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Seimu, că afirmarea ministru- 
lui-președinte Tisza, că prin ocu
parea Bosniei și Herțegovinei mo- 
narchia nostră a dobenditu o in- 
fiuință mai mare ca ori și când 
în Orientu, a fostu întreruptă de 
pe băncile oposiției cu strigări iro
nice de „Belgrade !u „Belgradu?“

Aceste strigări caracteriseză 
noua situațiune în Serbia, care 
numai favorabilă nu este influinței 
monarchiei austro-ungare.

Totu mai multă se arată sem
nele unei apropiate furtuni, ce stă 
se isbucnescă în Orientu

ț)iarulu beiiinesu „Postu în- 
registreză nisce sein alarmătore 
în legătură cu toastulu Țarului. 
Acestă toasta, se cjice, a fostu 
adresată Austriei pentru unu ar- 
ticulu ală unei foi militare din 
Viena, în care se amenință Mun- 
tenegrulu. După o altă scire din 
Petersburgu Rusia înarmeză ca 
nici-odată și în cercurile militare 
rusescî se vorbesce de unu resboiu 
apropiată, care va isbucni la tomnă, 
multă la primăveră. O altă faimă 
spune, că a treia fiică a prințului 
Nicliița este destinată a fi logod
nica marelui duce moștenitoru al 
Rusiei.

Iritafiunea în Serbia ia p« cji 
ce merge mai mari dimensiuni. 
Acum când se așteptă acolo vi- 
sita regelui Milană, care a călă
torită la Bosforă și în Palestina, 
unele foi din Viena și Pesta pu
blică articol! retrospectiv!, din cari 
resună din nou nemulțămirea și 
parerea de râu, că Milană și-a pă
răsită tronulu seu. Căci pe elă 
se întemeiau tbte speranțele.

Eată cum caracteriseză „Bu
dapestei- Tagblatt11 situațiunea de 
acjl în Serbia, vorbindă de visita, 
ce o face Milană fiului seu în Bel
grade :

...„Nouă pericule, mai seribse

ca acele cu care a avută sâ se 
lupte Milauă, încunjură tronulu 
fiului seu. Slăbiciunea copilului 
n’a desarmată pasiunile, ci le-a 
deslănțuită încă și mai reu. Dra- 
pelulu propagandei ruseșc! fâlfăiâ 
liberă pe teritorială serbescă. Au 
fostă de ajunsă trei luni ca se 
restorne totu ce a lucrată și a 
creată Milană.“

„Idea conservativă, ori cu alte 
cuvinte alipirea de politica mo- 
narcliiei nbstre, nu s’a bucurată 
niciodată în Serbia de-o mare po
pularitate ; massele amăgite prin 
agitațiunea rusescă și și prin șo- 
vinismulu loră națională au avută 
totdeuna o antipatiă contra ei. Der 
pe câtă timpu Milană a fostă rege 
peste Serbia, acesta antipatiă res
pecta, deși fără voiă, totuși anu
mite margini. Acum însă, după 
ce s’a dusă Milană ura în contra 
Austro-Ungariei ș’a revărsată cu 
furiă valurile în Serbia și nici ună 
stăvilaru nu le mai stă în cale“.

„Acesta ură a provocată în Bel- 
gradă i j t-..- s ingerose, a căroră 
motive nu mai au lipsă de co
mentară. Amărăciunea masseloră 
suprimată ani de cjile a eruptă 
ca ună vulcanii în rescbla contra 
progresiștiloră. “

„Și s’a văcjutu în modă neîn
doiosă din atitudinea ce a obser- 
vat’o regența și guvernulu față cu 
acesta mișcare, care își alese ca 
țintă a primei ei acțiuni pe Ga- 
rașanin și partida sa, cum respectă 
ei moștenirea politică a lui Mi
lană, noua constituțiune. Guver- 
nulă a lăsată mai ântâiu ca pro
gresiștii se fiă maltratați, și nu
mai după-ce plebea de pe strade 
șl-a versată mânia asupra parti
dei lui Garașanin, a intervenită 
miliția tratândă pe escedenți cu 
cea mai mare cruțare. Re
gența însă, ca și când ar fi invi
diată pe ministeriu pentru senti-

mentele dovedite, a liberată pe tur- 1 
burătorl, și a arestată de altă parte 
pe Garașanin.“

„Astfelă ambii factori ai pu- 
terei și-au dată pe rață colbrea 
în contra tradițiuniloră politice 
ale lui Milană și pentru acea 
propagandă, a căreia fire le ținu 
în mână domnii Hitrovo și Per- 
siani“.

„Intr’aceea s’a reîntorsu și ex- 
metropolitulă Mihailă din Rusia 
și a fostă primită în Belgradă 
cu sgomotose ovațiunl. Este 
ună secretă publică că Metropo- 
litulă Mihailă a mersă înainte la 
Belgradă ca se prepare sosirea 
reginei Natalia. Și spre a des
chide acestui agitatoru ună câmpă 
de activitate câtă mai largă gu- 
vernulă silesce pe Metropolitulu 
Theodosia se se retragă, pentru 
ca Mihailă se potă intra neamâ
nată în palatulu metropoliei. Cu 
Mihailă pășesce spiritulu rusescă, 
propaganda moscovită în fruntea 
bisericei serbescî, și ce impulsuri 
va primi clerulă dela acesta că- 
peteniă, pbte se judece ori-și-cine 
și din împrejurarea, că Mihailă, 
destulă de bine informată din 
loca competentă încă din Moscva, 
a aflată de bine ca în călătoria 
sa se se oprescă încă și în Bu- 
curescl la ambasadorulu rusescu11-

„Așa stau lucrurile în ajunulă 
visitei, ce-o face Milană fiului seu 
în Belgradă. Din totă ce a clă
dită Milană n’a remasu petră pe 
petră; și totă ce a combătută elă 
se desvoltă acum în Serbia în mă
sură grandiosă. Decă alergă la 
fiulu seu îlă conduce grija inimei 
sale de părinte. Elu va rădica vo
cea sa admoniătore, va arăta re- 
gențiloru în ce periculu mare potu 
îmbrânci Serbia decă nu se voră 
opri în pașii loră. Zadarnică si
lință ! Când era în posesiunea pu- 
terei regale n’avea putere de re-

sistență, i-a lipsită curagiulă per
severenței. Cum mai pbte spera 
acțl Milană, care se întdree numai 
ca omă privată în reședința sa de 
odinibră, de a produce o schimbare 
numai prin puterea sa morală ? In- 
tervențiunea lui nu va ave nici 
ună efectă. Și acesta este casulu 
mai favorabilă. Căci se pbte în
tâmpla ca intervențiunea sa se 
producă noue contraste și încur
cături, a căroră urmări a<jî încă, 
nici nu se potă precalcula11.

Secvestrarea eăiloru ferate serbescî.
O telegramă din Belgradă dela 22 

Maiu comunică următărele pe cale in
directă : Erl la 10 ore de dimineță, o 
comisiune de cinci membri s’a înfățișată 
la representantula generală ala exploa
tării drumuriloră de fieră ale statului 
serba, pentru a procede la reluarea 
imediată a serviciului în virtutea ucasu- 
lui regală. După lungi întrevorbirl, co- 
misiunea declara, că avea ordinulă să 
procedeze la acestă reluare prin tote 
mijlocele.

In fața acestui limbagiu, represen- 
tantulă companiei drumuriloră de fieră 
adresa comisiunei protestări cerute de 
împrejurări și, la amiadl, Statuia reluă 
de oficiu exploatația rețelei serbescî. O 
cestiune gravă rămânea de regulată, a- 
ceea a trecerii la guvernă a persona
lului, care funcționeză actualmente și 
care se compune din mulțl AustriacI și 
vre-o 15 Francesl.

Obținenda dela comisiune angaja- 
mentulă, că tote drepturile personale vor 
fi respectate, representantula companiei 
deposedate întruni personalula în fața 
comisiunei și’i fecu cunoscută situațiunea. 
Elă deplânse într’ună modă energică 
în fața lui actulă arbitrară ala guver- 
lui, declară că cedează în fața violenței 
și îndemnă pe agenții streini pentru 
demnitatea și respectulă datorită servi
ciului publică, sâ rămână sub ordinile

foiletonulU „gaz. transl exprimaiu, dedre-ce d-sa n’a probată 
dragostea sa de țera nostră numai de 
erl și numai în timpă de pace. Au 
fostă timpuri durerose, au fostă nenoro
cirile și periculele câmpuriloră de luptă 
în cari densulă șl-a cucerită acestă titlu 
de Francesă, și pe care șl-lă asocia, 
acum ună minută, pe lângă titlulă ce-lu 
are din patria sa mamă.

Ei, scumpulă meu președinte, D-vos- 
tră cunosceți suferințele Franciei din 
generația nostră, căci, împreună cu ea 
ați vădută patria învinsă, sângerândă și 
desmembrată; înțelegeți deci bucuria 
patriotică ce-o simtă Francesii din ge
nerația acesta, când, la adăpostulă unei 
puternice armate, ei pară a renasce nu
mai prin simpla putere a muncii și când 
vedă întindendu-li-se din tote părțile 
lumii o mână amică — în numele unei 
opere de concordia, de pace și de civi- 
lisațiă.

Domniloru,
Vă mulțumescă din fundulă inimii 

mele pentru toastulu ce s’a ridicată în 
onorea președintelui Republicei, a comi
sariatului francesă și pentru prosperarea 
Franciei.

Permiteți-ml d’a releva acestu toastă, 
ridicândă, la rendulă meu, ună altulă, 
în onărea principelui Bibescu, a elocin- 
telui nostru președinte, a compatriotului 
vostru și ală nostru,

Asemenea ridică paharulu meu și 
în sănătatea comisariloră delegați, cari 
au muncită cu atâta ard ore și băgare de

semă la organisația frumosei și intere
santei ExposițiunI române ; în fine în
china paharulă pentru prosperitatea Ro
mâniei, a acestei țerl surore și care, 
stăpână pe destinele sale, realiseză pro
grese în tote domeniile sciinții moderne, 
fără ca să perdă ceva din nuanța ei po
etică orientală d’alîl cărei caracterQ a- 
vemă sub ochii-ne ună specimens atâta 
de interesanta și de bine-reușita.

In prosperarea României deci 1
Și acum, DomnilorS, încă o mulțu

mită pentru primirea cavalerescă și fră- 
țescă ce ne-ațl făcuta!“

* * *
In tota timpula banchetului orches

tra românescă esecuta diferite arii nați
onale și francese. Șefula acestei orches
tre e cunoscutula Sava PădureanS, vio
lonista medaliata, și pe care noi l’ama 
presentata deja lectorilora „Gazetei^.

Siguranța, vioiciunea și eleganța, 
cu cared. Pădureanu mănuesce arcușula 
său l’au făcuta cu drepta cuventă cele
bru. Densulă a sciuta să-și asigure co- 
laborația unora forțe musicale de prima 
ordine. D. Pavela Alecu, guitaristula, e 
în același timpa unu plăcuta cântăreța, 
și cu vocea lui justă, scie de minune să 
ofteze (pentru alții) în sentimentalele 
nostre doine. De muscalagiu nici nu 
mai vorbima, ela a ajunsă adl la cui-

mea reclamei. Totă Parisulă îlă cunosce.

Curierulu Exposiției din Parisu.
(Corespondența nostră particulară.]

IX.
Parisu, 1 Iunie 1889.

Discursulu d-lui Tirard, președintele 
Consiliului de Miniștri, a fostu urmă- 
torulU :

Domniloru!
Nici-odată nu V’așU putâ descrie 

emoțiunea de care sunt cuprinsă, când 
vădu că ni se arată de câteva dile din 
tote părțile atâtea probe de simpatia și 
de neîndoiosă cordialitate, când constată 
afluenț.a atâtoră < spețl sosiți din tote 
punctele globului, spre a înfrumseța și 
îmbogăți întreprinderea nostră interna
țională.

Modestă și celă din urmă între lu
crătorii acestei mari opere, Vă declară, 
că sunt puțină cam uimită în fața 
atâtoră străluciri, ce ne împresoră: to- 
tulă mi-se pare ca ună visă încântătoră 
în care se risipescă norii și apară rade 
d’o lumină cu totulă nouă.

In circumstanțele acestea fiindă, nu 
hesitu de locă să V’o declară, că mi-se 
umple inima de mândriă națională, când 
audă cuvintele rostite de președintele 
nostru, d-lă principe Bibescu, scumpulă 
nostru compatriotu din România. Ni
menea mai bine decâtu densulă nu-mi 
va pute înțelege sentimentulă ce Vi-lă

Bassula se numesce Marin Niculescu — 
și atitudinea lui e demnă și în armoniă 
cu instrumentulă său, cu care s’a iden
tificată completamente.

Trupa artiștiloră români se compune 
din 16 inși, sub căpetenia a trei șefi: 
Anghelușă Dinicu, Ciolacă Dinicu și 
Sava Pădureanu.

Acesta din urmă, pănă adl, e incon
testabila primula șefă ală lăutariloru 
d’aicl.

Repertoriulă său e bogată și plină 
de creațiuni musicale proprii. Vomă 
menționa solo de vioră, o composițiune 
specială a simpaticului nostru artistu, 
Steluța, Nunta țerănesca, Deșțeptă-te Ro
mâne, Marșuhi lui Horia, Moțulu din Ar- 
dealu, etc. etc.

D. Sava Pădureană e și ună crea- 
toră de i strumente. Astfelă puturămu 
admira, cu ocasiunea ultimei visite ce-i 
făcurămă la locandă, ună instrumentă 
bine-reușită din combinarea cobzei și a 
mandolinei.

Inutila deci d’a mai adauge, că dtn- 
sulă a fostă viu felicitată de artiștii 
francesl și că i-s’a făcută și deosebita 
onore d’a i-se pune la disposițiă o lojă 
la Operă și alte teatre. a,.

1 -------------
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guvernului. Acestă scenă, a impresio
nata forte multa asistența.

In opiniunea sirbescă, lumea se a- 
rată satisfăcută da actula guvernului. 
In numerose cercuri se crede, că influ- 
ința germană nu e streină reluării de 
cătră stata a exploatării drumurilora 
sale de fier®. Se pretinde, că Serbia a 
primita asigurarea, că va găsi în strei- 
nătate fondurile necesare pentru a plăti 
companiei de exploatare sumele însem
nate ce datoreză. Acestă afacere va da 
loca unui procesa, care se va desfășura 
înaintea tribunalelora francese.

Rusia și Persia.
Din Petersburg® se telegrafiază cu 

data 24 Maiu: Una consorțiu rusa a ob
ținută dela Șabula Persiei semnătura 
unei convențiunl preliminare în privința 
unui proiecta de drumU de fiera, care 
ar pleca din Marea Caspică pănă la 
Oceanula indiana. Acestă convențiune 
reserveză Rușilor® construirea liniei. In
tervenția activă a guvernului rusa a a- 
sigurata succesula întreprinderei.

Rusia și Munteneștii.
„Vjedomosti“ din Petersburga, vor- 

binda despre toastula ce l’a ținuta Ța
rul® în Peterhof, dice, că elă dovedesce 
firma hotărîre a Țarului, d’a nu mai în
cheia nici una tractata ori alianță cu 
alte puteri, decâta numai cu Muntene- 
gru, care singura a rămasa credinciosa 
Rusiei. Ce privesce însă Europa, toas
tula va ave acolo efectul® unui trăsnete. 
Ela arată lămurită, că Rusia e hotărîtă 
a-șl păstra și mai departe libertatea sa 
de acțiune.

Apoi adresându-se cătră Francia, 
dice fdia rusescă: Francesii să nu fiă 
mâhniți și să interpreteze toastula în 
moda naturala. îndată ce în Francia 
se va fi cultivata o formă de guverna 
durabilă, prințula Neculae păte ave una 
tovarășa în ce privesce raportula cu 
Rusia.

Tractatul® militaru germano-italianu.
„Figaro11 istorisesce despre tractatulă 

militar® germanh-italianU, că Bismarck 
s’a ținuta departe ostentativa, pentru 
a documenta caracterul® militaru și nu 
diplomatic® al® tractatului. Bismarck a 
refusat® numai una ajutor® financiar® 
din partea Germaniei, ajutor® de care 
are nevoiă Italia. Crispi — dice Bis
marck — trebue să-’șl ajute însuși. Sîm- 
burele tractatului este: Armata italiană e 
pusă cam deopotrivă cu a Bavariei. Cu 
totă haina diplomatică a textului trac
tatului, delegațiunea militară germană 
apare mai numărosă în Roma, decât® 
cea italiană în Berlin®. Amândouă de- 
legațiunile se încorporeză statului major® 
general® reciproc®. E lucru sigur®, că 
din caracterul® defensiv® al® alianței a 
eșitfl la ivelă tractatul® ofensiv®. Austro- 
UDgaria rămâne esclusă din conven
țiune. _________

Autonomia catolicilorii.
(Din desbaterile dietei ungurescl).

In ședința dela 20 Maiu a dietei 
unguresc!, deputatul® Fenyvessy a adus® 
în discusiune autonomia catolicilor®, 
accentuând® necesitatea ca asupra disti- 
națiunei fondurilor® bisericescl să dis
pună credincioșii catolici înșiși; fondu
rile bisericeșcl nu sunt® proprietatea 
episcopilor®, ci a tuturor® catolicilor® 
în țeră. AdI încă catolicii se rogă să 
li-se dea autonomia, mâne o vor® pre- 
tinde-o.

Ministrul® de culte Csaky răspunse, 
că catolicii sunt® tot® așa de îndreptățiți 
a se bucura de autonomiă, ca și celelalte 
confesiuni. Densul® nu crede, că din 
pnn ct® de vedere aht administrației 
statului s'ar® ivi mari dificultăți, dificul
tatea este numai, că opiniunea publică 
la noi înțelege sub autonomia biseri
cesc® numai acelu soiu de autonomiă, 
ce-o posed® protestanții, care însă nu 
se unesce cu organisația hierarhică și 
episcopală a bisericei catolice. Mai de
parte este o dificultate, că în cercurile , 
catolice încă nu domnesce înțelegere a- 
supra cestiunei ; altă părere au mirenii, 1 

alta episcopii și erășl alta clerul® in
ferior®. Afară de acesta mai trebue să 
se respecteze și dreptul® de patro
nat® al® Maj. Sale. Intre împrejurările 
aceste nu-i rămâne guvernului alta, de
cât® a observa o atitudine așteptătore; 
autonomia nu se păte nimănui impune.

In ședința dela 21 Maiu deputatul® 
Otto Hermann a dat® espresiune temerei, 
că autonomia în biserica catolică nu se 
va realisa așa de curând®, pentru-că e- 
piscopii, cari au puterea în mână, nu 
vor® renunța la ea așa curând®; gu
vernul® însă se nu trăgănescă afacerea, 
căci acolo, unde nu să ține semă de spi
ritul® timpului, urmeză schimbări prin 
erupțiune.

Deputatul® Gabriel Ugron apăra au
tonomia catolicilor® ; este de nimic® ar
gumentul® ministrului cu privire la di
ficultățile ce s’ar ivi în realisarea auto
nomiei, la care catolicii și după părerea 
ministrului au un® drept®. Dreptul® de 
patronat® al® Maj. Sale nu va fi alterat® 
prin autonomia catoliclior® ; numai în 
modul® lui de esecutare se va face o 
schimbare. Ce privesce a doua obiec- 
țiune, despre neînțelegerea în sînul® ca
tolicilor® asupra autonomiei însăși, espe- 
riența ne învață, că un® popor®, care 
este despoiat® de dreptul® său, firesce 
că nu pote consimți cu cei ce’l® stă
pânesc® ; așa e deoparte și cu clerul® 
mai înalt®, care are puterea în mână, 
de altă parte cu poporul® și clerul® in
ferior®, cari trebue să tacă în biserică. 
Și în administrația bisericescă trebue să 
se recunoscă odată principiile generale 
de libertate și nu merge ca într’un® stat®, 
care proclamă egala îndreptățire, numai 
catolicilor® să li-se nege și rețină auto
nomia. Catolicii nu cer® protecțiunea 
dela stat®, ci cer® să se rupă acel® ra
port® al® statului cătră biserică, care 
încă s’a moștenit® din evul® mediu.

Din punct® de vedere confesional®, 
dice Ugron, ne înveță esperiența, că 
numai acele religiunl au fost® un® ra- 
dim® al® statului, cari au fost® libere. 
De aceea trebue să aibă și catolicii au
tonomiă acesta este și în interesul® fon
durilor® și al® fundațiunilor®, pe cari 
episcopii nu le întrebuințeză tocmai în 
favorea bisericei catolice, ba le adminis
trez® cu ușurință. Episcopii n’au pri
mit® nici averea bisericei pentru sine 
înșiși. Capitlurile catedrale nu pot® con
trola pe episeopl, controlul® se pote 
esecuta numai prin autonomiă. Și ces- 
tiunea congruei se va resolva prin auto
nomiă. Este cu deosebire de lipsă de a 
se introduce alegerea parochilor®. In 
cestiunile disciplinei bisericescl și a dog
melor® mirenii nu se vor® amesteca, ci 
vor® pune stavilă numai volniciei celor® 
mai mari. Organisația de adi a biseri
cei catolice este absolutismul®, care ar 
voi bucuros® să-i facă pe credincioși să 
credă, că n’ar ave nici un® drept® de 
a-șl administra propriele lor® afaceri bi
sericescl; der un® stat® constituțional® 
nu pote primi, decât® o organisațiă au
tonomă a bisericei catolice.

Ministrul® de culte Csaky a decla
rat® după acesta din nou, că după păre
rea lui credincioșii bisericei catolice 
sunt® tot® așa de îndreptățiți a se bu
cura de autonomiă, ca credicioșii altor® 
confesiuni; el® a indicat® numai greu
tatea cu care ar fi împreunată realisarea 
de fapt® a autonomiei. A împiedeca 
autonomia nu voiesce, der numai n’ar® 
voi să-o impună, să-o octroeze, voința 
întregii biserici romano-catolice decide 
aici și episcopii sunt® unii din acei 
factori, a căror® consemțire, pe lângă 
aceea a clerului inferior® și a po
porului, este de lipsă, ca să se facă auto
nomia.

In ședința dela 22 Maiu cjise depu
tatul® Komlossy, că și el® doresce au
tonomia catolicilor®, pentru ca clerul® 
înalt® să afle sfătuitori înțelepți, er cle
rul® inferior® să afle sprijin® în elemen
tul® miren®. Episcopii nu sunt® în con 
tra autonomiei, căci doră ei înșiși au 
luat® inițiativa. Primatele Simor încă 

în anul® 1870 a stabilit® punctul® de ve
dere și măsura autonomiei.

In ședința dela 23 Maiu observă 
deputatul® W. Kissfalusy, că decă se va 
realisa autonomia catolicilor® organisația 
hierarchic® și episcopală, precum și drep
tul® de patronat® prea în. ar® mai slăbi'o 
puțiți® din corde fără însă a renunța la 
vr’una din îndreptățirile sale funda
mentale. Și acesta ar® fi de dorit®.

Tote pressa ungurescă s’a ocupat® 
cu cestiunea autonomiei catolicilor® și o 
aprobă; chiar și oposițiunea moderată, 
care susține legături cu hierarchia ro- 
matio-catolică, a pledat® pentru autono
mia catolicilor®.

SOIRILE SULEI.
Procesulu de pressă al® „Luminăto

rului11. Organul® maghiar® guvernamen
tal® din Timișora „Delmagyarorszăg11, 
în numărul® său din 31 Maiu aduse soirea, 
„că contra d-lui Ioan® V. Barceanu, lo
cuitor® publicist® în Timișora, acusat® 
de procurorul® de stat® pentru doi ar- 
ticull apăruți în „Luminătorul®", pertrac
tarea înaintea curții cu jurați din Arad® 
s’a statoritu pe diua de 31 Iulie 1889 
n. ; pertractarea va fi tare interesantă.11

La redacțiunea „Luminătorului“ — 
scrie acesta — pănă acuma n’a sosit® 
încă nici o încunosciințare oficială; der 
scirea de mai sus® ni-se mai confirmă 
prin unele rânduri primite din Arad®.

* * *
Procesulu de pressă contra generalului 

Doda, scrie tot® acelașfl organ® „patrio
tic®11 din 2 Iunie a. c. n. „se va per- 
tracta din nou înaintea juriului de pressă 
din Arad®. Procedura și sentința primă 
fură nimicite de Curia reg. din Pesta. 
Actele au sosit® deja la tribunalul® din 
Arad®, care va statori diua pentru noua 
pertractare a procesului de pressă, apli
când® eventual® astădată chiar și adu
cerea cu forța a acusatului înaintea curții 
cu jurați.u

Sunt® „puternici liberalii și înțe
lepții11 stăpânitorl de adi ai țării!

*
0 VÎSÎtă plăcută. Ni-se împărtășesce, 

că d-lu George Dima, cunoscutul® pro
fesor® de musică dela seminariul® din 
Sibiiu, va face în sărbătorile Rusaliilor®, 
împreună cu corul® seu seminarial®, com
pus® din 28 coriști, e escursiune în păr
țile nostre. D-lu Dima și tinerii săi co
riști vor® sosi în Brașov® Luni, 29 Maiu 
a. c. (a doua di de Rosalii), sera. Marți 
a treia cji de Rosalii, corul® seminarial® 
va cânta la serviciul® Liturgiei într’una 
din bisericile nostre, și afară de aceea 
Marți seu Miercuri va da o producțiune 
în sala cea mare a gimnasiului român®, 
lotodată ni-se spune, că în dilele ur- 
mătore d-1® Dima și corul® său vor® 
visita Săcelele și Zârnescii, unde de ase
menea vor® da câte o producțiune. Pen
tru încuartirarea coriștilor® în Brașov® 
s’au luat® deja disposițiunile de lipsă. — 
Așteptăm® cu bucuriă acestă plăcută 
visită, deorece corul® seminarial® din 
Sibiiu, după cum este cunoscut®, se bu
cură de un® bunu renume, și tot-odată 
persona d-lui G. Dima este una din cele 
mai simpatice pentru publicul® român® 
din Brașov®.

* * *
Conte scăpătata. Contele Bethlen 

Markus, care avea în proprietatea sa trei 
din cele mai de frunte domeniurl din 
Transilvania, a ajuns® acum cjile negre. 
După ce șl-a vândut® (ori pote i s’au vân
dută) frumăsele domeniurl dela Cetatea 
de Baltă și Ernot®, a venit® rândul® 
domeniului al® treilea al® său, din Ti- 
rimia-mare, care consta din 3800 jugăre. 
Anul® trecut® i-s’au licitat® vitele, boii 
de jug®, turmele de oi și de porci, er 
în anul® acesta licitările s’au continuat®. 
Etă ce ni-se scrie în privința acesta: 
„La contele din Tirimia-mare Bethlen 
Markus in acest® an® de 6 ori a eșit® 
comisia ca să-i prețuescă averea pentru 
datorii. Mai pe urmă a eșit® comisia 
în 3 Iunie n. c., când, ne mai având® ce 

să liciteze, aduse un® lăcătuș®, care a 
rupt® zarurile dela odăi și intrând® înă
untru a aflat® o sabiă de pe timpul® 
Măriei Terezia, apoi pumnale, cuțite, 
furculițe, sfeșnice — tote de aur®, ori 
cu mănunchiu de aur®, pe care le-a ad
judecat® unui datornic® pentru 20,000 
fi. Acum nu mai e nimic® de licitat® 
Ia acestă curte, atât® de bogată odinidră. 
Contele, om® de 39 de ani, a dispărut® 
încă din luna lui Martie ; se c],ce c ar A 
în Viena, er țiitorea lui (o teatralistă cu 
care a conviețuit® 2 ani și jumătate) se 
află în Pesta."

** *
Secetă. Ni-se scrie, că pe teritoriul® 

Tirimiei mari, lângă Târgu-Mureșului, n’a 
mai plouat® dela PascI încoce. Holdele 
sunt® rari și mici, promit® forte puțină 
recoltă; cucuruzul® sămănat® după PascI 
abia e răsărit®, er cel® mai de vreme 
sămănat® se veștedesce. Apa secă în 
isvore.

* * *
Teatraliști maghiari in Sălagiu. O 

trupă ungurescă de teatraliști dă repre- 
sentațiunl în orașele principale din Se- 
lagiu. Din Zelau trupa a trecut® în 
Șimleul® Silvaniei unde petrece în tim
pul® de față. Se vede însă că’șl petrece 
cam slab®, căci după cum i-se scrie lui 
„Kolozsvar", publicul® manifestă față cu 
representațiunile acestor® pionerl ai ma- 
ghiarisărei, cum îi numesc® foile ungu
rescl, unu interes® ne mai pomenit® de 
puțin®.

* *
Defraudare. Din Arad® se comunică 

scirea despre o nouă defraudare în sumă 
de 19,000 fl., ce s’a constatat® la insti
tutul® de credit® și economii de acolo. 
Din asta causă directorul® institutului, 
care este fiiul® unui distins® comerciant® 
de acolo, fu numai decât® suspendat® 
din post®. Dedrece însă tatăl® său deja 
a plătit® băncei ca despăgubire 15,000 
fi., cercetarea ulteridră contra defraudan- 
tului s’a sistat®.

** *
D-șora Wolmuth, eminenta recitatdre 

germană, a ținut® MercurI în 5 c. 
la 8'4 ore sera în localul® Redutei din 
loc® o serată de lectură. Publicul®, des
tul® de număros®, șl-a arătat® mulțămi- 
rile lui prin dese aplause. Programul® 
a fost® forte ales®. D-șora Wolmuth 
are o frumosă modulațiune, o vece mult® 
simpatică și o predare atât® de deslușită 
și viuă, încât® ține publicul® în încordată 
atențiune, cu deosebire predă mai bine 
scrieri drăgălașe cum sunt® d. e. „das 
bueklige Kind„, de Baumbach-Eckstein 
și der „Schweinehirt“ de Andersen, în 
cari îșl moduleză vocea forte drăgălaș® 
și potrivit®. Piesa din „Sappho" de 
Carmen Sylva, a cetit’o cu mult® efect® 
fiind® viu aplaudată. D-șăra Wolmuth 
a mișcat® mult® publicul® cu deosebire 
în poesia „Pelerinagiul® la Kewlaar" în 
care nedubitat® se esprimătotă forța ei. 
D-șora Wolmuth e o elevă a distinsului 
recitator® Strakosch și a marelui ar
tist® Lewinsky.

* 
* *

FidanțațI din două lumi. „Lumină
torul®11 are positiva informațiune, cumcă 
d-1® Mihaiu Stoica de Hațegâ, locote
nent® dela divisiunea a 14-a a bateriei 
grele, staționată în Lugoșiu, șl-a încre
dințat® de soțiă pe (d-șora): Miss Bertha 
Lucia Wezler din St. Louis, lângă rîul® 
Missouri in Statele Unite Americane. 
Mirele a obținut® un® concediu de 14 
luni, ca să ajungă la miresa sa, să ser
beze cununia și să se întorcă cu miresa 
- la Lugoș®. In Dumineca trecută a 

plecat® mirele cătră New-York, unde’l® 
va aștepta miresa cu părinții și nuntașii 
și-l® vor® conduce la St. Louis. Abia 
în August®—Septemvre vor® ajunge să-și 
serbeze cununia.

** •
Regina României și Principele moș

tenitor® Ferdinand vor® părăsi ire
vocabil® Bucurescii la 10 Iunie, pentru 
a merge la Duseldorf să asiste la că
sătoria Alteței Sale Principelui Vil-
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helm de Hohenzolern. Ceremonia acestei 
cununii a foștii fixată pe 15 27 Iunie. 
Regina și A. S. R. Principele Ferdinand 
vortl lipsi numai 10 dile din Capitală. 
Lt-colonelti Robescu și d-șora Davila 
voră însoți pe Suverana și pe Principele 
în călătoria ce facil, scrie „Naționalulă.44 

** *
Urși. Căldărarulti Filip Cselensky, 

care locuesce la Timișulă de josă, a îm
pușcată în săptămâna trecută în pădurea 
de acolo o ursoică de trei ani (185 chgr. 
de grea) și răni de morte pe ună ursă, 
care venea spre elă cu labele dinainte 
ridicate. Cselensky a ucisă pănă acum 
12 urși în revirulă Timișului de josă, 
ferindă astfelă de multe pagube pe po
sesorii de vite din Derste și Săcele.

* 
w *

Autoritatea rusă din localitatea de 
graniță Oicow a internată 41 de studențl 
din Cracovia, cari făcuseră o escursiune 
acolo, cum se dies, fiindcă au cântată 
cântece patriotice polone.

* 
* *

firăși o scrisore cu bani spoliată. Ună 
neguțătoră din Pesta a trimisă la 30 1. 
tr. o epistolă cu 4200 fi. unui altă ne
guțătoră din Vajâr lângă Nyirbâtor. Scri
sorea se espedase în totă regula; la pu
nerea ei în plică se luaseră doi martori; 
la desfacere de asemenea erau martori. 
Cu tote astea o bancnotă de 1000 fi. a 
intrată în pămentă. Cercetarea e în 
curgere.

Boia egipteni de ochi bântue în co
munele Streza și Oprea-Cârțișora. Nu- 
mărulă bolnaviloră e mărișoră. Sau 
luată tote măsurile pentru localisarea 
bolei.

** <
Societatea geografică din BerlinU a re- 

fusată participarea la congresulă geo
grafică din Parisă, deși acesta o invi
tase prin o adresă germană, în care tot
odată se esprimă rugarea, ca societatea 
berlinesă să nu facă ca sciința să sufere 
din causa politicei.

* 
* *

Nou valsu de I. Ioanovici. „Iubita 
vieța României'1 e ună nou valsă pentru 
piană, două mâni. Prețulu 1 fi. Se înțe
lege, că acestă nouă composițiune deș
teptă dinainte interesulu publicului mu- 
sicală. Și acestă interesă este într’atâta 
justificată, întru câtă tocmai acestu valsu 
ală celui mai indestrată învățăcelă ală 
lui Strauss nu e întru nimică inferioră 
valsului „Valurile Dunării44, din contră 
noulă valsă „Iubita vieța României,14 
după judecata bărbațiloră speciali, în
trece pe cele de mai nainte chiar în 
tote 5 părțile sale prin simțire, prin cur- 
sulă său melodică bogată și prin efec- 
tulă însuflețitoră. Depositulă se află în 
librăria lui Polatsek din Timișora. Se 
trimite pe lângă rambursă.

Scene turbulente in dieta ungară.
Otto Herman îșl continuă vorbirea 

și dice, că Tisza nu pote fi convinsă nici 
cu cea mai escelentă retorică și celă care 
crede, că vorbele și argumentele lui 
Tisza ară pută influința și asupra lui 
Tisza, acela se află în rătăcire. Axioma 
lui Tisza, că bărbații politici abia atunci 
potă fi judecați, cându dispară de pe 
scena activității loră (Ilaritate ’n stânga), 
n'are locă aci, căci elă a înțelesu o des
părțire voluntară de putere, der istoria 
omenimei și a stateloră dovedesce, că 
toți aceia, cari au cugetată astfelă, n’au 
prevăzută nicl-odată furtunile, cari i-au 
spulberată dela putere (Aci e! în stânga 
și în stânga estremă) și convingerea mea 
e, că decă Kolomană Tisza nu părăsesce 
acestu locu, ta fi spulberată dela loculu 
său. (Vii aplause ’n stânga și ’n stânga 
estremă, mare mișcare’n drepta; Nicolau 
Boncza face semnă cu mâna; strigări 
în stânga estremă : Ce are să amenințe 
Boncza acolo? Asta nu o suferimă! La 
ordine, la ordine.)

Colomană Thaly. Și Boncza a pă

șită cu programă independentă. (Așa e! 
în stânga).

Otto Hermann cunosce o crimă și 
mai mare decâtă trădarea de patriă; 
(S'audimă, s’aunimă !) o crimă ce a co- 
mis’o ministrulă prin aceea, că a infectată 
onorca și moralulu unei părți a națiunii. 
(Larmă mare. Adevărată e, așa e! în 
stânga estremă; vrea să ne ațițe!)

Președintele (sună clopoțelulă). Aci 
nu e vorba de ațîțare. (Strigări în stânga 
estremă: Krajcsik a făcut’o ! Nu ne te- 
memă de amenințări)!

Otto Hermann repetă, că națiunea, 
înveninată și atacată în moralulă ei, nici 
putere nu mai are. (Adevărată! așa este! 
în stânga estremă). Ministru-președinte 
vorbindă de curățenia alegeriloră se pro
vocă la aceea, că stările sub presidiulă 
ministerială ală lui Lonyay ară fi fostă 
și mai rele. Asta-i argumentare de par
lamentă ? (Mare larmă și strigăte în 
stânga estremă: Adevărată, așa e! Ru
șine !) Contrară acestei aserțiuni, vorbi
torul ă arată, că sub Lonyay erau încă 
21 de cercuri electorale, care au alesă 
din onore, în care vină și bani nicl-odată 
n’au pătrunsă, afli numărulă acestoră 
cercuri electorale s’au contopită în trei. 
( Adevărată, așa e! în stânga și în stânga 
estremă). Ce să așteptămă încă dela 
acestă guvernă în viitoră? Ministru-pre
ședinte a spusă unde-’i este îndreptată 
nisuința sa. Se acață de fotoliulă celă 
roșu, căci e orbită ca Harpagon. (Ade
vărată, așa e! în stânga și stânga es
tremă). Elă anticipeză premărirea sa 
reservată viitorului, punendă să-’i eter- 
niseze numele în edificiile publice. Din 
vulturulă maiestatică : din literatura un- 
gurescă, s’a făcută sub regimulă lui 
Tisza ună papagală ală Curții. (Adevă
rată, așa e ! în stânga estremă). Intr’ună 
timpă cândă ar trebui să serbămă ani
versarea de 100 de ani a asigurării 
drepturiloră omului, îșl ridică pe tote 
terenele vieții nostre publice reacțiunea 
capulă, cu decăderea moralului dispare 
orl-ce merită, orl-ce calificare, recunos- 
cerea frumosului și nobilului, și se stabi- 
lesce o singură tesă : amiciția cu guvernulă 
și servilismulă mai pe susă de tote ! (A- 
devărată, așa e! în stânga și ’n stânga 
estremă). Partida guvernamentală nisuesce 
cu mijloce a scote pe Tisza din mocirla, 
în care l’a dusă felulă său de cugetare 
reacționară. Probă e: proiectulă de 
lege ală Rudolfinului și alte proiecte feu- 
daliste și ultramontane, care au numai 
scopulă de a’i oferi lui Tisza ocasiune, să’șl 
potă pune în cea mai frumosă lumină libe- 
ralismulă său. ^Viuă ilaritate în stânga 
estremă.) Vorbitorulă descrie apoi în- 
trega activitate a guvernării ministrului 
președinte, care a aruncată năsipă în o- 
chii națiunei cu promisiunea, că va re
stabili echilibrulă în finanțele statului, 
și că cu ocasiunea ocupațiunei Bosniei 
a amăgită națiunea, că cu § 14 a vrută 
să ’ngusteze constituțiuuea țării, și că în 
fine a adusă lucrulă acolo, că în buge- 
tulă actuală portofoliulă ministrului de 
honvedl nu stă pe basa legală. Vorbi
torulă primesce moțiunea lui Iranyi și 
respinge legea bugetului. (Aplause fur- 
tunose și îndelungate, și eljenurlîn stânga 
estremă.)

Președintele întrerupe pe 5 minute 
ședința, apoi ia cuventulă :

Blasiu Orban, care dice, că guver
nulă va vinde chiar și eterna mântuire, 
și că chiar strănepoții voră deplânge acti
vitatea aceluia. Ministru-președinte um
blă între noi deja ca ună mortă-viu, ca 
ună Ahasverus de odinioră, a perdută 
pămentulă patriei de sub piciorele sale 
și plutesce în aeră ca cosciugulă lui Mo- 
hamedă. Vorbitorulă sprijinesce moțiu
nea lui Iranyi.

Ludovică Hollo cjice, că ordinea de 
dreptă, siguranța dreptului în acestă 
țeră e numai o ficțiune. Pe tăremulă 
instrucțiunii, educațiunea poporului, ri
dicarea destoiniciei de câștigă a popo
rului au fostă promovate numai în mică 
măsură. S’au fabricată, nu-i vorbă, ună 
legionă întregu de legi, der ună pro

gresă nu se observă. Ministru-preșe
dinte dice, că elă e ună apărătoră ală 
parlamentarismului, der activitatea sa de 
14 ani e o adevărată vătămare a parla
mentarismului. Sistemulă ministrului-pre- 
ședinte a obicinuită classa, care susține 
națiunea, ca în locă de lucru să caute 
legături. După imoralitatea politică vine 
imoralitatea vieții private, ce a înaugu- 
rat’o actualulă sistemă de guvernare. Și 
acum după 14 ani de guvernare se 4'cei 
că amă intrată în periodulă reformeloră ! 
Asta-i adevărată cinismul Vorbitorulă con
tinuă apoi astfelă : Onorați concetățeni! 
(Mare ilaritate în drepta.) Onorată ca
meră ! Mărturisescă, că am greșită vorba. 
Der eu facă parte dintre aceia, cari s’au 
pregătită de cariera politică nu în casina 
națională, ci cu acestă poporă, și pe fie
care singuratică din poporă îlă stimeză 
ca pe ună concetățenă ală meu. A rîde 
de ună astfelă de lapsus linquae, e ade
vărată cinismă brutală, care caracteri- 
seză întrega guvernare a lui Tisza. (Vii 
aprobări în stânga) Sprijinesce moțiunea 
lui Iranyi.

In cursulă desbateriloră asupra bu
getului culteloră și instrucțiunii publice, 
partidele din dieta ungurescă ’și-au im
putată una alteia maghiarisarea violentă.

Deputatulă Polonyi adecă se plânse, 
că la academia de musică suntă profe
sori streini, cari propună în limba ger
mană, și cerii înlăturarea loră.

Franz Fenyvessy spuse, că cu tote 
astea elevii totă pe acei profesori streini 
vreu să ’i asculte, atâtă de buni suntă. 
Profesora Passy-Cornet a dată pânea de 
tbte dilele pănă acum la vr’o 24 de eleve. 
Prin urmare nu e nici o causă de a’i în
lătura. Așa a fostă și la operă : câtă 
timpă a fostă directoră ungură, lucrurile 
au mersă rău, totă plângeri se aucjiau ; 
ună Ungură destoinică nu s’a găsită să 
fiă directoră, a trebuită să se aducă ună 
streină, căruia e a se mulțămi că este 
acjl operă ungurescă. „Decă vremă să 
estindemă șovinismulă peste tote și peste 
orl-ce, atunci să nu mai purtămă îm
brăcăminte europenă, ci trebue să pur
tămă costumă ungurescă (adecă asiatic). 
Ml-aducă aminte de ună alegătoră, care 
când a venită în capitală și a vădută 
pe Daniilă Iranyi cu cilindru (Koloman 
Thaly: Iranyi n’a purtată cilindru nici
odată ! Mare ilaritate) Așaderă când a 
vădută pe Iranyi în îmbrăcăminte eu
ropenă a strigată: „Acum și Iranyi e 
trădătoru de patriă!14 Cu astfelă de șo- 
vinismă stricămă numai maghiarismului. 
In fine trebue se atragă atențiunea mi
nistrului, că suntă aci în țeră forte mulțl 
așa numiți profesori de musică (unguri) 
cari nu sciu nimică și dau instrucțiune 
eftină, care nu plătesce o ceapă.

Polonyi dice, că decă în 14 ani a- 
cademia de musică n’a produsă puteri 
musicale ungurescl, asta-i ună atestată 
de paupertate pentru academiă. Passy- 
Cornet, de pildă, s’ar pute înlocui cu 
d-na Pauli. Susține totă ce a disă, a- 
vendă informațiunile dela o foiă specială 
redactată de ună d-nă Sagh, dela este- 
ticulă Thomas Szana și dela musiculă 
specialistă Siposs.

Koloman Thaly ie. va. apărare partida 
independentă în contra acusațiunei de 
maghiarisare violentă. In streinătate nu 
să ’nvață musică ungurescă, să se învețe 
deci la academia de musică din Buda
pesta. Fenyvessy: Ce musică ungu
rescă să 'nvețe acolo ? Hunyady Laszlo?)

Ferd. Horanszky observă, că la ocu
parea posturiloră de profesori de mu
sică la institută să se țiă semă după pu
tință de maghiarismă.

Esportațiunea de grâne din Ungaria 
și România.

O telegramă din Londra co
munică :

„Times14 publică în numărulă său 
dela 27 Maiu n. o lungă scrisore a con
sulului generală română de acolo, d-lă 
Walter Cutbill, ca răspunsă la scrisorea 

consulului austro-ungară de acolo, d lă 
Krapp(ce amă publicat’o în Nr. 116 ală 
„Gazetei44), cu privire la neesactitățile 
ce le conține scrisorea acestuia despre 
esportulă de cereale române. D-lă Cutbill 
a reprodusă în causa acesta ună pasagiu 
vrednică de luată în semă din raportulă 
consulului generală belgiană din Buda
pesta cătră guvernulă său. Din acestă 
raportă reese, că industria moriloră un
gare, atâtă de înfloritore odinioră, în 
urma oprirei importului cerealeloră ro
mâne e în decădiuță. Acestă desmin- 
țire (dată consulului austro-ungară) în
temeiată pe actele oficiale, pe date sta
tistice și pe conclusele congresului din 
Dresda, a produsă o forte bună impre- 
siune și scrisorea (consulului română) 
a fostă tipărită în cele mai însemnate 
diare engleze comerciale și de cereale.

DIVERSE.
Unu arbore furioșii. Acestă arbore 

cresce în Virginia, Revăd a. Elă e de 
locă din Australia și e de o înălțime 
de 8 piciore. Acestă arbore are tote 
însușirile planteloră numite „solare44 și 
anume: îșl strînge frundele, câud sorele 
apune, și’șl mișcă într’ună modă neliniș
tită frundele, când îi atingi crengile. 
Decă îlă răsădescl într’ună ghiveciu mai 
mare, atunci frundele se sburlescă în tote 
direcțiunile, ca perfide codă a unei pisici 
sălbatice. Acesta ține mai bine de o oră, 
apoi elă îșl recapătă liniștea de mai 
înainte.

ULTIME SCIR1.
„Tribuna44 din Sibiiu află că 

alegerea vicarului archiepiscopesc 
Xicolae Popea de episcopii ală Caran
sebeșului a primită aprobarea Ma
iestății Sale.

Rectificare. In nr. de erl ală foiei nos- 
tre,la articolulă : „Răsboiu între Germani 
și Arabi44, în locă de „Yunga și Sindi44 
este a se ceti: Tunga și Lindi, er la arti
colulă : „Mitropolitulă Mihailă44, rendulă 
6 de josă este a se ceti: bagagiele", pe 
pag. 2, șirulă ultimă din colona 3: 
finanțele țerei, în locă de : „ființele țâ
rei.44

Cursul u pieței Brațovu
din 7 Iunie st. n. 1889,

Bancnote românesc! 
Argintii româneseti 
Napoleon-d’orI - -
Lire turcesc! - - 
Imperial! - - -
Galbinl
Scris, tone. „Albîna“6°/0

„ n „ 5»/„
Ruble rusescl - - .
Discontulă - - - -

Cump. 9.40 Vend. 9.43
n 9.38 n 9.40
M 9.45 M 9.47
H 10.60 n 10.65
n 9.60 n 9.65
n 5.50 p 5.56

102._n
n 98.59 n

n 99.'—
n 123.50 jj 124.50
6’/,--8»/0 pe anii

Cnrsnln la bursa de Viena
din 6 Iunie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 102.35
Renta de hârtiă 5°/0 ------ 96.95
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 142.75 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) - - 100.15
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

oști ungare (2-a emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căiloră terate 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 - - - - - 105.__
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ............................... 99.90
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 142._
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului _ . 129._
Renta de hârtiă austriacă - - - . 85.25
Renta de argintă austriacă - - - . 85.80
Renta de aură austriacă ----- 109.65 
LosurI din 1860 143.40
Acțiunile băncei austro-ungare - - 906. 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 314.20 
Acțiunile băncei de credită austr. - 306.— 
Galbeni împărătesei- ------ 5 93
Napoleon-d’orI....................................9.461/
Mărci 100 imp. germane - - - . 58.77 '/t
Londra 10 Livres sterlings - - - . 119__

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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ALBINA",55
instituții de creditu și de economii

filiala Erașovii.

Amaneteză mărfuri 
cu interese de 6 pănă la 7% 

în sensulu 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 potU lua 
dilnicu în biroulu institutului, piață No. 90, 
dela 8- 2 ore d. p.

SL2

pOKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^  

° O prăvălia de fierărie 
situată În pieța Făgărașului de preste 40 de ani, întocmită 
frumosu, bine cercetată de mușterii buni și solie}!, provecjută 
cu mărfurile necesare, frumosu asortate se vinde din cause 
familiare sub condițiun! forte favorabile;

Informațiunî dă administrațiimea acestei foi.

Io
92,1

a
Ciorapi si mănuși de vară

’ pentru

Bărbați, Danie și Copii
cea mai bună fa."bric ațâtarae germană

la

SOFBE OBERT.
«a 91,3 — 1 SS. Terg-nlii Cailoru. SB. R

I

Preparatele antiseptice
ale lui

Dr GUST
pentru îngrijirea dințiloru și a gurei au unu efectu escelentu, 
curățitoră, conservătoru și întăritorii asupra organeloru gurei.

Aceste preparate conținu afară de cele mai bune materii 
folosite pănă acuma spre acestu scopu, și nouă mijloce CU unu 
efectu însemnată antiseptică, adecă care împedecă stricarea 
seu putrezirea dințiloru, precum și înbolnăvirea gingiiloru.

I flaconu cu apă de gură ă 50 cr. și ă I fl. 
suficientă pentru mai multe săptemânl.

I cutioră cu prafu de dinți ă 25 cr. și ă 50 cr.
I borcănelu cu pastă de dinți ă 40 cr.

Depositulu principalii la FRIEDRICH STENNER, farmacia la 
„LEULU DE AURIju în Brașovii. 66

Ă

Mersulu trenurilor!!
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 1 Iunie 1888

Predealii — BSaartstțpeslaBSwdapcsIa- E’c-etlcalu RS.-Bse.<«ta-Aradîi-ra'eiiiN Teâaa.s-Ai-adfs-BS.-S’esla €'o»șa-niică — Sibiiu

'Tren de Trenu 
per- accolo- 
sdne ratu

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Tren de] Trenu 
per- 
s6ne

accele- 
, ratu

Trenu 
mixt

TTenu 
omni
bus

Tronu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenv I 
de

pers, li

Trenu m
Trenu ^e Trenu

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny IIVârad-Veleneze 

Fugyi-V ăsărheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbeu
Nădeșel

Oradea-mare

Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
Uiora 
Vințulu de sv 
Aiud
Teiușu 
Crăciunelu 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa iniei 
Mediașu 
Elisabetopole 
Sighișora 
Hașfaleu 
Homorodii 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovii

Timișu
Preitealu

BucurescI

8.-
2.- 
4.05
5.47
Toi
7.11

8.-
2.-
4.05
5.47
7.01
7.11

7.41
8.10

9.04
9.34

10.34

3.10]
7.38
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
g Predea!»"»

Timișu9.38
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:

H24-
6 38' Crăciunelti
6.56 Tciu?fl
7 Aiudti
7 'Vințulu de susu
9 - 8 p3ra

1Q_  Cucerdea

Brașovii

Feldiora
Apața 
Agostonfalva 
Homorodii 
Hașfaleu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașu

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu

Lw.
10.09 Ghirișu
11.-..:/--’^-

I

I

I

I
■jn pg Apahida

c'“* |
12.34 NădSșelii
12.52 Gîhrbău

1.34 Aghireșu
2.19 Stana
2.46 B. Huiedin
3.31 Ciucia
3.59 Bucia
4.32 Bratca 

Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsârheli 
V ărad-V elenezeI

I

7.30
1.14
1.45
2.32

Tîo
7.31
8.14
8.36
9.12

10.24
10.46
11.19
11.47
12.02
12.09
12.25
12.63

1.05
1.47
2.08
2.30
2.37
2.53
3.26
4.40
5.-

Viena
Itudniiegitii
Szolnok

Aradd

liGlogovațu
I Gyorok 
||Paulișu 
liRadna-Lipi
Conop
Berzava
SoborșinU
Zamu
Gnrasad..
Ilia
Branicica 
Deva
Simerin (Piski) 
Orăștia
Șibotu
Vințulil de
Alb a-Iul ia
Teiușu

iova

5.32

6.11

I

josa.

1.47
2.08

8.55
9.54

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

7.51
8.17

Oradea-mare

P. Ladâny 
Szolnok
Kti (Bapesta

Viena I

2 Teiușu
!• 1 >|Alba-Iulia 

12.4 l| Vințulil de
5 45jȘibotu 

Orăștia6.
i; ] [ISimeria (Piski) 
r. .38 Deva
ț» Branicica
7*10
7 37[
7.55
8.42'
9.12,
9.411
9.581

10.17!
10.42,
11.07
11.3ÎI
12.
I 2 Szolnok

Ilia
G-urasada 
Zamu 
Soborșmti
Berzava
Conopu
Radna-Lipova
Paulișu
Gyorok
Glogovaț

Aracii!

12 4b HtidngieM»
1 2b | Viena

pers.

_____
3. —
3.44
4. li 1
4 43
5.13

mixt C’opșa-niică
____ I Șeica mare
1 Lomneșii 
2.32 Ocna

Sibiiu

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.06
5.45
6?17
6.40

Si bi iu-Capsa-mică

Sibiiu
(Ocna 
jlLomneșu
Șeica mare
Copșn-inicâ

8.50
9.17
9.45

10.20
10.49

10.-
10.24
10.50
11.20
11.45

Cucerdea -gfesoa-Saeiii-
5.50 ESrjshiiusEsa săseseu 
6.13
6.38 p7 19 Cucerdea 
7.3»?16.a 

Ludoștt 
, M.-Bogata 
fernutft 

I Sânpaultl
------ Mirașteu

Simeria(Piski)-B“elrwșeni Pelroșeni-SlincrtatPiski)' oșorheiu ’
I 

4 Qg|Reghinul-săs.

555 BSesUsnislu săseseiî
^șorlieiii-Ciaeeedea

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.56 11.11 4.20
4.06 11.20 4.30
4.43 11.57 5.11
4.58 12.12 5.28
5.21 12.36 5.53
5.40 12.55 6.13
6 — 4.58
7.56 7-

Aritdft —Tânsi^âra

Simeria 6.47 2.42 Petroșeni 9.36
Streiu 7.40 3.25 Banița 10.17
Hațegti 8.51 4.16 Crivadia 10.58
Pui 10.02 5.11 Pui 11.42
Crivadia 11.02 A-B8'Hategii 12.23
Banița 11.50 6.40jSt.reiu 1.12
Petroșeni 12.30 7 12|Siiiierin 1.51

_6.41
7.26
8.14
8.50

Timișora—Aradu

Ara <10
Aradulu nou 
Nemeth-Sâgli 
Vinga 
Orczifalva

8.42 4 XM
8.47 10.50 4-47

10.08. 1.33 J.30
11.51 3.29 3.15 Merczifalva 
,T55|^45 Io.~ ,fil'li^11

2-B°: 7.15| 6.05 .
6.33

6.05 5.48 Tiinișdra 
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nemet h-Sâgh 
A radul u nou 
Ara du

6.33
6.58
7.29
7.55
8.14

1 9.12

6.19
6.44
7.16
7.47
8.08
9.02

6.( '2
6.8S
7.02
7.23
8.01
S 17 Shneria (Piskii-I'BBied

Reghinul-săs. 8.35
—
8.-

Oșorheiu j
6.56

10.20 9.49
12.15 10.20

Mirași eu 7.16 12.35 10.39
Sân paulii 7.40 12.58 11.02
lernutii 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludoșil 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.9,9,
Cucerdcn 9.40 2.46 12.50

Tarda

'Șîuresfi-B.didwșw-ESsoitrHa rifa-Sîiiiareșu-Bits deșii
' II 
! 4.401 Bistrița

8 Q9 Țagu-BudatelecQ 
___ ĂIureșu-Ludoșil

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemneză orele de nopte.

Mureștl-LudoșU 
Țagu-Budatelecu 
Bistrița

Ghirișu 
Turda

9.26 4.19 Turda 
9.4'< 4.40 Ghirișu

8.29 3.19
I 8.50 3.40

Simerin (Piski)
Cerna
Unie.dora

Sighișora—Odoriaeiu iBtâorliehi-Sigltișura
S iBied.-gameria (Piski

I
1-----

9.41
1.11

| Sighișora
Odorheiu

6.05'Odorheiu
9.45||Sighișoră

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov□.
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