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Tulburările din Belgradă au 
nimicită multe din ilusiile, ce și-le 
făcură unii 6meni mai optimiști 
din monarchia nostră în privința 
direcțiunei, ce-o voru lua lucrurile 
în Serbia după abdicarea regelui 
Milano.

S’a cțisu și s’a sperată, că re
gența serbescă se va strădui a sus
ține aceleași relațiunî amicabile 
față cu Austro-Ungaria ca și pe 
timpulu domnirei regelui Milanu.

Adevărată că regența șl gu- 
vernulu serbescă s’au purtată pănă 
acum cu mare atențiune față cu 
Austro-Ungaria, asigurândă că do
rința loră cea mai fierbinte este 
de-a întreține raporturi amicale 
cu marea putere vecină. Der a- 
cesta este numai politica oficiosă 
serbescă, politica însă ce-o facă 
conducătorii masseloră în pressă 
și pe strade diferă cu deseverșire 
de cea oficibsă.

Serbia se pregătesce pentru 
nouele alegeri. T6te partidele îșî 
adună aderenții, căutândă a se 
întări pentru viitorea campaniă 
electorală. Așa a făcută și Ga- 
rașanin cu partida sa progresistă. 
Der întrunirea acestei partide a 
fostă atacată cu înverșunare de 
contrarii ei, cari ajutați de mul
țimea de pe strade au provocată 
turburările sângerose, despre cari 
vorbimă mai josă. A lostă ame
nințată chiar și viața lui Garașanin, 
pe care guvernulă l’a internată 
în fortăreță, sub cuventă că-’lă 
apără în contra furiei masseloră.

Și cine este acestă Garașanin ? 
Cetitorii noștri sciu, că elă a fostă 
credinciosulă ministru ală regelui 
Milană și celă mai înfocată ade
rentă ală acelei politice serbescl, 
care îșî caută razimulă în strînsa 
amicițiă cu monarchia nOstră. C’ună 
cuventă Garașanină este amiculă 
Austro-Ungariei și ura ce s’a în
dreptată în contra lui îșî are is- 
vorulă ei adevărată numai în acestă 
împrejurare.

„Petrile, ce au fostă aruncate 
erl asupra partidei progresiste, 
voiau să lovescă în Austria" — 
cjice „N. fr. Presse", — „tumul
turile s’au născută din causă că 
poporulă este înfuriată în contra 
politicei, ce a urmat’o Serbia în 
cei nouă ani din urmă."

Aceste cuvinte semnaleză nouă 
încurcături. Deși s’a restabilită 
deocamdată liniștea în Belgradă, 
totuși regența se teme de nouă 
turburări și se anunță, că a luată 
măsuri forte rigurose, ca nu cum
va sosirea Metropolitului Michailă 
să dea nascere unoră asemeni tur- 
burărî.

Piarulu din vorbă mai cjice, 
că cele petrecute în Belgradă nu 
suntă decâtă ună episodă în drama, 
ce cu tbte stăruințele barbațiloră 
de stată pentru pace, necontenită 
se desfășură din pasiunile princi- 
piloră și a poporeloră.

Pilele aceste ministrulă-preșe- 
dinte englesă, marchisulă de Sa
lisbury, ținendu unu discursă spre 
a motiva cererea de credită pen
tru mărirea și întărirea flotei en- 
glese, semnală pericululă unui răs- 
boiu. Toți monarchii Europei, ițise 
Salisbury, voiescă se evite răsbo- 
iulă, der e greu a prevede, decă 
nu cumva se voră schimba perso- 
nele și părerile.

Episode, ca cea din Belgradă, 
nu potă decâtă să justifice părerea 
ministrului englesă.

zdzjst .zeJk-
Serbia și Austro-Ungaria.

țliarele din Pesta suntă forte neli
niștite de soirile ce sosescă din Belgrad. 
Disordinile de acolo suntă viu discutate.

Oficiosulti nNemzet- dice, că e în 
interesulti guvernului radicalii serbescă 
să reprime turburările, de vreme ce par
tida radicală e bănuită, că are în ran
gurile sale elemente anarhiste și prin 
urmare, că are mai multă aptitudine 
pentru a distruge decâtă pentru a crea.

Limbagiulă diarului „Pești Naplou

e forte violentă. Elă pune în relațiă 
excesele din Belgradă cu întorcerea me
tropolitului Michailă și călătoria princi
pelui Nicolae la Petersburgă. Foia un- 
gurescă taxeză politica comitelui Kalnoky 
de a fi fără nici ună resultată și adaugă, 
că dedrece monarchia austro-ungară n'a 
sciută să inspire nici încredere, nici frică, 
și deorece s’a probată, că Austro-Un
garia nu vine în ajutorulă amiciloră ei, 
poporele din Orienta i-au întorsă spa
tele.

Excesele din Belgradă, continuă 
„Pești NapW*, suntă de natură a face 
imposibilă pentru monarchiă mijloculă 
de a urma o politică bină-voitore în 
privința Serbiei, ele arată că acestă mo
narchiă este statulă celă mai urîtă în 
Balcani și că influința sa e nulă.

Foia ungurescă termină atacândă 
cu asprime activitatea d-lui Hengelmul- 
ler, ministru ală Austro-Ungariei la Bel
gradă, și dice, că are valdrea unui zero 
în acestă orașă.

O întrevedere cu metropolitulă Michailă 
alu Serbiei.

Ună redactoră ală „Epocei" a fostă 
primită de metropolitulă Michailă ală 
Serbiei, la legațiunea serbescă în Bucu- 
rescl. Elă spune, că după aparență Me
tropolitulă pare a fi trecută versta de 
70 ani. Cu tote astea arată a fi forte 
sănătosă. Privirea lui e dulce, înfățișarea 
lui e forte simpatică.

La întrebarea dinteiu, decă regele 
Milană a abdicată de bună voiă ori for
țată de vre-o împrejurare, Metropolitulă 
Michailă răspunse, că ex-regele Milană 
a plecată de bunăvoiă din Serbia. Ni
meni nu l’a forțată să-și părăsescă tro- 
nulă și Metrop. Michailă crede, că nepu- 
tendă satisface vr’unui angagiamentă 
luată față cu-o putere vecină, Milană a 
preferită să se sacrifice, spre a nu pune 
siguranța Serbiei în periculă. Metrop. 
Michailă nu crede, că Milan se va mai 
reîntorce vre-odată în Serbia, elă a pă- 
răsit’o pentru totdeuna.

In ce privesce regina Natalia, ca 
să se potă întorce în Belgradă trebue 
să permită regenții. Metrop. Michailă 
crede, că nu i-se va acorda acestă voiă,

cu tote aceste Regina va vede pe fiulă 
ei, der pe ună terenă neutru.

Raportorulă „Epocei" continuă apoi 
cum urmeză:

— Cu tote că întrebarea mea vă va 
păre cam dificilă de satisfăcută, totuși 
voiu face-o, dorindă a sci opiniunea d-v. 
și asupra unui punctă importantă, acelă 
ală politicei exteridre a Serbiei. Ce in
fluență streină domnesce astă-țl în Ser
bia ? Domnesce Austria ? Dumnesce Ru
sia, precum se dice.

— Actualulă președinte ală consi
liului de miniștri din Serbia — răspunse 
Metrop. Michailă — a fostă atunci, când 
era în oposiția inimiculă celă mai impla
cabilă ală Austro-Ungariei. Astăcjl ve- 
nindă la putere a fostă forțată în in- 
teresulă țărei sale să-și schimbe cu totulă 
opiniunile. Elă e forte conciliantă cu 
Austro-Ungaria și supusă ei, fără a 
perde ceva din demnitatea sa. Acesta 
este interesulă Serbiei. Decă actualulă 
președinte ală consiliului ar urma altă 
politică, ar fi în paguba țării sale. Ser
bia însă adl nu e nici austro-filă nici 
ruso-filă. Avemă escelente relațiunî cu 
ambele aceste puteri. Cu tote acestea 
Serbia are o imensă simpatiă pentru 
Rusia. Acum decă mă veți întreba, decă 
acestă politică exterioră va dura încă, 
vă voi răspunde, că nu potă să sciu. De
pinde de circumstanțe.** *

— Mergeți în Serbia chemată de 
guvernulă de acolo seu de cătră re
genți ?

— Nu. Mă întorcă în Serbia ca ună 
simplu particulară și în virtutea artico
lului constituțiunei votată acum în urmă. 
Nu suntă chemată nici de guvernă, nici 
de regenți. Voiu rămâne la Belgradă 
și decă mi-se va cere ca să primescă 
să fiu metropolită ală Serbiei, voi primi. 
Pentru momentă nici o scire nu mă face 
să credă, că actualulă metropolită s’ar 
retrage. Lipsescă de 8 ani din Serbia 
și vă închipuiți câtă nerăbdare am să-mi 
revăd ă patria.

— Câtă credeți că veți rămâne în 
capitala României ?

— Vre-o două, trei dile încă. Afa
cerile mele private reclamă presența 
mea în Bucurescl.

Proiectata visitare a Strasshurgului.
O scire ce a sosită din Berlină la 

Parisă anunță, că Joi sera, după cină, 
Impăratulă Wilhelm propusese pe neaș
teptate regelui Umberto se vie la Strass- 
burg. Regele Umberto acceptase, când 
principele de Bismarck s’a dusă a doua 
di să-i întorcă dela hotărîrea loră.

FOILETONUL# „GAZ. TRANS". Ca și malulă pe părete, 
Când o vedl noptea pe lună 
GândescI, că’i ună ghemă de lână, 
Când o vedl c}iua la sdre 
GândescI că-i dracu’n piciore, 
Când o vedl diua în sată 
GândescI că’i dracu ’mbrăcată, 
îmbrăcată în haine verdl
Să te duci să n’o mai vedl.

*
Celă voinică de sarmanică 
Vineri mă-sa l’a făcută, 
Sâmbăta l’a însurată
Luni la tabăr’a plecată, 
Elă din graiu a cuvântată :
— „Oh măicuță, maica mea,
Pe mine nu me’i vedea 
Nouă ani și nouă dile
Și pe-atâtea săptămâne ; 
Dec’atuncI nu oiu veni
Tu pe munte îi eși:
De’i vede codru ’nfruncjită 
Câmpulă tare vescecjită
Să sci maică c’am murită." 
Mă-sa totă l’a așteptată
Nouă ani și nouă dile 
Și pe-atâtea săptămăne,
Dec’a vădută că nu vine 
Ea de-a un’a și plecată
Pe munte a alergată : 
Codru era înfrundită 
Câmpulă tare vescedită.

Ea ’ncepu atunci să plângă 
Doră de fiu-s’o s’o-ajungă. 
Der ună corbă spre ea venia 
Și din graiu așa-i grăia : 
— „Corbule, de unde vii, 
Despre fiiulă meu ce scii?" 
Elă din tabăr’a scăpată 
La Dunăre l’am lăsată 
Pe pușcuță rădimată, 
Totă ședea și totă gândea 
Der ună picioră nu’lă avea.

*
Cucuie, porumbule, 
Netedesce’țl penele 
Ca mândra sprâncenele;
Cucuie cu pene verdl 
Mândru cânți vera ’n livedl, 
Cucuie cu pene sure 
Mândru cânți văra’n pădure 
Și diua pe vreme bună, 
D’amea inimă nu’i bună, 
Că’i legată în curele, 
Mâncată-i de multe rele, 
Și’i legată în giplău 
Că’i mâncată de multă rău.

*
Multă mă mustră fetele 
Că mi-să dragi nevestele ; 
Pote sci cine-i cu minte 
Că mie nu mi-să urîte, 
Pote sci cine mă vede

Că mie nu mi-i de fete
Ca și lupului de iede;
Iada pasce ’n poieniță 
Lupu șede’n mărginiță,
Ea pasce șl-apoi se culcă 
Lupu merge șl-o apucă...

*
In celă rîtă, în contenită, 
Zace-ună voinică priponită ;
De-o parte apa îlă bate 
De alta sorele-lă arde.
Mândra lui așa cjioea:
Vai bădiță bădișoră,
Ori că mori ori că te scolă, 
Ori că-mi dă și mie bolă, 
Că ml-am urîtă dilele 
Mutândă căpătâiele
Când la capă, când la picidre, 
Când a umbră, când a sore.

*
Ardă-te foculă gândacă, 
Ml-ai mâncată frunda din fagă 
Și pe omulă celă mai dragă

*
Vai de celă ce-șl lasă satu 
Mâncă’lă doru și bănatu, 
Că eu încă l’am lăsată 
Și pe mine m’au mâncată 
Pănă ce m’au mai gătată.

Chiuituri noporale din jurulu Năseudului.
(Culese de Greogoriu Romanesc.)

Mândră de dragostea nostră 
Râsărit’au pomi pe costă, 
S’a aflată ună blăstămată
Pomii ni i-a retezată, 
Dragostea nl-o a stricată. 
Dumnedeu e bună și sfântă 
C’a dată ploiă și cu ventă 
Și pomii nl-a altoită 
Dragostea ni-o a togmită.

*
Mândră-i lelea ’n serbătort, 
Decă’șl pune-ună cară de flori, 
Decă țipă*) florile
Să-ți închidl ocolele 
Că țl-oră fugi vacile;
Merge lelea sS-le mulgă,
Vacile o iau la fugă;
Merge lelea să le ’ntorne
Vacile o iau în corne.
Mândră-i lelea când se gată, 
GândescI că’i buhă ’npănată; 
Dimineța când se scdlă 
Cidrele din capă ’i sboră. 
Mândră’i lelea cum se vede

*) Aruncă.
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„Gazeta Coloniei11 încercă să justi
fice scirea călătoriei regelui Umberto 
la Strassburg, sprijinindu-se pe acestă 
faptă, că pregătiri se făcuseră de câtva 
timpii deja în vederea apropiatei visite 
a împăratului. In realitate, regele Italiei 
și d-lă Crispi n'avură nici-odată in- 
tențiunea să visiteze Strassburgulă; Ier, 
în zelulă loră, autoritățile provinciilor^ 
anexate au credută, că Impăratulă Ger
maniei ar îndemna pe ospele său să-lă 
însoțescă și a se abate astfelă dela dru- 
multi său. Acesta a fostă, după foia 
germană, punctulă de plecare ală acestei 
sciri, care a fostă transmisă și primită la 
Parisă cu atâta ușurință, și care n a 
făcută decâtă să favoriseze o speculația 
de bursă.

Scirea călătoriei regelui Umberto la 
Strassburg e comentată într’ună modă 
diferită în cercurile diplomatice din 
Viena; se crede cu greu într’o manoperă 
de bursă, și lumea e mai cureudă por
nită să credă, că a fostă schimbare de 
programă în ultima oră. Riarulă oficiosă 
„Die Presse“ termină comentariile ce 
face cu ocasia acestei călătorii dicendă, 
că apropiata visită a împăratului Austriei 
la Berliuă va completa acestă mare 
manifestația în onorea păcii și a menți
nerii tratateloră.

Generalulă Menabrea, ministrulă 
Italiei la Parisă, a asigurată pe d-lă 
Spuller, ministrulă de esterne ală Repi.- 
blicei, că regele Italiei n’a avută nici
odată de gândă să trecă prin Strass
burg.

„Standard11 din Londra dice, că decă 
regele Umberto a avută de gândă să 
visiteze Strassburgulă, elă a comisă o 
imprudență, care totuși fu iute reparată, 
cu tote că n’a fostă în cugetulă său de 
a vătăma susceptibilitățile Franciei. A- 
celașă diară face să se observe câtă e 
de fragilă basa pe care se întemeiază 
pacea Europei și dice, că Germania și 
Italia ar face mai bine se nu protesteze 
de intențiile loră paclnice.

Prințulu Sieliitii in l’etersburgu.
Principele Muntenegrului, care se 

află de câteva dile în Petersburgă, este 
primită acolo cu mari onoruri și cu 
multă căldură de cătră curte și de cătră 
pressă, ca ună credinciosă aliată și pro
bată amică ală Rusiei. Impăratulă Ale
xandru i-a conferită ună regimentă de 
venătorl. Foile rusescl accentueză, că 
principele Nichita a rămasă m totdeuna 
credinciosă convingerii sale, că fericirea 
Muntenegrului și a celorlalte state bal
canice depinde de acolo, ca să mergă 
mână în mână cu Rusia. Prințulă Ni
chita a primită dilele aceste o deputațiă 
a societății de binefacere slave din Pe
tersburgă, în frunte cu președintele ei 
generalulă Ignatiev, care a predată prin
țului icona sfințiloră Cirilă și Metodiu.

Turburările în Serbia
Pilele trecute, precum scimă, Bel- 

gradulă a fostă teatrulă unoră mari 
turburărl, ce erau îndreptate contra par
tidei progresiste. Etă amăruntele acestoră 
turburărl:

Partida progresistă ținu o adunare 
electorală la berăria regescă, care numai 
printr’o îngrăditură este despărțită de 
grădina palatului ministeriului de finanțe. 
In acestă grădină se afla o cetă întregă 
de studențl, și poporă multă, cari în 
decursulă vorbirei lui Garașanin de re- 
pețite-orl conturbară adunarea prin a- 
surditore strigăte de „Zsivio“. Fiindcă 
sgomotulă acestora luase dimensiuni pre 
mari, unulă dintre membrii adunărei îșl 
ridică scaunulă, amenințându pe lărmui- 
torl. Atâta fu de ajunsă ca să isbuc- 
nescă turburările. O ploiă de petri cădu 
asupra membriloră adunărei. 0 petră 
căău chiar pe masa raportorului, doi 
membri au fostă răniți; confusia deveni 
generală.

Membri adunărei sfărîmară ușile 
păretelui despărțitoră și dândă năvală 
asupra tumultuanțiloră, pe aceștia îi a- 
lungară din grădina ministerială pe 
stradă. Garașanin provocă pe membri 

să-și reocupe locurile și apoi votându-se 
în liniște resoluția presentată, declară 
adunarea ca încheiată. Câțiva membri 
ai adunărei, eșindă dela berăriă că sco- 
pulă ca să mergă acasă, fură întempi- 
pinațl din partea poporului cu înjurături 
și sburăturl de petri.

Atitudinea turburătoriloră într’acestea 
devenia totă mai periculosă. Maioritatea 
membriloră partidei progresiste rămase 
în grădina berăriei, unde avea să fiă 
banchetă. Pe la trei ore noptea popo
rală năvălesce furiosă asupra loră și cu 
sburăturl de petri îi alungă. Garașanin, 
care încă se afla aici, voi să se sue în 
trăsură ca să fugă. Mulțimea însă atâtă 
de înfuriată arunca cu petri asupra tră- 
surei, încâtă Garașanin nu cuteză a se 
apropia de ea, ci numai cu mare greu 
îi succese în fine a se refugia în minis- 
teriulă de interne.

înaintea edificiului ministeriului de 
interne se iscă o bătaia sângerosă. Ună 
membru ală partidei progresiste împușcă 
cu revolverulă pe ună studentă. Gara
șanin se refugia la ministrulă poliției 
Tausanovits. Mare parte dintre membrii 
partidei progresiste se adună în sala de 
adunări dela casiua cea mare. Turbură
torii însă îi urmăriră și acolo, sfărmară 
ferestrile, intrară înlăuntru și aruncară 
mobilele pe ferestră afară. Membrii 
partidei progresiste trebuiră să se urce 
pe edificiu, de unde începură să împușce 
cu revolvere asupra turburătoriloră.

Pe când se petreceau acestea aici, 
pe atunci o altă cetă de poporă bom
bardă tipografia și Redacțiunea diarului 
progresistă „Videlou, sfărmândă cu petri 
totă ce putură. O altă cetă bombardă 
cu petri locuința lui Garașanin, a căruia 
nevastă se dice că ar fi împușcată cu 
revolverulă prin ferestră asupra mul- 
țimei.

Pe la șese ore veni Tausanovits, pe 
care mulțimea îlă primi cu strigăte de 
„să trăescă“, pretinse însă dela elu, ca 
să’i dea pe mâna ei pe Garașanin. Tote 
încercările lui Tausanovits de a împrăștia 
mulțimea rămaseră zadarnice. In fine 
pe la 8 ore întreveni miliția, care cu ba
ionetele împrăștiă mulțimea. In decur
sulă turburăriloră se dice că 3 omeni au 
fostă omorîțl și mai mulțl răniți.

Mai târdiu turburările au isbucnită 
din nou. Dintre membrii partidei pro
gresiste se dice că 2 ară fi fostă omorîțl, 
er 5 zacă în spitală greu răniți.

Telegramele mai nouă spună, că 
turburările iau dimensiuni totă mai mari. 
La îmormentarea studentului, care se 
dice că a fostă împușcată de Garașanin, 
s’au presentată ca la 600 de studențl 
într’o mulțime de vr’o 3000 de omeni, 
cari împreună au jurată răsbunare asupra 
partidei progresiste. Aceștia năvăliră 
asupra locuinței progresiștiloră, pe pro- 
prietarulă casei îlă omorîră. împresurară 
apoi locuința lui Garașanin, care se re
fugia împreună cu familia în cetate. La 
cererea ambasadoriloră străini, totă mi
liția se puse în mișcare. Acesta alunga 
mulțimea cu baionetele, ba de mai multe 
ori a și împușcată asupra loră. Au fostă 
împușcațl 14 omeni și vre-o 200 au fostă 
răniți. E mare temere de revoluția. 
Ambasadorulă austro - ungară Hengel- 
muller cere restabilirea ordinei în timpă 
de 48 ore, căci la casă contrară atâtă 
elă, câtă și alțl representanțl ai puteri- 
loră străine voră părăsi Belgradulă, de- 
drece se dice, că turburătorii începă a 
se îndrepta în contra străiniloră.

Din dieta nn^rescă.
I. Ivancovich dise, că ună mijlocă de 

a ușura miseria e a se da industriei fa
voruri. Lipsindă șosele bune, tarifulu de 
transportă fiiudă mare, mai tote între
prinderile se întemeiază în Budapesta și 
în împrejurime, ceea ce pretinde capi
tală de investițiune mai mare și apoi 
nici raporturile lucrătoriloră nu suntă 
așa favorabile ca în Ungaria de susă. 
Guvernulu să sprijinescă pe industriași 
în ce privesce furnisările pentru armată.

Școlarii dela industrii să învețe mai multă 
șcălele industriale nu corăspundă cerințe- 
loră. Industria arestanțiloră face mare 
concurență, ministrulă să înlăture acestă 
rău. In fine cere ca puterea statului să 
intervină în contra năpădirii societății cu 
proletariată inteligentă; ceea ce e ne
productivă trebue înlăturată de pretu- 
tindenea.

Arpad Valyi dice, că acestă gu
vernă n’a fUcută în 14 ani nimică pentru 
desvoltarea economiei poporului, și de 
va mai dura, va ruina țera. Cere cre
dită eftină pentru economi. Dotațiunea 
reuniuniloră agricole să nu o restringă 
guvernulă, să mențină premiile pentru 
crescerea cailoră, să se înființeze o scolă 
superioră pentru grădinărită.

Br. Ivor Kaas cere, ca ministrulă 
de agricultură să-și îndrepte grija sa asu
pra micei proprietăți, să promoveze in
dustria mare, să nu se neglige cea mică. 
In comerțulă Ungariei nu e introdusă 
spiritulă națională. Vorbitorulă revine 
asupra unei espectorărl mai vechi a mi
nistrului Baross privitore la maghia
ri sarea căiloră ferate și la cele espri- 
mate cu o di mai înainte de ministrulă 
cu privire la societatea de navigațiune 
pe Dunăre, și dice: După vorbirea de 
erl să sperărnă, că ministrulă va aplica 
acelașă principiu în privința maghiarisă- 
rei, ce a proclamat’o cu privire la căile 
ferate, și asupra societății de navigațiune 
pe Dunăre. Ună mijlocă ală maghiari- 
sării comerciului e cambiulă. „Suntă la 
noi mai multe blanchete germane de 
cambiu în circulațiune, decâtă unguresc!. 
Tote considerațiunile politice ceră, ca 
în Ungaria să fiă numai blanchete un- 
gurescl. Ună altă mijlocă de maghiari- 
sare e admiterea puterii de dovedi a re
gistrelor de afaceri înaintea judecătorilor 
Acesta nu o obligat a’șl forma convingerea 
despre dreptate din alt punct ori nedreptate 
de vedere decâtă ală limbii statului. Să 
se pretindă, ca estrasele din registre 
germane să se admită la judecătorii nu
mai în limba ungurescă. Acesta ar duce 
la maghiarisarea registreloră și a comp- 
tabilității, fiindcă respectivii nu s’ară es- 
pune periculului unei traduceri neauten
tice și ară căuta să cruțe cheltuelile cu 
traducerea. O pedecă a maghiarisării 
comerțului e „Pester Lloyd11, acelă di
ară, care în cercurile comerciale se fo- 
losesce la stabilirea tiansacțiuniloră co
merciale cu aparența autenticității și deci 
ocupă o posițiă privilegiată. (Așa e ! în 
stânga și stânga estremă. Trebue înfi
ințată ună diară ungurescă de felulă 
acesta.“ Așa a continuată mai departe 
„neoșulă“ ungură Kaas, de origine da
neză, cu maghiarisarea comerțului mai 
apelândă la „neoșii11 unguri Max Falk 
dela „Pester Lloyd11, Moritz Wahrmann 
dela societatea acționară a acestui di
ară etc.

SCIRILE DUEL•
Cualificațiune din limba maghiară. Iu 

înțelesulă articulului XVIII ală legii de 
maghiarisare din 1879 § 3, învățătorii, 
cari au intrată în funcțiune dela 1872, 
precum și aceia, cari și-au procurată tes
timoniu de cualificațiune între anii 
1872- 1881, suntă datori a se pro vede 
cu diplomă și din limba maghiară. A- 
vendă în vedere aceste disposițiunl ale 
citatului articolă de lege, Consistoriulă 
archidiecesană din Sibiiu provocă pe 
toți acei învățători aplicați în funcțiune 
încependă cu 1872, cari pănă acuma nu 
s’au provădută încă cu diplomă din limba 
maghiară, ca să se supună esamenului de 
cualificațiune înaintea comisiunei insti
tuite la preparandia de stată din Szekely 
Keresztur pe terminulă de 27 și 28 
Iunie n. a. c. Cererile pentru admitere 
la facerea acestui esamenă se voră a- 
dresa la inspectorii regii de școle ai 
comitateloră, la cari aparțină respectivii 
învățători, pănă inclusive la 15 Iunie 
st. n. a. c.

* « *
Niksz dajts. „Arad es Videke“ scrie, 

că într’o sub-comisiune a senatului șco
lară din Aradă s’a esprimată, față cu 
prea marea înc rcare cu studii în școla 
poporală, pentru „niksz dajtsu și precum 
se presupune pe viitoră nu se va mai 
învăța limba germană în șcălele comu
nale. „Ellenzek“ ală d-lui Bartha Mi
klos ia cu mare plăcere scire despre a- 
cestă șovinistică hotărîre.

* * *
Regele României a primită din partea 

M. S. Regelui Wtirtenbergului și din 
partea consiliului federală ală Elveției 
câte o scrisoro de felicitare, dreptă răs
punsă la notificarea ce li s’a făcută, că 
Principele Ferdinand, nepotă ală M. S. 
Regelui, a fostă desemnată ca moșteni- 
toră presumptivă ală Coronei și a pri
mită titlulă de Alteță Regală, Principe 
ală României.

* * *
Imigrațiunile in America. Ună diară 

americană scrie, că în primele patru luni 
ale acestui ană au imigrată în America 
86,936 de străini. Nu se scie cum se îm
parte acestă numără după naționalități, 
foile ungurescl se bucură însă, că în pri
mele patru luni ale acestui ană numă- 
rulu imigranților^ în America a fostă 
mai mică cu 26,433 ca în aceleași luni 
din anulă trecută.

A ♦
Fulgera cu tone. Se scrie diu Eper- 

jes despre o furtună în valea „Szekel6“: 
Furtuna a atinsă, afară de comunele He- 
thars și Krivany, și hotarulă dela Orlo. 
In loculă din urmă s’a putută observa 
ună jocă caracteristică ală fulgerului. 
Ună păstoru de oi observa, că se apropiă 
furtuna și căută să-și ducă turma acasă. 
Der când oile veniră în defileu, îșl așe- 
dară capetele unulă lângă altulă și ră
maseră nemișcate în două grupe. Păs- 
torulu se adăposti sub ună spinișă vrendă 
să aștepte aci trecerea furtunei. Ună 
trecătoră de asemenea voi să se adăpos- 
tescă sub acelu spinișă, der când se a- 
propiă la 30 de pași de elă, cădu trăs- 
netulă, trânti pe păstoră la pămentă și 
omorî 20 de oi. Capulă păstorului tu 
rasă de totă, pe față se află patru dungi 
regulate în forma unei cruci maltense; 
hainele îi rămaseră pe partea dreptă a 
corpului neatinse, er pe partea stângă 
fură rupte în sdrențe. Totă așa de bi
zare suntă și ranele oiloră. Uneia îi e 
capulă despicată în două, alteia îi e 
găurită, er mai multora le e pielea de 
pe capu jupuită. Trăsnetulă a dispărută 
în pămentă formândă o gaură în formă 
de pâlniă.

** *
Focii mare. Din Lembergă se scrie, 

că în Podhajce au arsă la 26 Maiu n. 
mai multe sute de case. Au rămasă 
fără adăpostă și fără pâne mai multe mii 
de persone. Miseria e cumplită.

0 enniiciațiune a ArcMtalni Rainer.
In 29 Maiu n. s’a ținută ședința a- 

nuală a Academiei imperiale de sciințe. 
Au fostă de față, pe lângă curatorulă 
Academiei Archiducele Rainer, miniștrii 
Gautsch, Prazak, Zaleski și alte persone 
însemnate.

Archiducele Rainer deschise ședința 
printr’o vorbire, în care făcu următorea 
enunciațiune, despre care ni-s’a telegra- 
fiată adl:

„....Astfelă, domniloră, amă desfă
șurată erășl în anulă espirată acum o 
activitate scientifică binecuvântată, pre
cum vedeți din raportele ce vi s’au fă
cută. Durere, trebue să spunemă, că 
acum s’a deschisă o luptă în contra lu
minării și a progresului, der să sperărnă, 
că acestă tristă aparițiune va trece în 
curendă.u (Mare mișcare.)

Pressa germană austriacă esploateză 
acestă enunciațiune în contra guvernului 
susțiindă, că e îndreptată în contra a- 
cestuia, fiind-că protegeză mișcarea ca- 
toliciloră, care are de scopu să ia învă- 
mentulă din mânile statului și să-lă trecă 
în mânile confesiuniloră, precum cerea 
proiectulă prințului Lichtenstein.
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_N fr. Presseu cjicei că vorbele ar- 
chiducelui voră fi aprobate și primite cu 
bucuriâ în intriga Austria. Archiducele 
Rainer e unuia din cei mai poporali 
membri ai casei împărătesei și de nu
mele lui legă cetățenii amintirea răstur
nării absolutismului și întemeiării liber
tății în Austria.

Adunarea gen. a reuniunei femeiloru 
române din comitatulu Huniedorei.

Deva, 29 Maiu 1889 st. n.
In 27 Maiu a. c. s’a ținuta prima 

adunare generală constituantă a reuniunei 
femeiloră române din comitatulă TTunie- 
dorei, întrunindu-se una numiră prea 
frumoșii de dame, chiar din cele mai de
părtate puncte ale comitatului.

Adunarea a fosta deschisă — în ab
sența domnei presidente provisorie, Ana 
Petco, — de domna vicepresidentă Lu- 
creția Olariu, prin una discursa frumosa 
și căldurosa, după finirea căruia, bine- 
ventânda pe cei întruniți, declară aduna
rea gen. const, de deschisă.

Decursula acestei adunări îmi per
mită onorabile d-le Redactoru, a vi-lu co
munica în următorele:

După ocuparea locului presidială 
prin domna vicepreședință, s’au delegata 
ca notari ad hoc domnii: Petru Dră- 
gits jun. și Constantina Popa, er totu 
conforma programei ca membre pentru 
scrutuniu domnele : Aurelia Dămiana din 
Brada și Elena Tulea din Hunieddra. 
Urmânda alegerile, ședința s’a suspen
data pe 5 minute, după a cărora decursă 
redeschidendu-se ședința, s’a propusa 
și au fosta aleși cu aclamațiune: presi- 
dentă domna Ecatarina Drăgits; vice
președintă: domna Aurelia Dămiană; 
cassieră: domna Susana Csatt; contro- 
loră: d-șora Minerva Herbay, secretari: 
d-nii Dr. Alesandru A. Hossu și Constan
tinii Popă ; bibliotecara și archivara : dla 
Petru Drăgits jun.; membre încomiteta 
au fosta alese: domnele Lucreția 
Olariu, Elena Poppă H. Longinti, Ma
ria Moldovanu, Maria Herbay, Valeria 
Moldovanu, Ana Popii n. Cazanii, Luisa 
Popii, Anastasia Moldovantt, Teresia Mun- 
teanu, Elena Tulea și d-șorele Vilma 
Moldovanu și Letiția Papiu ; membre su- 
plente domnele : Ana Pâcurariu, Maria 
Popă n. Ianza, Maria Dima, Ana Dănilă, 
Aurelia Oprea și d-șora: Veronica Petco; 
bărbați de încredere: lonă Papiu, Ioană 
Simionaștl, Francisctl IIossu Longinti, Alc- 
siu Olariu, George Csatt și Petru Dră
gits. —

Astfela, constituindu-se reuniunea 
definitiva, ocupă apoi locuia presidiala 
domna vicepresidentă, Aurelia Dămianu, 
fiindu presidenta de nou alesă, Ecaterina 
Drăgits, împedecată a participa.

Conforma programei, după aceste 
presentă fosta casieră provisoriă, domna 
Elena Popă H. Longinti, rațiociniile, din 
cari s’a constatata: că reuniunea până 
acum are: 30 membre fundatore, 39 
membre pe vieță, 72 membre ordinare, 
și 123 membre și membri ajutători; cu 
totulu 264 membri; că reuniunea dis
pune de o avere de aprope o miiă fi. 
v. a. apoi obiecte frumose și de preța.

Pentru revisuirea socotelelora se 
esmite o comisiune de trei, în personele 
domnelora: Valeria Moldovanu, Ana Pop, 
n. Șandoră, și Elena Tulea, care aflându 
tote socotelile în ordine și în conso
nanță cu anexele rațiociniilora, face pro
punerea, priu referenta ei, domna Elena 
Tulea, ca: cassierei și controlbrei pro
visoriă s6 i se dea absolutoriula, și atât 
acestora, câta și comitetului provisory 
întregă, să i-se voteze mulțumită proto
colară pentru zelula și devotamentulă 
desvoltata în interesula reuniunei, ceea 
ce s’a primita cu aprobare generală.

Conforma programei s’a mai esmisa 
și o comisiune de 3 pentru înscrierea 
inembrilora noi și încassarea taxelora 
ceea ce a resultata una număra de mem
bri noi, și una incasso considerabila.

La propunerea domnei Elena Popă 
H- Longină s’a primita, în principiu, ca 

reuniunea să arangieze la adunarea ge
nerală viitore o esposițiă de lucrurl-cas- 
nice din totă comitatulfl; cu modalită
țile necesare s’a încredințată comitetuliî.

S’a acceptata mai departe și una 
formata de sigila propusa și elucrata 
de domna Lucreția Olariu, carele acuirat 
funda deja, a trecuta în proprietatea 
reuniunei.

Aceste sunta succesele materiali ale 
tinerei reuniuni; cele moraliîntreca însă 
tbte așteptările. Se putea observa în- 
destulirea generală de pe fața celora 
presențl; apoi asigurările date reciproca, 
că ’șl voră nisui a conlucra în conțele- 
gere și cu mândriă spre ajungerea sco
pului salutara ce-lă are reuniunea, mă 
îndreptățesco a pute asigura pe binevo
itorii nemului nostru, că în curenda voi 
fi în stare a relata despre succesele și 
mai potențate ale acestei reuniuni.

Dee Dumnedeu, ca stăruința nobilă 
și bunăvoința Românelora din acesta 
comitata estinsă să aibă în abundanță 
efectula dorita de tota Românula bine- 
simțitora.

Comitetului provisora mulțumită și 
pe acestă cale, celora noi aleși le do- 
resce cu sinceritate tăriă și persave- 
ranță. Unii participant!!.

Literaturi.
In editura „Cancelariei Negruța“ 

din Gherla (Szamosujvar) au apăruta de 
curenda următorele opun :

Catechese pentru pruncii școlari din 
școlele elementare poporale, Edițiunea 11, 
scrisă după G. Mey de Titu Budu. For
mata 8U de 205 pag. Prețuia 1 fl. — 
Catechelese acestea sunta scrise pe basa 
„Credeului“ cu scopula de a deștepta 
în micii elevi credința, speranța și iubi
rea față cu Dumnedeu. Preoțimea gr. 
cat. a avuta destule ocasiunl a se con
vinge despre valdrea internă a scrieri- 
lora d-lui Titu Budu. Impregiurarea 
acesta credemu, că va servi spre destulă 
orientare și în casula de față.

Din trecutulu Silvaniei, legendă, de 
Victoru Russu. Formata 8° de 169 pag. 
Prețulu 1 fl. — Scrierea acesta este 
dedicată d-lui Alimpiu Barbulovicju' 
vicariula Silvaniei, și este împărțită în 
XXV capitule, cuprindenda pe lângă 
acestea și o prefață, în care autorulfl îșl 
esprimă nobila dorință de a face câtă 
mai multa cunoscuta Românilora noștri 
trecutula istorica ala frumdsei Silvanie, 
care este atâta de bogată în amintiri și 
antichități romane. In scopula acesta a 
scrisa d-la V. Russu și opula de față, 
căruia i-a data o îmbrăcăminte poetică, 
voinda ca prin acesta mai ușora să in
troducă pe cetitori în cunoscința archeo- 
logiei nostre daco-române.

„Meseriașulu Românii,“ foiă pentru 
învățătură și petrecere, întocmită pentru 
meseriași și toți iubitorii de meserii. A- 
pare în Brașova de 2 ori pe luuăîn 
mărime de câte o colă și costă pe ana 1 fl. 
20 cr., pe */2 ana 60 cr. ; pentru România 
pe 3 luni 1 franca, pe ana 4 franci. E- 
ditora și Redactora: Bartolomeiu Baiu- 
lescu, președintele Reuniunei pentru spri
jinirea meser. rom. în Brașova. — Nr. 
10 dela 15 (27) Maiu cuprinde: Esposițiă 
din ParisO ; Museele de industriă (confe
rință de M. Schuster); InvățațI meseriij; 
Clădiri nouă; Foița „Mes. Româna“: 
Meșteșugulă, plugO de aura. In pă
dure (poesiă), de Ales. Vlahuță; Fe- 
liurite pentru meseriași; ScirI econo
mice și industriale; Multe și mărunte; 
Diverse; Recepte folositore; Glume; 
Anunța; Târgurile dela 17 — 31 Maiu.

Modificarea tarifului autonomă.
Pentru modificarea tarifului auto

noma ministrula româna de finanțe a 
depusa următorula proiecta:

Art. unic. — Taxele dela art. 278, 
290, 360 și 317 din tarifula generală al 
drepturilora de vamă se modifică în mo
dulă următoră:

Art. 278. — încălțăminte de totă 

felulă, fie din piele, fiă din ori-ce felă de 
stofă, pe deplina confecționată ori numai 
croită, afară de încălțămintea dela arti- 
colulă următoră (279), 100 chilograme 
lei 150.

Art. 290. - Țesături de lână de o 
greutate dela 500—700 grame pe me- 
trulă pătrată, 100 cliilgr. lei 1C0.

Art. 316. — Țesături de bumbacă 
albe seu văpsite într’o singură colore, 
prin ori ce felă de procedeu, — însă 
numai în urma țăsutului loră, — apre- 
tate seu nu, fasonate seu nu, afară de 
țesăturile ușore și de catifelele de bum
bacă, 100 chilogr. lei 85.

Art. 317. — Țesăturile de bumbacă 
țăsute din fire văpsite într’una seu mai 
multe colon, țesături de bumbacă tipă
rite, catifele de bumbacă, 100 chilogr. 
lei 100.

Motivele, care au îndemnată pe gu- 
vernula română a propune aceste mo
dificări, sunta : Mărfurile austriaco de fe
lulă acesta, fiindcă erau supuse la mari 
taxe vamale (600 lei de 100 chilogr. în
călțăminte) , când intrau în România, 
erau importate mai înteiu în Elveția și 
Olanda, care au cu România cele mai 
favorabile convențiunl, apoi din aceste 
state se importau în România ca măr
furi elvețiene și olandeze, pentru care 
se plătea vamă mică. Prin modificarea 
tarifului însă, aceste mărfuri se voru 
pute importa directă din Austria în Ro
mânia, resultândă pentru fisculă română 
ună venită de 2—300 mii lei.

„Românulă" și alte diare au protes
tată în contra acestei modificări, care 
pote ucide industria națională română 
de felulu celei de mai susă. De aseme
nea a protestată camera de comerță din 
BucurescI unanimă în contra proiectu
lui guvernului. Se așteptă și liotărîrile 
celorlalte camere din țâră în astă pri
vință.

TELEGRAMELE„GAZ. TRAXS“.
(Serviciului biur oului de coresp. din Pesta)

Viena, 31 Maiu. Enunciarea 
forte importantă a Archidueelui 
Rainer s’a făcută cu cunoscința de 
mai nainte a Maiestății Sale.

Londra, 31 Maiu. In camera 
comuneloru declară Fergusson, că 
apropiata visită a împăratului ger
manii în Londra are unu carac
ter u privată.

Bucuresci, 31 Maiu. Senatulu 
a primită cu 66 contra 16 voturi 
proiectulă de lege, prin care se 
acordă 15 milidne lei pentru for- 
tificațium.

Belgradu, 31 Maiu. Pe teme- 
iulu resultateloru cercetării din 
incidentulu exceseloru întâmplate, 
au fostă puși în arestă preventivă 
vr’o sută de persdne, între cari și 
G-arașanin. — Exmitropolitulu Mi- 
liailu sosesce la nopte. Ora so
sirii e ținută secretă, spre a se 
evita grămădii! de poporu.

DIVERSE.
Totalitatea căiloră ferate. La finea 

anului 1888 lungimea totală a căiloră 
ferate pe globă atingea cifra de 537,000 
chilometri. Tote aceste linii ferate se 
evalueză a costa dela 12 păr.ă la 15 
miliarde franci, ceea ce presentă aprope 
a decea parte din averea totală a națiu- 
uiloră civilisate și a patra parte din 
capitalulă loră plasată. Statisticii au 
calculata chiar, că stoculă monedeloră 
întregei lumi, — aura, argintă și hârtie, 
— nu ar ajunge a se cumpăra aceste 
căi ferate.

Cercănu în jurulu lunei. Inelulă 
seu cercula, ce se aretă une-orl în giu- 
rula lunei, are numirea generală de cer- 
cănă. Cum-că aparența lui însemnă ploiă 
se pote esplica din legile naturali și nu 
e numai una superstițiune. Cercănulă 
apare, când curentele de aera ecuatorială, 
ce nâvălesce de cătră sud-vestă, vine 
în atingere și se amestecă cu curentele

de aeră ploară, mai rece; prin acesta 
micșorându-i-se temperatura, vaporii i-se 
condenseză, obducă ceriulă și cu acesta 
și disculă lunei cu ună învâlișă no- 
rosă egală. Radele de lumină, ce stră
bată prin acestă învâlișă norosă, provocă 
în urma legiloră de fracțiune a luminei, 
fenomenulu numită „cercănă în giurulă 
lumei.“ Vaporii de apă condensându-se 
formeză nori, din cari după apărerea fe
nomenului, la două trei dile și pote urma 
ploiă, der nuȚotdeuna, intervenindă alțl 
agentl, cari alungă ploiă. — „Fdia bis. 
și scol.“

RSsbunarea rendunelelorii. Societatea 
zoologică francesă a anunțată guvernului, 
că este amenințată de-o calamitate orni
tologică. Se pare adecă, că rendunelele 
s’ar fi hotărîtă seriosă a nu mai merde 
peste vâră în Francia. Negustuositatea 
cărnii loră le scutesce de urmărirea bu- 
cătariloră, er o superstiția în favorea 
loră le apără cuiburile. Modistele însă, 
cari folosescă păserelele acestea pentru 
înfrumsețarea pălăriiloră, au inventată 
o stratagemă contra lora, pe care acestea 
se pare că au observat’o. Departamen- 
tulă dela gurile Rhonei este unulă dintre 
principalele locuri de debarcare pentru 
rendunelele, cari vină din Africa. D’a 
lungulă țermurului suntă aici aședate 
ună felă de mașine compuse din droturi, 
cari stau în legătură cu baterii electrice 
cu a căroră ajutoră se omoră sute de 
rendunele. Când adecă paserile, obosite 
diu sborulă de peste mare, se lasă pe 
droturi, numai decâtă cadă morte la 
pămentu. Corpurile loră se prepară apoi 
pentru modiste și corfe mari cu mii de 
păserele se îndreptă spre Parisă. Așa 
s’a întâmplată acum de mai mulțl ani, 
der în ăst-ană s’a observată, că rându- 
nelele n’au mai debarc tu la gurile 
Rhonei, ci s’au dusă mai departe spre 
ostă, aședându-se în număra mai mare, 
ca de comună, în celelalte părți ale Eu
ropei. Există ținuturi, dice societatea 
zoologică în petițiunea ei, în cari mai 
nainte rendunelele erau forte numărose, 
er astădl suntă cu totulă părăsite, deși 
nutrementă pentru ele, musco și alte 
insecte, se află în abundanță.

Cursul» pieței ISrașovu
din 27 Main st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.37 Vend. 9.42
Argintă românescă - „ 9.35 H 9.40
Napoleon-d’orI - - - n 9.40 n 9.42
Lire turcescl - - - „ 10.58 M 10.62
Imperiali ... - n 9.59 n 9.62
GalbinI . „ 5.50 n 5.58
Scris, fonc. „Albina“6u/0 „ 102.— n _ ._

„ „ 5°/0 „ 98.59 ti 99.—
Ruble rusescl - - - „ 125. „ 1 26.
Discontulă ... - 6‘/2—80/o pe ană.

Cursnlu la bursa de Viena
din 29 Maiu st. n. 1889.

Renta de aură 4% ...... 101.70 
Renta de hârtiă 5°/0 -......................96.45
bnprumutulă căiloră ferate ungare - 142,— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 100.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (2-a emisiune) - - —._
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emisiune) - - 113.— 
Bonuri rurale ungare ----- 105.10
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.10
Bonuri rurale Banată-Timișă - - . 105.10
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 105.10
Bonuri rurale transilvane - - - - 105.10
Bonuri croato-slavone ----- X05. 
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ................................ 99.90
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 142.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

gliedinului . _ 127.70
Renta de hârtiă austriacă - - - - 85.45
Renta de argintă austriacă - - - - 85.70
Renta de aură austriacă......................109,35
LosurI din 1860 ....... 144_
Acțiunile băncei austro-ungare - - 904._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 314.50 
Acțiunile băncei de credită austr. - 306.— 
Galbeni împărătesei- ...... 5.6I
Napoleon-d’orI..................................... 9.421/,
Mărci 100 împ. germane - - - - 58. —
Londra 10 Livressterlinge .... 118.65

Editorii și Redactorii responsabilii ;
Dr. Aurel Mureșianu.
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Amaneteză mărfuri 
cu interese de 6 pănă la 7°|0 

în sensulă regulamentelor!-! ei referitore,— primește 
mărfuri spre imagazinare în magazinele ei pro
prii de lângă gară, de asemenea închiriază pe 

teritoriulu ei și locuri pentru depositare.
Informațiuni mai de aprope se potti lua 

(Jilnict în biroulu institutului, piață No. 90, 
dela 8—2 ore d. p.

Nr. 5135—1889.

PUBLICAȚIUNE.
Spre scopulă predărei lucrăriloră 

construirei unui canală s .bterană pentru 
scurgerea apei în strada aurariloră, dela 
marginea do josă a casei proviantului 
pănă la marginea de susă a realităței 
Nr. 518& în strada Căldărariloru, mai de
parte spre scopulă construirei unui ase
menea canală, încependă delareservoirulă 
de nomolă din parculă dinaintea stradei 
Căldărariloră pănă la îmbucătura cana
lului de scurgere în canalulă deschisă 
din susă de cimitirulă rom. cat. în Blu- 
măna, se va ținea Joi in 13 Iunie a. c. 
după prântțu la 3 ore o pertractare scrip- 
turistică de oferte.

Se învită deci antreprenorii, ca să 
’șl așternă pănă în 13 Iunie a. c. înainte

Trenulă
Trenulă

Trenultî

-ii-;:

84,1
Trenul ii 
TrenulU

Avisu cL-lorU abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Totodată facerau cunoscută tuturora D-loru abonați, că mai 
avenul din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazete?1, precum și câteva întregi colccțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Trenul ii

a) 
b) 
o)
d)
e)

a)
b)

Dela

de prânrjă 12 ore, economului orășenescă 
Ernst Hintz referitorele oferte sigilate, 
cari pe lângă conținerea unui timbru de 
50 cr. și a dechiarațiunei cumcă oferen- 
tului ’i suntă cunoscute condițiunile de 
oferte și acele contractuale și că se su
pună loră fără vr’o condițiune, au de a 
conținea ună vadiu de 100 fi. v. a.

Totdeodată se aduce spre sciință, 
cumcă planulă și preliminarulă de spese 
precum și condițiunile de oferte și acele 
contractuale se potă examina pănă în 
diua pertractărei de oferte la oficiolatulă 
orășenescă economică și că construirea 
canalului pentru scurgere are să se efec
tueze seu în betonă seu în sulinare de 
Iută arsă.

Brașov ă, în 26 Maiu 1889.

Magistratnlu orășenescă.43,3=1

I. Plecarea trenuriloru:
I. Dela Brașovd la Pesta

de persone Nr. 307 : 7 bre 10 de minute sera, 
mixtă Nr. 315: 4 bre 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
mixtă Nr, 318: 1 oră 55 minute după amedl.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovd:

de persone Nr. 308: 9 bre 46 minute înainte de ameițl. 
mixtă Nr.

2.
mixtă Nr.

A.

316: 9 ore 52 minute sera.
Dela Bucureci la Brașovu:
317: 2 ore 32 minute după amedl.
Plecarea posteloru.

Brașovă la Reșnovu-Zernesci-Branu : 12 ore 30 m. după amedl.
n
R
n
n

,, Zizinu: 4 bre după amedl.
în Secuime [S GeorgI] : 1 oră 30 minute nbptea. . 
la Făgărașu: 4 bre dimineța.

la Săcele: 4 bre dimineța.
B. Sosirea postelorfl:

Reșnovil-Zernesci-Branil la Brașovă: 10 ore înainte de amedl 
„ ZizinU la Brașovă: 9 bre a. m.

1
n
71
71

Dela

Mersulii trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 1 Iunie 1888.

Budapesta—Predea Iii Predea Iii—Budapesta B.-Pesta-Aradii-Teius Teius-Aradu-B.-Pesta C'opsa-mieft—Sibiiu
______________________ il__________________________ Iii______’__________________________ 5 ________

[Trendel Trenu 
per- 
sâne

accele
rații

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Tren de 
per- 
s6ne

Trenu _ 
accele- Trenu 
ratu mixtmixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladany

I
i 
i

Varad-Velencze 
Fugyi-Vâsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbeu
Nădeșel

7.40 2.-
11.06 4.05
2.02 5.47

Oradea-mare 4.18 7.01
7 1 1

7.41
8.10

9.04
9.34

BucurescI
,. I - PredeulA
9 38

12.02
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12

Tiniisu

Brașovu

Feldiâra
Apața 
Agostonfalva 
HomorodU 
Hașfaleu 
Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediașu

Copșa mică

Clușiu

Apahida
Gliiriș 
Cncerdea
Uiora
Vințulti de susu 
Aiud
Teiușu
Crăciunelii
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Elisabetopole
Sighișora
Hașfaleu 
Homorodu
Agostonfalva 
Apatia
Feldibra

Brașovu

Titnișu
Preilrnlu

Bucuresci

10.34
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

I 6.12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28
9.35

Micăsasa
G_24:LBla.șiu
6.38 Crăciunelu
6.56 Teiușu
7 ț 5 Aiudu
7.41 Vințulu de
9.18 .Uiora

10._  Cncerdea
10.09 Ghirișii
10.19 Apahida 
id

12.34
12.52

1.34
2.19
2.46 B. Huiedin
3.31 Ciucia
3.591 Bucia

Bratca
Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-V ăsârheli 
Varad-Velencze

I
I

Nădășelu 
Gîlirbău
Aghireșu 
Stana

4.32
6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

VI uresiî-Eudosu-Bistrita• , •

MurSșu-Ludoții 
Țaga-Budatelecu 
Bistrița

susă

Oradea-mare

P. Ladany 
Szolnok
Budapesta

Viena

4.10
4.56
5.37
6.07
6.55
8.36
9.13
9.56

10.37
10.59
11.16
11.37
12.16
12.33

1.51
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56
6.37
6.58
7.14
7.29
7.56
8.18
8.58
9.15
9.34
9.53

10.25
10.47
10.57
11.04
11.19

1.15
3.29
6.33
2.50 7J5

7.30
1.14
1.45
2.32
7.10
7.31
8.14
8.36
9.12

10.24
10.46
11.19
11.47
12.02
12.09
12.25
12.53

1.05
1.47
2.08
2.30
2.37
2.53
3.26
4.40
5.-

II
Viena

H uilapestn
țSzolnok

11.Ill

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55

Aradu
IGlogovațu

Gyorok
Paulișu 
Radna-Lipova 
■lonop
Berzava 

iSoborșinu
Zainti
'Gurasad-
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
'Vințulu de josh
Allia-Iulia
Teiușu

1.47
2.08

8.55
9.54

2-— Teiușu
9.05 Alba-Iulin
2.41 Vințulă de
5.45 Șibotiî 

lOrăștia 
Simeria (Piski)

6.38Deva 
g51 Braniclca
7 ip llia
7 gȚlGurasada
7.55 Zam(1
8 42 Soborșină 

Berzava
ConopU
Radna-Lipi
Paulișu
Gyorok
Glogovaț

6.—
6.13

9.12
9.41
9 58

10.17:
10.42
11.07
11.37
12.-
12.29
12.46

1.26!

Aradd

josU

iova

Szolnok
Budapesta

Viena

Trenu 
de 

pers.

3.44
4.10
443
5.13
6.15
6.35
7.02
7.28
7.40
8.11
8.46
9.33
9.53

10.27
10 42
10.58
11.35
11.39
12.31
5.12

I

TX’ Copșn-mică 
llȘeica mare 

1.42Lonine?’i 
2.32 Ocna 

Sibiiu

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.06
5.45
6.17
6.40

11.-
11.21

Sibiiu-Copsa-mieă

Sibiiu
Ocua
Lomneșă 
tȘeica mare
Copșa-micft

8.50
9.17
9.45

10.20
10.49

10.—
10.24
10.50
11.20
11.45

Cncerdea -Oșorheiu-
5.50 Reghinul» săsescii 
vw---------------------------------------
6.38
7.19
7.38
6.20

Simeria (Piski)- B*ct roșeni Petroșeni-Simeria (Piski)

8. — i Simeria
8.36 Streiu
9.02 Hațegii
9.32 pui

10.11 Crivadia
10.51i]
12.16'1]
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52

BanițaI ’
Petroșenl

1.

6.47 2.42 IPctroseni 9.36
7.40 3.25!-Bamța 10.17
8.51 4.16'Crivadia 10.58

10.02 5.11 ip ui 11.42
11.02 5.®Ș|Hațega 12.23
11.50 6.40 Streiu 1.12
12.30 7.12 Simeria 1.51

Aradu — Ti mi sora

Aradâ
Aradulă nou

4.0o 'Nimeth-Sâgh 
_4.47 Vinga

7.30:Orczifalva
10.50

1.33
3.29i 3.15 Merczifalva 

~~7~45~O~ Timi?urlt

6.05

I |
Bistrita-Huresii-Iaidosu 1’ -

i——I 4.40| Bistrița
S.02l Tagu-Budatelecii 

Mureștl-LudoștlI
Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemnezi drele de nopte.

4.26
5.12
5.55,' 

_6.41
7.26
8.14
8.50

Timisora—Aradu

6.32
7.02
7.23
8.01
8.17

6.05 5.48Timișdra 6.25
6.33 6.19 Merczifalva 7.19
6.58 6.44 Orczifalva 7.46
7.29 7.16 Vinga 8.15
7.55 7.47 Nemeth-Sâgh 8.36
8.14 8.08 Araduld nou 9.11
9.12 9.02 Arndu 9.27

li irișii—Turda Turda—(âliirișu

Ghirișu 
Turda

I II
9.261 4.19' Turda
9.471 4.40' Ghiriși

9.41 Sigliișora—Odorheln
1.11 ==

[Sighișora
0 dori'eiu

Cncerdea 3.05 10.20 3.25
iCheța 3.35 10.50 3.58
Ludoșă 3.56 11.11 4.20
M.-Bogata 4.06 11.20 4.30
lernută 4.43 11.57 5.11
Sânpaulii 4.58 12.12 5.28
Mirașteu 5.21 12.36 5.53

Oșorheiu ! 5.40 12.55 6.13
6.— 4.58

Reghinul-săs. 7.56 7.-

Regliinulu săsescii- 
Osorlieiu-Cucerdea

5.—

Oilorlieiu—Sighișora

6.05110 dorheiu
| 9.45’|Sighiș6ra

Reghinul-săs. 8.35 8.-

Oșorheiu
6.56

10.20 9.49
12.15 10.20

Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sânpaulă 7.40 12.58 11.02
Iernuta 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludoști 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cncerdea 9.40 2.46 12.50

Simeria (Piski)-llnied.

Simeria (Piski)
Cerna
Uniedora

, 6.38

2.18
2.39
3.08

I nied.-Simeria (Piski)

l'nieddra
_ erna
SinierIn

9.36
9.50

11.50


