 
după ce și-au trăită anii sburdăriiloră, 
și pe astfelă de subiecte, așa de neaple
cate a’ml face onore, fără multă durere 
îi lăsămă cu atâta. Ou acesta însă stă 
lucrulă altmintrelea, elă e într’adevără 
confederatulă magistrului meu, în ală 
cărui nume mă ridică cu pretensiune asu
pra densului/

„Ce va să însemne acesta, spirite 
mincinosă?!" strigă procurorulă de stată.

„’Ml iau libertate", replică devolulă 
cu ună aeră drăcosă, „a ruga pe D-lă 
Judecătoră să nu permită acusâtului a- 
ceste întreruperi necuviinâiose."

„Taci acusatule," Z’se Sf. Petru, 
„când te voiu întreba atunci să răs
punzi-“

„Eu c|iseiu.u, continuă spiritulă celă 
reu, „că acesta ne aparține nouă. Eu 
i-am insuflată încă din frageda’i prunciă 
disprețulă față de Dumnedeu și ura con
tra omeniloră, și potă Z'ce 9Pre onfirea 
lui, că elă a trasă ună folosă minunată 
din prelegerile mele. Decă se arăta 
elă în afară, în esterioră, altfelă, o făcea 
acesta pentrucă scia dela mine pănă 
unde o pdte duce cu fățăria. Elă îșl 
ascundea simțămintele sale adevărate 

spre a’șl ajunge cu atâtă mai bine sco
purile sale."

„ Calumniatorule! Ce cutezi tu a 
Zice?!" strigă înfuriată procurorulă.

„A doua 6ră îți inpună tăcere" ! Zise 
Sf. Petru.

„Acestă ură de Dumnedeu și de omeni, 
care este caracterulă nostru dinstinctivă," 
urmă spiritulă rău, „și care eu i-am in- 
spirat’o în sufletulă său, cu așa desteri- 
tate o-a practicată, încâtă îmi place a o 
numi infernală. Voiescă prin acâsta a 
Zice, că elă acea ură o-a ascunsă cu o 
istețime abilă sub masca contrară.' Elă 
părea a fi de jumătate ună Sfântă. Cu
vintele lui nu respirau decâtă dreptate 
și iubire. Insă elă înbrațișa pe semenulă 
său, ■ numai pentru-că spera a-lă pute 
sugușa, și juca ună rolă de apostolă, 
numai pentru de a necinsti mai tare pe 
DumneZeu. %

„Măi monstrule de calumniatoră!" 
„A treia oră tăcere!" Zise Sf. Petru. 
„Elă într’adevără a fostă invidiosă 

și crudelă; elă nu putea vede nimică 
frumos, casă nu simță lipsa a-1 înnegri, 
nimică bună și bine în înțelesulă tău, 
să nu fiă comprobată în acea turbare 
secretă; noroculă altuia era durerea ini- 
mei lui, durerea inimei de-apropelui era

fericirea inimei lui. Ușoră se pote deci 
înțelege, ce bucuriă sălbatică simți 
elă, când în numele potestății publice fu 
înzestrată cu oficiulă, ce’i era lui mai 
iubită, oficiulă d’a acusa pe deaprdpele 
său. Ce plăcere era pentru elă a stră- 
forma greșelă în .crimă! Cele mai mi- 
nuțiose indicii a-le preface în documen
te nedisputabile spre a apăsa cu acelea 
pe ună nevinovată! Ce bucuriă pentru 
elă a privi cum celă nefericită com
bate aceste aparițiunl false, cum în 
zadară chema ceriulă și pământulă ca 
mărturiă nevinovăției sale, și cura 
în fine cădea, sub pretinsa evidență lo
vită de o judecată nedreptă, îngrozindă 
justiția omenescă și blăstămândă pejcea 
dumneZeescă! Acesta eraj bucuria tâl
harului, care în locă d’a fura bani, ia 
ondrea, libertatea și tOtă ce face vieța 
omului mai prețuită ! Aceea a fostă 
plăcerea lui ca, decă elă singură nu 
putea vărsa sângele de-apropelui, în 
ună modă lașă și târîtoră să-lă verse 
prin sabia Legei. Aceea a fostă bucu
ria și desfătarea impiului ca, pe când 
vorbea în numele dreptății dumneZeescI 
și omenescl, în interiorulă său să rîZă 
de ea și să simță o bucuriă infernală, 
văfiendă cum Legea se scuipă și se negă 
prin sacrilegiulă afurisită ce comitea 
prin ea." , . (Va urma). 
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gului vechiulă nume ungurescă Pozsony. 
Acesta îlă supără multă pe „patriotulă“ 
„Kolozsvar11, care dice că numirea ofi- 
ciosă de Presburg nu esistă, ci numai 
Pozsony și prin urmare acestă orașă 
n’are lipsă de a i-se reda vechiulă nume 
ungurescă, căci deja îlă are. Nu se 
miră altmintrelea de acesta, căci, dice 
elfi, s’au întâmplată și mai ciudate lu
cruri ca ăsta. Așa d. e. diare englese 
din cele mai distinse vorbescă despre 
ministrulă președinte Herr Tisza (în locă 
de Colomană Tisza), er o foiă trancesă 
a scrisă: „Herr Tisza, Kalman-ulă gu
vernului ungurescă," credendă că Herr e 
numele de boteză, er Kalman semnifică 
funcțiunea. Se supără mai departe 
„Kolozsvar11 pe diarele nemțescl, de-6re 
aceste vorbesc de Szegedint, Debreczint, 
Gross-Wardein etc., dedrece terminațiu- 
nea int la cele două dintâiu este șvă- 
bescă, er Gross-Wardein-ului ar vrea 
foia ungurescă să i-se dică Nagy-Vârad.

Mari lucruri ceri, jupânâso din 
Clușă!

** *
„Ștergi încetă c’ajungi departe", îșl va 

fi gândită abonatulă din Feldibra ală 
foiei „Grosskokler. Bote11 din Sighișora, 
când a primită la 10 Decemvre n. foia 
ce se espedase la 18 Noemvre, precum 
s’a putută vedă de pe sigilele poștale 
din Sighișora și din B,rașovă-Feldiora 
imprimate pe foiă. Și să nu uitămă, că 
foia a venită cu calea ferată!

** *
Membriloră corpuriloră legiuitore 

române li s’a distribuită medalia comemo
rativă a restaurării mănăstirii curții de 
Argeșă. Pe o parte e gravată mănăs
tirea cu inscripțiunea : Fundată de Negoe 
Basarabă MDXVIII — Restaurată de 
Carolă I MDCOCLXXXVI. Pe cea
laltă parte suntă capetele Regelui și 
Reginei.

** *
Exarhulă și Metropolitulă bulgară 

Antimă a murită în Vidină.
* * *

Navigațiunea pe Dunăre a încetată 
cu desăvârșire, scrie „Telegrafulă Ro
mână1* din BucurescI, din causa ghețu- 
riloră ce curgă. La mila 18 între Galați 
și Sulina a înghețată chiar Dunărea.

■ . --------- T--- ,

Din comitate.
Comitatulă Turda -Arieșă. In luna 

lui Noemvre a. c- s’au estradată din 
acestă comitată 5 pașaporte pentru li
beră trecere în România; incendiurî s’au 
ivită în 11 comune,, caușândă o pagubă 
de 1655- fi.; starea - sanitară a locuitori- 
loră a fostă mai slabă ca în luna ltii De
cemvre j s’a ivită difterita în Turda, 
Lupșa, Velcheriu și Cucerdea de Arieșă; 
în urma măsuriloră aspre ale inspecto
rului de dare, ș’a incassată în ultimele
5 luni mai multă dare cu 60,000 fi. ca 
în anulă trecută, cu . tote acestea însă 
restanțele facă 224,636 fi. 80 cr. •

Comitatulă Brașovului. S’au plătită 
în primele 11 luni ale acestui ană 
444,128 fi. 47 cr. dare directă și 9482 fi. 
18*/2 cr. dare militară; față cu anulă 
trecută s’au ■ incassată mai multă cu 
18,747 fi. 51 cr. dare directă și 675 fi.
6 cr. dare militară. In luna lui Noemvre 
s’au incassată 75,919 fi. 50 cr. dare di
rectă și 3635 fi. 15 cr. dare militară; 
față cu aceeași lună a anului trecută 
s’au încassată mai multă cu 6037 fi. 65 
cr. dare directă și 685 fi. 63y2 cr. dare 
militară. In închisorea centrală a co
mitatului se aflau la 30 Noemvre 144 
de arestanțî; dintre aceștia 132 condam
nați, er 12 preventivi. In înohisorile ju- 
decătorieloră de cercă din Brașovă și 
Satulungă în luna lui Noemvre s’au aflată 
37 de arestanțî. Gasuri criminale mai 
mari s’au ivită 6, anume 5 aprinderi și 
o jăfuire. Atelierulă de lucru ală ares- 
tanțiloră a adusă în acestă lună 71 fl. 
16 cr. venită pe sema statului. Starea 
sanitară a locuitoriloră a fostă favo
rabilă.

Comitatulă Cojocnei. In ședința dela 

14 Decemvre a comitetului administra
tivă, vice-șpanulă Gyarmathy. Miklos în 
raportulă său privitoră la administra- 
țiunea publică a comitatului, se plânse 
contra acelei presse, care — cum cjic® 
elă — șl-a luată obiceiulă acela gene
rală, de a ridica acusărî și suspițiuni 
contra funcționariloră dela administra- 
țiune. Asemeni și alte acusărî și șuspi- 
țiunl de abusurl și corupțiunl întru câtă 
privesce pe funcționarii din comitatulă 
său le respinge cu „deplină liniște a 
consciinței.11 In acestă comitată se află 
8653 orfani, a cărora avere face 248,882 
fl. 29 cr. S’a procedată apoi la alegerea 
a 6 membri în comitetulă administrativă, 
5 membrii în comisiunea vjrificătdre, 1 
membru în comisiunea controlătore, 1 în 
comitetulă centrală și 1 în comitetulă 
permanentă. Aleșii toți suntă Unguri, er 
alegerile s’au făcută cu unanimitate de 
voturi, așa că, după cum dice „Ellenzek11, 
nici în „comitatulă de modelă11 (adecă 
ală lui Banfly) nu se întâmplă așa ceva.

Foile din Serbia și patriarchalll Awelici.
Foile oposiționale din Serbia, vor- 

bindă flespre morteâ patriarchului An- 
gyelicî din Carloviță, dică, că prin 
mortea acestui capă bisericescă nepopu
lară, s’a luată o povară grea de pe 
spinarea Sârbiloră din Ungaria, și ’șl 
esprimă speranța, că frații Sârbi voră 
râmâne cruțați de o astfelă de calami
tate, cum a fostă numirea lui Angyelicl.

„Dnevni List1* anunțase, că la în
mormântarea lui Angyelicl iau parte 
toți episcopii sârbescl sub conducerea 
Metropolitului Theodosiu din Serbia, din 
partea ministeriului culteloru și instruc
țiune! sârbescl Vlădană GyorgyevicI ca 
representantă. Se mai anunțase prin 
telegrame, că și ună representantă ală 
Regelui Serbiei avea să ia parte.

Soiri militare.
Austro-Ungaria. Foia ordinațiuniloră 

militare pentru armata comună publică 
o prâînaltă decisiune dela 28 Iunie a. c., 
care ordonă sporirea efectivului de pace 
și nouă formațiuni la regimentulă de 
căi ferate și telegrafe dela 1 Ianuarie 
1889, și anume: 1) La companii: fiecare 
din ele se sporesce cu câte 1 subloco- 
tenentă, 6 sergenți, 8 corporali și 1 
.șervitoră de oficeră, deci efectivulă com- 
panieloră se sporesce în totală cu 8 
sublocotenenți, 48 sergenți, 64 corporali 
și 8 servitori de oficeră, suma: 8 oficerî 
și 120 bmenl. 2) Formarea unei cadre 
'înțregitdre telegrafice I cu 1 căpitană cl. 
I, 1 locotenentă, 3 subofîcerî comptabill 
cl. I, 1 sergentă, 2 corporali și 2 servi
tori de oficeră, suma 2 oficerî și 8 
bmenl. 3) înființarea unei șcd'le telegrafice 
cu 1 căpitană cl. I, 2 sergenți majori 
și 1 șervitoră de oficeră, suma 1 oficeră 
și .3 omeni.

Interrxplări diferite.
Mortu de frica esecutorului. Ună 

esecutoră însoțită de doi prețuitorl și 
de adjnnctulă unui advocată se presents 
la casa unui bietă omă bâtrână cu sco- 
pulă, ca să esecute pe ginerele acestuia. 
Ginerele ceru amânare. „Decă mă lă- 
sațl să răsuflu — dise elă — voiu plăti 
ușoră în rate.1* Adjunctuiă advocatului 
respinse rugarea cu cuvinte violente și 
amenințătore, strigândă : „Te voiu ese- 
cuta acuma de te-ai ascunde chiar și în 
pământă1*. Nefericitul^ debitoră strigă 
atunci pătrunsă de mâhnire : „Decă- așa 
stă treba, mă void împușca și atunci s’a 
isprăvită cu datoria.1* Cei din casă îșl 
aruncară atunci privirea asupra scaunu
lui pe care ședea bătrânulă socru as- 
cultândă înspăimântată la cele ce se 
vorbescă; de odată însă nefericitulă bă
trână se răstornă de pe scaună și căcju 
murindă imediață de spaimă. Esecuto- 
rulă îșl închise ochii, adjunctuiă de ad
vocată îșî luă pălăria și fugi pe ușă 

afară, prețuițorii o luară și ei la șăne- 
tosa, er ginerile./ alerga după medică. 
Mediculă însă nu putu ajuta nimică, căci 
bătrânulă era mortă. Unde și cu cine 
s’a întâmplată acesta — nu. scimă, căci 
lui „Kolozsvar**, după care luămă acestă 
tristă.întâmplare, îi' este rușine să spună 
și numele locului și ale personeloră. A- 
junge a sci, că scena s’a petrecută în 
Ungaria.

Cădere peficulosă. Mare nenorocire 
s’a întâmplată la 11 Decemvre în Orfeul 
din Budaj la hotelă „Szechenyi1*. Ar
tista Glairette făcea gimnastică pe ună 
trapeză, ținândă ună copilă de cinci ani 
în dinți.' Deodată, cădu cu copilă cu 
totă dintr’o înălțime mare. Publiculă îșl 
părăsi îngrozită locurile și din culise 
alergară colegii nenorocitei , ca să-i dea 
ajutoră ei și sărmanului- copilă., Func- 
ționarulă.polițienescă, care era de față, 
constata îndată, că/trapezulă era râu în- 
tărită.^ E probabilă că copilulă, îșl va 
perde vederea., er artista a suferită o 
periculosă sguduire de creerl. 

Literatură.
A regi magyar nemeș (Vechiulă no

bilă maghiară)'. Sub titlulă acesta a a- 
părută în tipografia societății „Franklin* 
din Budapesta o scriere ai d-lui Ludovică 
Mocsary coiistătătore din 347 pag. Pre
țuia unui esemplară 2 fl.'40-bii. Opulă 
este împărțită în 12 capitole, combătând ■ 
cu deamăruntulă vederile lui Grunwald 
Bela espuse în opulă său„A regi Ma- 
gyarorszâg“ (Ungaria vechiă). Mai in
teresantă este pentru noi câpitoluîă ală 
XI-lea, „Vederile lui'Grunwald Bela cu 
privire la cestiunea de- naționalitate.11. 
In acestă capitulă, asupra căruia vomă 
reveni la data ocasiune, d-lă L.'Mocsary 
combate politica de' maghiarisare, pe 
care o privesce de adevărată utapiă și 
nefericire pentru patriă. D-lă Mocsary 
crede cu? drepții euvântă, că nici Româ- 
nulă, nici' Serbulăj nici Slovaculă nu se 
va maghiarisa în veci, căci — dice au- 
țiorulă — aceste pop ore se consideră ca 
părți integrante a aceloră confrați ai 
■'lorii'de cassă și de limbă''cari dincolo' 
de granițe suntă constituițl în state- in
dependente. Politica de maghiarisare 
singură numai asupra Germaniloră din 
Ungaria (nu însă și asupra Sasiloră din 
Ardeală) speră să aibă ună resultată mai 
favorabilă, der acesta, dice autorulă, în
tru ..pimică nu 'delătură sabia lui Damo- 
cle de asupra,- capeteloră Maghiariloră 
cari sunt espușl â aj unge într’una din cele mai 
periculose încurcături. Viitorul Ungariei 
numai atunci crede d-lă MoOsary, că va 
fi ‘âsigurată, 'când națion'alitățiloră li-se 
va da posibilitatea de a trăi astfelă în 
Ungaria, încâtd să se convingă, că o 
împărțire a Ungariei n’ar pute să le a- 
ducă nici ună bine, pentru că nicăirl nu 
potă spera la o vieță mai liberă și mâi 
plăcută ca aici.

TELEGRAMELE ..GAZ. TRANSA
' (Serviciulă biuroului de ooresp. din Pesta)

Budapesta, 17 Decemvre. Dire.c- 
torulfi cancelariei prșsidiale din 
ministeriulu de comerțu a mărtu- 
risitu după unu interogatoriu de 
trei 4il©, <?â cei 42,000 fl. nu i-a 
perdutu, ci i-a defraudatu, folosind.il 
banii pentru scopurfle.sale proprii.

elgradu, 17 Decemvre; Resulta- 
tulu aiegeriloru pentru Scupcină 
cunoscute pană acum . este : 160 
radicali și 40 liberali.

Tsiimli Gavrilescu ii Italia.
In .privința repreșentațiuniloră pe 

care le dă artistulă română Gavrilescu, 
„Românulă11 găsesce mâi multe amănunte 
în diarele din Florența.

„La Veritâ" publică portretulă tâ
nărului română și îi predice ună stră
lucită viitoră.

„La Stafiile", vorbinflă despre repre- 
sentațiunea operei' • „ Gioconda" la teatrulă 
Pagliano din' Florența, "scrie următbrel'e 
rânduri: „Mărturisimă, că tenofulă Ga
vrilescu a plăcută multă. Elă este ună 
artistă care nu recurge la mijloce ce 
atragă aplausele mulțimei, strigândă din

tote puterile sale. Elă este sigură de 
sine, cântă cu grațiă, cu o bună metodă, 
cu ună acceută justă și pasionată. Vocea 
sa are ună timbru plăcută și găsesce 
fără ostenâlă drumulă inimei. Este forte 
grațiosă și jocă în modă forte naturală. 
■Este tânără și demnă de frumosa ca
rieră pe care o percurge. In fiăcare seră 
se redică romanța pe care o cântă, nu 
ne sfiimă a spune, ca ună mare artistă.11

„L’Arte", după ce vorbesce de suc- 
cesulă obținută în „Gioconda" de d-na 
Teresina Singer, adauge: „Dreptatea 
cere ca pe lângă Singer, să vorbimă și 
de tânărulă Gavrilescu, căruia îi revină 
în mare parte onorurile succesului. Vocea 
sa este forte puternică și o modelâză cu 
mare artă. In romanța „Cielo e Mar“ 
publiculă i-a făcută o ovațiune de care 
pdte'fi mândru. Lui Gavrilescu, nou ve
nită în Florența, publiculă dela teatrulă 
Bagliano i-a dată în modă subită cele 
mai căldurose aplause, proclamându-lă 
fără șovăire ca pe unulă dintre cei din
tâiu tenori din diua de adLu

Cununia.
D-lă Teodoră Gănescu și D-șora Zoe 

C. Conțescu și-au serbată erî, Duminecă, 
în 4 Decemvre cununia în Biserica albă 
din BucurescI.

pi Felicitările nostre tinerei păreclil!

DIVERSE.
Arestarea unui irredentistu. In Triest 

a fostă arestată ună irredentistă, anume 
Alberto Nani, care era înarmată cu ună 
revolveră și cu o bombă. Acesta s’a în
tâmplată la 1 Decemvrie în împreju
rimea castelului Miramar, tocmai în 
momentulă când Monarchulă intra în cas- 
t'elă. In privința acestei arestări se păs- 
treză celă mai...mare secretă.

Vinii în locii de apă. In Kreuznach 
s’a aprinsă casa unui negustoră de vi
nuri și fiindcă acesta nu avea pivniță, 
îșf ținea buțile cu vină într’o cămară. 

■S’a aprinsă și cămara, buțile au pocnită 
și vinulă din ele, — erau 52 de buțl, — 
a cursă într’o gropă de lângă casă. Pom
pierii, neavendă apă în apropiere, au 
pusă pompele în vină și au începută să 
împrosce. Der mircsulă vinului în focă 
,a fostă atâtă de puternică, încâtă pom
pierii au părăsită pompele și au fugită 
lăsândă casa să ardă.

Cursulii pieței Brașovu
din 15'Decemvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.15 VSnd. 9.17
Argintă românescă . „ 9.- n 9.10
Napoleon-d’orI . . . „ 9.61 n 9.65
Lire turcesc! ' . . . „ 10.90 ti 10.92
Imperiali.................... „ 9.90 H 9.92
GalbinI................... „ 5.70 n 5-72
Scris, fonc. „Albina116°/0 „ 101.- n —

„ h „ B»/o „ 98— M 98.50
Ruble rusescl . . . „ 122— 123.—
Disc.ontulă .... 61/2—S’/o pe ană.

Cursulu la bursa de Viena
din 15 Decemvre st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0..................................101.80
Renta de hârtiă5°/o................................... 92.95
împrumutul!! căiloră ferate ungare . 144.80 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) . . 98.80
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (2-a emisiune) . . ——
Amortisarea datoriei ! Căiloră terate de

ostă ungare (3-a emisiune) . . 117.30 
Bonuri rurale ungare ,..........103.30
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.30
Bonuri rurale BanatU-Timiș^ . . , 104.—
Bonuri cu cl. de sortare..........104.—
Bonuri rurale transilvane..........104.—
Bonuri croato-slavone........................ 104.50
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă....................................... 99.25
Imprumutulă cu premiulă ungurescă —.— 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului....................................... 124 75
Renta de hârtiă austriacă .... 82.—
Renta de argintă austriacă .... 82 60
Renta de aură austriacă........................109.80
LosurI din 1860 . ......................... 139.50
Acțiunile băncei austro-ungare . . . ■ 875.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. . 303 25 
Acțiunile băncei de credită austr. . 306.30 
Galbeni împărătesei . '........................ 5.77
Napoleon-d’orI ........................ .... 9.62‘4
Mărci 100 împ. germane . . . ... 59.72
Londra 10 Livres sterlings .... 121.80

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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I. Plecarea trenuriloru
'■• I. Dela Brașovâ la Pesta

Trenulă de persdne Ni. 307: 7 dre 10 de minute sera. 
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 dre 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bțicuresci: 
mixtă Nr, 318: l.dră 55 minute după amecjl.

II. Sosirea trenuriloru:
r •, a ('«I IOV W : I .

I. Dela Pesta la Brașovă:

de persdne Nr. 308: 9 dre 46 minute înainte de amecjl. 
mixtă Nr. 316: 9 dre 52 minute sdra..
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2. Oela
Nr. 317: 2 6re 32 minute după amedl.
A. Plecarea posteloru.

BrașovQ la Reșnovu-Zernescl-Branu: 12 ore 30 m. după amecjl,
•»
n
Ti
7)

mixtă

,, Zizinil: 4 dre după amecjl.
în Secuime [S. Georgî]: 1 oră 30 minute năptea’ 
Ia Făgărașul 4 dre dimineța. ‘
la Săcele: 4 dre dimineța.

B. Sosirea posteloru:
Beșnovu-Zemescî-Branu la Brașovă: 10 dre înainte de amdcp 

„ Zizinil la Brașovă: 9 dre a. m.
C) Din Sicuime la Brașovă: 6 dre sera.

Dela
*)

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

F
Budapesta—Predealu

t LI! I
Tronti 
omni
bus

Tren do 
por- 
sdno

Trenă 
ecoele- 

rată
Tronu 
mixt

Predealii—Budapesta
Tren de 

po.r- 
s'dnei

Trenă 
accele
rată

Tron ti 
mixt

Tronu 
omni- 

buA

B.-Pesta-Aradu-Teluș
Tronu 

de 
pers.

(T? tij

Trenă 
omni
bus '

Tronu 
do 

pora.

Teius-Aradiî-B.-Pesta C’opsa-micft—Sibiiu

Trend 
mixt

Trend 
do 

pers.
Trend 
mixt

Viena 
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

11.10
7,40

11.06
2.02

8.—
2.-
4.05
5.47

Oradea -mare

VArad-Velencze
Fugyi-V Asârheli 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Agliiriș
GhirbăU
Nădfeșel

Clușiu

Apahida 
Ghlriș 
Cncerdea
Uidra
Vințulft de susă
Aiud
Teiuști 
Cțăciunelft 
Blașiu 
Micâsasa
Copșa mică
Mediață 
Elisabetopole
Sighlșdra
HașfalSU 
HomorodCi 
Âgostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Brașovă

Timișă
Prrdtalu

BucurescI

4.18 7.01
7.11

7.41
8.10

9.04
9.34

10.34

3.10'
T38

5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

BucurescI 
pPredealu6.18

93g|Tumș<i 

12.02
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01:
4.23 Elisabetopole
4.49 Mediașă
5.31 .
5.40
6.12 Micăsasa

Viena
Budapesta
Szolnok

2.-

Brașovd i

Feldiâra 
Ap ața 
Âgostonfalva 
Homorodă 
Hașfalău 
Slghișdra

Copșa mică

11.15
11.34
12.45

1.30
1.37
1.45
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.21
5.11
5.45

"£Î2
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28
9.35

6.24
6.38
6.56
7.15
7.41
9.18

10.-
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.19
2;46
3;31
3.59
4.32

Blașiu
Crăciunelu
Telușă
Aiiidti
Vințuld de susfi 
Uidra
Cncerdea
Ghirișă
Apahida

•1 j i * f
Clușiu ) 

I 5.32 1

Nădâșelă 
Gîhrb&u
Aghireșil
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev 
Mozd-Tejegd 
Fugyi-VAsărheli 
Vârad-Velencze

J
1-

P. Ladâny
Szolnok
Budapesta

Viena '

6.63 :
7.21
8.23
9.02
9.52fora(jea.mare

6.33
2.50

6.11

6.43
7.12

8.42
8.47

10.08
11.51
1.55
7.15

Jtluresu-Iaidosu-Bistrița

MurâșU-Ludoștl
Țagă-Budatelecu
Bistrița

AradQ j

Glpgovațft 
Gyorok 
Pauli ști 
Radna-Lipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasada
Dia
Branicica 
Deva
Sinieria (Pi<ki) 
Or ăștia 
Șibotă ■
Vințulă de josă 
Alba-Iulia 
TeinșO

2.17
2.37
3.19
3.43
4.p5

1.47
2.< )8

8.55
9.54

11.10
8.20 9.05

11.20 12.41
4.10 5.45|Șibotfl
4.30'
4.43
5.07
5.19
5.41

“6B9
6.28
7.25
8.01
8.34
8.55
9.19
9.51

10.35
11.09
11.39
12.12
12.29

1.16

|Teiușă 
Alba-Iulia
VințnlU de

JOrAștia6.-,
g 13 Simeria (Piski)
6.38
6.51
7.10
7.37
7.55
8.42

■9.12
9.41
9.58

10.17
10.42
11.07
11.37
12.-
12.29
12.46
1.26

Deva 
BranicTca
Dia 
Gurasada 
Zamtk 
Soborșinft 
Berzava 
Conopă 
Radna-Lipova 
Paplișu 
Gyorok 
Glogovaț.

AradQ

Szolnok
Budapesta

Viena
Simerla(Piski)-I»etroșein|

8.— Simeria 
Streiu 
Hațegă 
Pui 
Crivadia 
Banița 
Petroșenl

8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.161
12.50

1.19

3J
3.:
3.

10.50
1.33
3.29

"715
6.05

Bistrița-Alureșu-Iaidoșu

Bistrița '; !
Țăgă-Budateleca 
MureșU-Ludoșă

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grdse însemnezi orele de nopte.

11.24
12.09
12.30
L01
1.32
2.32'
2.52
3.23
3.65
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.17
2.32

3.- '

3.-
3.44
4.10
4.43
5.13
6.15
6.35
7.02
7.28
7.40
8.11
8.46
9.38
9.63

10.27'
10.42
10.58
11.35
11.39
12.31
5.12
b.2i)

6.05

1.42
2.32

11.-
11.21

Copșa-mică
Șeica mare 
Ldmneșă
Ocna
Sibiiu 6.40

Sibiiu-Copsa-mlcA

Sibiiu
Ocna 
LâmuețU 
Șeica mare 
Copșa-mică

8.50
9.17
9.45

10.20 
,10.49

10.-
10.24
10.50
11.20
11.45

Cucerdea -Oșorlieiu
Oo

ț
Beghinulu sftsescii

6.13IU
6.38|l
7.19
7.38
6.20

I

tencerdea
Jcheța 
tLudoșh 
M.-Bogata 
Iernutil
Sânpaulă 
Mirașteu

f 10.50
11.11
11.20

Pefroșeni-Simeria.(Piski)i

6.47 2.42Petroșenl 9.36
7.40 3.2a Banița 10,17
8.51 4.16 Crivadia 10.58

10.02 5.11 Pui 11.42
11.02 5.58 HațegU 12.23
11.50 6.4tJStreiu 1.12
12.30| 7.12|Simeria 1.51

4.26
5.12
5.55
6.41 

"7^
8.141
8.50

Tiiuișora—AjradiîA radii- Tinii.șura

4.47
7.30
3.15

10.—

I

Aradfl 6.05 6.^ Tlmișăra 6.25
A radulă nou 6.33 6.19 Merczifalva 7.19
Nbmeth-Sâgh 6.58 6.44 Orczifalva 7.46
Vinga 7.29 7.16 Vinga 8.15
Orczifalva 7.55 7.47 Nemeth-Sâgh 8.36
Merczifalva 8.14 8.08 Aradulă nou 9.11
Timișdra 9.12 9.02 Aradti 9.27

Oșorhelu I 
)

Reghinul-săs.

3.05 10.20
3.35
3.56
4.06
4.4311.57
4.58112.12
5.21
5.40|12.p5

7.56

12.36

4.58
7.-

3.25
3.58
4.20
4.30
5.11
5.28
5.53
6.13

Begliinulu săsescu* 
Oșorlielu-Cucerdca

Reghinul-săs.

Oșorheiu

o.—
6.02
6.32
7.02
7.23
8.01
8.17

Mirașten 
Sânpaulă 
IernutU
M. Bogata 
Ludoșfi 
Cheța 
Cncerdea

6.56
7.16
7.40
8.03
8.37
8.51
9.08
9.40

8.—
9.49

10.20

8.35
10.20
12.15
12.35 10.39
12.58 11.02

1.19 11.23
1.49
2.02

MB 12.B0I

11.53
12.06
12.22

Simeria (Piski)-linied

Turda—GliirlsuGhirisu—Turda

Ghirișâ 
Turda -.

9.26
9.47

4.19
4.40

r
Turda
Ghirișâ

8.29
8.50

3.19
3.40

Sl^hiHora—Odorheiu
...L ....... .........' ... - ‘ ’

Odorheiu—Si^hișora

Simeria (Piski) 2.18
2.39
3.08

Inled.-Simeria (Piski)

G.OaPdorheiu 
9.45||fSighiș6ră 

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu

.Sighișora 
Odorheiu

5.38 Cerna
| 9.16 Simeria

9.30
9.56

10.15


