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Austro-Ungaria și politica ei internă.
I.

Evenimentele din partea de din
colo a împărăției, erăși au datu 
prilegiu foiloru străine a scrie des
pre situația Austro-Ungariei. Unii 
felii o judecă foile germane și alt- 
felu foile francese. Vomu da locu 
unei voci germane și unei voci 
francese, spre a vede cum cugetă 
și unii și alții despre mersulă lu- 
cruriloru în monarhia nostră.

„Allgemeine Zeitung“ publică cu 
privire la acesta unu articulu da
tata din Praga din care reprodu- 
cemu următdrele:

„Poporele monarchiei austro- 
ungare se despartu în ce privesce 
posibilitatea disolvării ei în două 
grupe: de o parte suntu acele, 
cari aru pute se câștige cevașl, 
de altă parte acele, cari aru pute 
numai perde din acea disolvare. 
De grupa celoru dintâiu se ținu 
acele popbre cari afară de imo- 
narchiă mai au frați de aceeași 
limbă, cari formeză unii stătu 
propriu, la care s’ar pute alătura ; 
de a doua grupă se țină acelea, 
cari n’au asemeni înrudiri, cari 
îșl găsescă numai în Austria unu 
sprijină; a le ieri pe aceste de 
peirea, cu care le amenință pre- 
ponderanța covîrșitore a veciniloru 
loru, este una din problemele 
Austriei în istoriă".

„în acea primă grupă suntu 
a se număra înainte de tote Ger
manii, cari t-untă cam 11 milione 
cu totulu în monarchia habsbur- 
gică și în privința geografică și 
limbistică stau în cea mai strînsă 
legătură cu locuitorii împărăției 
germane; mai departe se ținu de 
acea grupă Romanii, cei o jumă
tate de milionă Italieni în sudul ti 
Austriei și cele două și jumătate 
milibne Români în Ungaria ostică; 
apoi suntă în acestă grupă dintre 
Slavi Rutenii ori malorușii și li- 

povanii, dintre cari trăiescîî mai 
multa ca trei milione în monar- 
chiă; în fine Serbii (cam 1,500,000)“.

„Grupa a doua o formeză cele 
61/2 milione Maghiari, cari, încun- 
jurați fîindil de Slavi, Germani și 
Români, ară fi pierduți fără o Aus- 
triă; mai departe cele 7 miliâne 
Cehi și Slovaci, cari asemenea ar 
căde neapărată în brațele russifi- 
cării ori a germanisării decă n’ar 
esista și nu i-ar scuti imperiulu 
habsburgică; de a doua grupă se 
ținu și cele 3 milibne de Poloni, 
cari potă vede în sortea frațiloru 
loră din Prusia și Rusia, ce i-ar aș
tepta când ar căde Austria, și în 
fine cele 500,000 Croați și 1,200,000 
Sloveni, cari, ce-i dreptă, au cam 
aceleași nisuințe cu Serbii, der se 
deosebesefl de aceștia prin limbă, 
scriere și religiune.“

„Intr’unu stată compusă din 
elemente atâta de diferite este cu 
putință o duplă politică: ori că 
guvernulu se razimă pe o singură 
națiune, și adecă pe cea mai nu- 
mărosă, care face parte din grupa 
a doua, impunendă poporeloru cen
trifugale limba ei și face pe calea 
acesta din statulu poliglotă unu 
stată națională cu-o singură limbă 
ori că guvernulă va atrage popo
rele din prima grupă prin avanta- 
gii și binefaceri legându-le ast- 
felă de stată și va sili pe celelalte 
popore a se acomoda și supune 
în cadrulă acesta. Cea din urmă 
va fi de lipsă atunci, decă nici 
unulă din poporele grupului ală 
doilea nu se distinge în modă deo
sebită între celelalte ori decă po
porele primei grupe suntă cele mai 
talentate și mai desvoltate, decă 
der nu se pote aștepta, că se voră 
supune domnirei poporeloră din a 
doua grupă, cari suntă îndărătulă 
loră“.

„Politica schițată întâiu se 
esecută în Ungaria. Răzimată pe 
celă mai numărosă poporă ală 

statului, pe Maghiari, 45 procente*),  
guvernulă ungurescă impune cu 
forța celorlalte popbre, Germani- 
loră, Româniloră și Slovaciloră, 
cari facă o resistență mai multă 
ori mai puțină tenace, limba ma
ghiară ; și decă i-se va lăsa 
timpu încă ună veacă de omă, 
numărulă Maghiariloră probabilă 
că se va îndoi în acestă inter
vale".

*) După „N. fr. Presse“, — A se vede 
N-rii 206 și 207 ai „Gaz. Trans.“ din anulă cu 
rentă.

„In Austria suntă tote condi- 
țiunile pentru a doua politică, care 
s’a și urmată acolo din vechime. 
Coloniștii germani, principi ger
mani au fostă fundată statulă și 
în modă inconscientă au aplicată 
o germanisare încetă der sigură 
căreia abia i-au putută resista, 
pănă ce s’a încercată germanisa- 
rea conscientă și forțată sub Io- 
sifu II, care deșteptă o neaștep
tată resistență1'.

„Urmașii lui Iosifă II erăși 
porniră pe cărările vechi și apli
cară ună asemenea sistemă în 
nou câștigatele provincii italiano, 
care remase înse fără succesă, de- 
orece la Italieni puterea centrifu
gală era cu multă mai tare, de- 
câtă slaba legătură, ce-i lega de 
Austria".

,,Și guvernele parlamentare au 
urmată aceeași vechiă politică. 
Numai ministeriulă formată în 
1871 sub președința lui Hohen- 
wart a încercată și în Austria a 
realisa cea dintâiu politică. Ex
perimentală seu, de a se răzima 
pe Slavi și de a asupri pe Ger
mani, n’a reușită ce-i dreptă, și 
urmașulă seu, principele Adolf 
Auersperg se întorse erăși la 
politica vechiă și probată aus
triacă, der contele Taaffe (dela 
1869 ministru-președinte) a pără- 
sit’o erăși".

„Politica lui Taaffe, pe care

*) Firesce că după socotela statisticilor!! 
unguri! Red. 

nu-o mărturiseace, ci care se cu- 
nbsce din faptele ei, merge într’a- 
colo, de a despoia de naționali
tatea loră pe popdrele primei 
grupe, pe Germani, Italieni și Ru
teni, cu ajutorulă popbreloră din 
grupa a doua, a Cehiloru, Slove- 
niloră, Croațiloră și Poloniloră".

zdtzlt
Viitorulfl resboiu rusă.

„Kolnische Zeitung*  publică ună 
memoriu, ce (fi00 că l’a presentată gene- 
ralulă Obrucev Țarului și în care arată, 
că Rusia e încunjurată de inimici și că 
pregătirile militare, ce se facă de cătră 
puterile occidentale din Europa, facă 
să se prevadă, că va fi răsboiu în cu
rând, cam în cești doi ani următori 
Rusia trebue deci să sporescă mij- 
locele de comunicațiă și să complecteze 
rețeua drumuriloră de fieră, să cumpere 
nouă linii de căi ferate și să fîă gata în 
luna Maiu, anulă viitorii. Se dice, că 
Țarulă a scrisă pe memoriu, că împăr- 
tășesce cu desăvârșire aceste păreri. Esa- 
minarea amărunțită a acestoră propuneri 
este neapărată trebuinciosă. Guvernulă 
rusă a și dată ordină să se facă mari 
lucrări de drumuri de feră. Trei sute de 
locomotive trebue să fie construite pănă 
în Maiu, anulă viitoră.

Unirea Serbiei mari.
Din Belgradă se comunică, că la 

serbarea de dare la semnă, ce s’a făcută 
în Pirotă și la care au luată parte 280 
trăgetorl, celă dintâiu toastă l’a ridicată 
Mitropolitulă Michailă, care a disă : „Pe 
trăgătorii sârbi îi așteptă o mare misi
une la serbarea unirei Serbiei-Mari, a 
cărei di este aprope. Generația de as- 
tă-dl e chemată să o câștige prin luptă. 
Vă ureză ca gloria să încoroneze armele 
vdstre, ale căroră glonte voră străpunge 
pieptulă dușmaniloră noștri. “ Aceste cu
vinte, dice „Tel. Rom.u din BucurescI, 
destăinuescă în adevără ore-carl veleități 
răsboinice, pe cari pănă acum guvernulu 
sârbă s’a silită a-le tăgădui. De sigură 
nouă esplicărl oficiale voră trebui să lă-
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Petersburgulu sub Alexandru Iii.
XXX.

Toți, amici și inimici, suntă con
vinși, că actualulă autocrată ală tuturoră 
Rușiloră are în măsură mare virtuțile 
unui stimabilă omu privată. Ca soță 
escelentă, ca tată iubitoră, ca gospo
dară păstrătoră și consciențiosă, ca 
unulă care urăsce orl-ce neadevără, 
imoralitate și ușurință, acestă monarehă 
se distinge prin diligință și esactitate 
în împlinirea înaltei sale chiămărl. Ne- 
putândă suferi nici ună felă de coche
tăria, merge înainte pe drumulă său, 
fără a umbla după favorea poporului 
și după aplause, fără a întrebuința vr’una 
din micele măiestrii, prin care bărbații 
de posiția sa obiclnuescă a se reco
manda. Elă îți apare der , la prima 
privire, ca ună domnitoră cu-o natură 
închisă, cum o avea și buniculă său. 
Se dice, că împăratulă Alexandru III 

este ca și buniculă său, împăratulă Ni- 
colae, severă, fără considerația, contrară 
ală tuturoră concesiuni loră și atâtă de 
pătrunsă de dreptulă personalității sale 
și de posiția sa escepțională, încâtă se 
înțelege așa dicândă de sine, că nu e 
accesibilă pentru influințărl și pentru 
cumpănirile îndoielei seu ale îngrijirei.

Ală doilea fiu ală lui Alexandru II 
— adecă actualulă Țară — s’a născută 
ca omă modernă, care se află în conflictă 
cu sine însuși și (precum văcjurămă) prin 
mersul ă vieței sale a fostă crescută ca 
să aibă neîncredere și îndoieli în sine 
și în alții; ori câtă de multă silință și-ar 
da să devină autocrată de sine stătătoră, 
nu’șl va ajunge dorința. Caracteristica 
lui reservă vine pe jumătate din sfiiciunea 
s’a înăscută și neînvingibilă și pe jumă
tate din lipsa de încredere în sine. Sfată 
străină ori părere străină forte cu greu 
primesce împăratulă, nu pentru-că dân- 
sulă ar ave întotdeuna o părere pro- 
priă despre care elă însuși nu se îndo- 
iesce, ci pentru că crede de a sa da- 
toriă, de'a fi și de a părea neînfluința- 
bilă și pentru că se teme mai multă de-a 
păre dependentă, decâtă a fi depen

dentă... Viața lui a făcută să se nască 
în peptulă său neîncrederea contra al
tora — isvorulă principală din care se 
nutresce acesta este însă neîncrederea 
față cu sine însuși și cu propria sa pă
trundere. La acesta mai vine, că deorece 
îi este greu a lua hotărîrl, le ia de o- 
biceiu cu ore care vehemență. Cu acestă 
nesiguranță internă stă în legătură anti
patia împăratului Alexandru III contra 
asedăminteloră Europei apusene. Acesta 
se intemeieză de-o parte pe sâmțulă îm
păratului, că celă puțină în acestă punctă 
să’ntâlnesce cu instinctulă poporului său, 
der mai alesă pe aceea că desvoltarea 
occidentală este pentru Majestatea Sa o 
mărime neliniștitore și incomensurabilă, 
cu care voiesce să între în atingere câtă 
mai puțină.

Din contradicția ce esistă între na
tura împăratului și între chemarea, ce 
și-a pus’o și care eschide orl-ce răzimare 
pe alții, se esplică particularitățile în 
vieța (jilnică a acestui monarehă, despre 
cari se vorbesce atâtă de multă. Elă co
munică cu miniștrii și cu generalii săi 
mai bine în scrisă decâtă verbală, pen
tru că vrea să încunjure obiecțiunl, față 

cu cari nu este pregătită; elă primesce 
conformă datoriei sale sute de omeni 
din tote părțile vastului său imperiu — 
der în convorbiri mai lungi nu întră mo- 
narchulă cu nimeni, pentru că se teme 
de esplicărl, cari ară pute nasce dificul
tăți. Elă încunjură pe câtă numai se 
pote tratările directe și mai lungi cu di
plomații din afară pentru că crede a nu 
le pute calcula — pentru că esprimarea 
în limba francesă îi face mai mare greu
tate, decâtă ar voi să mărturisescă. Cer- 
culă afaceriloră și întâlniriloră dilnice 
scie să’lă predomine activulă și consci- 
ențiosulă domnitoră — ceea ce este afară 
de acestă cercă, caută însă să încunjure 
și tocmai de aceea a redusă numai la 
strictulă necesară întâlnirile și petrecerea 
cu monarcbl străini (afară de nepreten- 
țiosulă său socru din Danemarca, cu 
care este bună amică.) Frica, ca nu 
cumva să fiă împinsă într’ună rolă se
cundară, urmăresce pe nepotulă „infali- 
bilului11 Nicolae ca o fantomă.

E lucru firescă că ceea ce apasă pe 
monarehă, care se gândesoe mereu la 
împlinirea posițiunei sale, influințeză și 
asupra celoră, cari îlă încunjură și n
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murescă, decă guvernulă șerb îi împărtă- 
șesce vederile prelatului ruso-filîi.

Pregătiri militare germane.
„Kreuzzeitung11 pregătesce opiniu- 

nea publică din Germania, într’unîi ar
ticula de fondă, pentru nouă măsuri mi
litare, confirmândă soirile oficiose despre 
nouă cereri de credite militare însemnate 
spre a nu rămâne Germania îndărătulă 
progresului ce-lCi face organisarea ar
matei franceze. Foia germană dice, că 
nimenea, nici progresiștii, nici conserva
torii nu dorescă sporirea dăriloră și a 
cheltueliloru pentru armată, der când e 
vorba d’a apăra casa și vatra, tote par
tidele patriotice voru fi unite. „Kreuz
zeitung11 cere însă, ca guvernulă să de
clare odată lămurită, câtă îi trebue pen
tru siguranța imperiului, pentru ca să 
înceteze odată nouăle cereri de credite, 
ce mereu se repețescă și care favoriseză 
agitațiunea progresistă.

Fratcrnisare l’ranceso-rusescă.
Din Sevastopolă se anunță, că acolo 

de curendă a sosită o corabiă francesă 
și că oficerii acestei corăbii au depusă 
cununi pe mormintele Francesiloră că
luți în răsboiulă dela Crimea.

Cu ocasiunea acesta comandantulă 
orașului din Sevastopolă și optă deci de 
oficerl superiori de marină rusescă au 
pregătită o primire sărbătorescă camara- 
diloră loră francesl și au aranjată și un 
banchetă, la care s’au ținută toasturi în
focate atâtă din partea Rușiloră câtă și 
a Francesiloră. S’a băută pentru „neîn- 
vingibila armată rusescă11 și pentru în
frățirea ei cu armata francesă spre „ni
micirea inimiciloră comuni11.

SC1KLLE VILEI.
Dări de semă în abundanță. Din 

Pesta se anunță, că urmândă esemplului 
miDistrului-președinte Tisza, care va face 
darea sa de semă în Oradea-mare în dilele 
aceste, va vorbi și contele Apponyi în 6 
Octomvre a. c. înaintea alegătoriloru săi 
în Jaszbereny și că cu acesta ocasiune’ 
se va pronunța și asupra discursului lui 
Tisza din Oradea. O săptămână după 
acesta va urma o enunciațiune și din 
sînulă stângei estreme, pregătindu-se 
deputatulă Ugron a ține ună discursă 
în Kecskemet. •— Vomă audi der din 
nou vorbe mari și umflate, promisiuni 
ce nu se ’mplinescă niciodată și desfă
șurări de programe pentru viitoră — 
cari ne voră face să simțimă cu atâtă 
mai tare sărăcia și păcătoșia stăriloră 
presente.

** *
Procesultl „Luminătorului11. Curia din 

B.-Pesta a anulată sentința de achitare 

face plăcută vieța dela curte. Curagiosă 
dela fire, fiulă lui Alexandru II, încun- 
giurată de o miiă de pericule, semte 
atâtă de penibilă considerațiile de pre- 
cauțiune esterioră, ce îi suntă impuse, 
încâtă și numai aceste singure i-ar pute 
amărî vieța; strîmtorată și de conside- 
rațiunile față cu rolulă său, silită a’șl 
ascunde mereu natura adevărată, nu mai 
ese din contradicția de a fi și a păre, 
decâtu celă multă în dilele de vacanță 
când petrece la curtea socrului său în 
Kopenhaga, unde pdte lăsa frâu liberă 
lirei sale aspre, vie și amabile, pe care o 
suprimă de obiceiu, în salonă ca și la 
paradă, ca și la festivități.

Privirea bărbatului înaltă arătătosă 
și robustă cu frumosa sa frunte înaltă 
arată ună amestecă de severitate și mo- 
lătate, de mândriă poruncitore și de sfi- 
elă neînvinsă, care ne face să conchi- 
demă că densulă se ocupă mereu cu 
sine însuși. De aci se esplică, că împă- 
ratulă, care pe când era moștenitoră 
numai nesociabilă nu era, în cursulă ani- 
loră din urmă a ajunsă la unu gradă 
de isolare, ca nici unulă din predece
sorii săi. Cu intimii săi elă comunică 
puțină, er relațiunl eu muritori, cari 
stau afară de cerculă său obicinuită suntă 

a juriului din Aradu, pronunțată în causa 
procesului intentată „Luminătorului11, pe 
motivulă că unulă din jurați a comuni-. 
cată cu publiculu, când se ținea per
tractarea. * * *

Casse de hani jăfuite. La gara din 
Lugoșă s’a întâmplată la finea. săp- 
tămânei trecute ună. casă de jăfuire 
a casseloră. Despre hoția acesta se scrie 
din Timișora: Numai așa s’au putută jă- 
fui cassele din gara dela Lugoșă, că 
unulă din hoți, pe când era să plece 
trenulă accelerată, s’a furișată în biuroul 
stațiunei și s’a ascunsă acolc. După ce 
s’au închisă birourile dela gară, proba
bilă că hoțulă a lăsată pe complicii săi 
să între pe o ferestră, și după aceea s’au 
apucată să spargă cassele. Amândouă 
cassele — nisce lădl de feră — au fost 
jăfuite. Cu totulă s’au furată 1700 fi. 
Cheile biroului s’au păstrată peste nopte 
în locuința șefului stațiunei, Grimm. Ho
ția s’a observată numai dimineță, când 
servitorulă voia să măture. S’au dată po
runci aspre gendarmeriei, ca să fiă cu 
cea mai strictă pază și să ia măsurile 
cele mai energice, căci acesta este ală 
treilea casă de jăfuire a casseloră pe 
teritoriulă comitatului Carașă-Severină, 
în timpă numai de câteva dile.

* * *
Bsgele României a primită din partea 

d-lui președinte ală Republicei Guate
mala o scrisore de felicitare , dreptă 
răspunsă la notificarea ce i-s’a făcută, 
că Principele Ferdinandă a fostă de
semnată ca moștenitoră presumptivă ală 
Coronei.

Artistulu românii D. Popovici din Ro
mânia, cunoscută publicului română bra- 
șovenă, cântă în timpulă de față la tea
trală germană din Praga, unde e anga
jată. In 17 Septemvre păși ântâiașl dată 
pe scenă în „Tannhăuser11, cu rolulă lui 
„Wolfram von Eschenbach11. „Prager Tag- 
blatt“ scrie în recensiunea sa despre ba- 
ritonistulă D. Popovici, că „posede o 
voce de baritonă neobicinuită de frumosă, 
duiosă, egală în tote posițiunile, are în 
predare o școlă forte bună și pentru în- 
cepătoră vocea îi este admirabilă de 
netedă și corectă cultivată; artistulă are 
adevărată pricepere pentru stilulă lirică 
și mare claritate în esprimarea curată a 
textului. Debutarea află cea mai simpa
tică primire; după primulă cântă „im 
Săngerkriege11 vii aplause întrerupseră ți
nuta reservată a publicului și decă acesta 
nu a eruptă îndată cu aplausele, acesta 
se atribue prescrisei rețineri de la a- 
plause în operele de Wagner, cari nu 
admită întreruperi sub durata actului11. 
Altă foiă din Praga face următorea re- 

aprope escluse, și în loculă convorbirei 
personale cu consiliarii coronei se arată 
totu mai multă la împăratulă o predi- 
lecțiune pentru comunicarea în scrisă, 
ală căreia efectă numai salutară nu 
pote fi.

După ce încercarea ce a făcut’o 
Alexandru III în 1881 chiămândă la 
ministeră pe „genialulă11 conte Ignatiev 
n’a reușită, elă s’a încungiurată totă cu 
omeni cinstiți și nepătați în vieța pri
vată, der a căroră aptitudine politică și 
dibăciă în conducerea afaceriloră nu s’a 
dovedită întocmai, aptitudine, pe care 
fanatismulă națională și bisericescă nu-o 
pote înlocui.

In cele din urmă mai este a se rec
tifica o părere greșită în ceea ce pri- 
vesce judecarea personei Țarului actuală. 
Alexandru ni nu este așa flegmatică ca 
tatălă său, ci are ună temperamentă ve
hementă, iute; elă e dedată a’șl ține în 
frâu acestă temperamentă și a’lă pune 
subă controla minței, der totuși când îlă 
scotă din fire, pdte să fiă totă așa de 
turbulentă și aspru, ca și buniculă său 
odinidră multă temută. Ceea ce se isto- 
risesce însă în privința acesta nu e neîn
temeiată, der de regulă forte esagerată.

censiune: „Tînărulă cântătoră (Sânger) 
are o voce forte fină timbrată, carea 
face o impressiune peste totă simpatică. 
Predarea, având o pronunțare curată, es- 
celeză prin corectitate și nobleță. Cali
tățile eminente ale ospelui se observară 
îndată la agrăirea lui Wolfram cătră 
Tannhăuser în actulă primă, eră „im 
Săngerkriege11 îșl asigură judecata favo
rabilă a auditorului întregă, unde d-lă 
Popovici esecutâ cântulă primă cu o 
nobilă liniște, eră ală doilea cântă cu 
o adevărată însuflețire, pănă când vocea 
mlădiosă a organului seu, în cântulă cătră 
„Abendstern11, încânta pe toți. Resulta- 
tulă generală ală pășirei a fostă unulă 
dintre cele mai favorabile și asigură’ tâ
nărului și dotatului artistă angagiamen- 
tulă permanentă11.

* "s’ $
Capela orășenescă va da mâne seră 

Marți în 1 Octomvre n. ună concertă în 
sala hotelului Nr. 1.

* 
A Jfr

Trecerea la biserica gr. or. Foile din 
Viena ne împărtășescă, că Slovenii din 
cerculu electorală Wippach (lângă Lai
bach) s’au hotărîtă a trece dela biserica 
romano-catolică la cea gr. orientală. In- 
ceputulă l’au făcută locuitorii din comuna 
Podraga, cari au și trimisă în acestă 
causă o deputațiune la episcopulă gr. or. 
diu Carlstadt. Slovenii o facă acesta, pen
tru că episcopulă loră rom. cat. din Lai
bach ar vre să teroriseze pe deputatulă 
loră, parochulă din Wippach, ca elă în 
dieta regnicolară, fiindă oposițională, seu 
să tacă, seu se trecă în partida guver
namentală. Parochulă-deputatu, în acestă 
dilemă fiindă, a renunțată la mandatulă 
său, însă alegătorii avândă deplina în
credere în elă, nu vreu să se lase de elă.

* 
îjî îji

Ateritatulu dela laroslau. In urma 
cercetăriloră făcute, s’a constatată, că în 
dina, când au fostă atacați cei doi ofi- 
cerl, s’au vedută pe strade nisce streini, 
cari vorbeau idiomulă rusescă, și că în 
hanulă, unde găzduiseră, s’au esprimată 
forte nefavorabilă despre raporturile din 
țeră. Se susține, că omorurile au fostă 
anume plănuite și îndreptate asupra 
oficeriloră în genere. Ce resultată aș
teptau ucigașii, nu se pote spune; des
tula că în casulă de față avemă de a 
face cu omoruri politice plănuite.

Prafu în contra explodărei petroleu
lui. Ună astfelă de prafă s’a inventată 
de cătră d-nii Wilhelm Kiss et Comp, 
în Budapesta. Acestă prafă delătură to
tală, ori ce pericolă ală petroleului, fă- 
cendă cu neputință de-a se aprinde și a 
esploda. Nenumărate suntă accidentele 
grave, ce le-a adusă cu sine esplosia pe
troleului. Prin întrebuințarea prafului 
acestuia și adecă întroducendu-se 3 grame, 
cam o lingură de cafea de prafă de acesta 
în globulă de petroleu, esplosia și prin 
urmare și tristele urmări ale acestuia suntă 
delăturate. Aceste 3 grame de prafă suntă 
de ajunsă pentru o săptămână întregă, 
chiară și dacă se va mai turna petroleu 
în fiecare di în globă. Asemenea e scu
tită și sticla de a se crepa. Udându-se 
chiară sticla ea rămâne nevătămată. Mi- 
rosulă celă greu de petroleu încă se perde. 
E de observată, că în fie-care casă, unde 
se fierbe cu spirtă, acestă prafă se pote 
întrebuința.

In ună litru de spirtă să se intro
ducă 2 linguri de cafea din acestă prafă 
și atunci ori ce pericolă e delăturată.

In urma analisei ce i-sa făcută de 
cătră poliția sanitară din Viena s’a con
statată, că prafulă lui W. Kiss nu con
ține nimică stricăciosă. O cutiă din a- 
cestă prafă contra esplosiei petroleului 
castă 40 cr., 5 klgr. 25 fl., 10 klgr. 46 
fl. și se pote procura dela inventatorii 
lui Wilhelm Kiss et Comp. Budapesta. Ni
se spune, că prafulă acesta se va vinde 
în deposită și aci în Brașovă.

Afacerea steagului negru-galbenu.
Estragemă din articulii foiloră vie- 

neze despre acestă afacere următorele:
„FremderiblatV1 scrie: „Afacerile cu 

stegurî suntă o particularitate a Unga
riei, despre care se pote aștepta, după 
cuvintele împăratului pronunțate la Mo- 
noră, să ia ună sfârșită. Maiestatea Sa a

dată pre accentuată espresiune indignă- 
rei sale pentru, nedemnele insulte- aduse 
coloriloră negre-galbene, decâtă ca să 
nu se aștepte ună puternică răsunetă, 
ce va pune în fine capătă esceseloră blăs- 
tămate, care cu atât mai fără considerați- 
une trebuesc înăbușite, cu câtă ele ar vr6 
se se mascheze cu patrrotismulu, arogân- 
du-șl cu nedreptă aparința iubirei de 
patria ungurescă. Steagulă negru-galben 
șl-a eluptată însemnătatea sa istorică 
universală cu sângele și cu eroismulă a 
generațiunl întregi. Elă a dusă mii și 
mii la morte -gloriosă pentru împăratulă 
și pentru imperiu, Elă a fluturată mân
dru și curagiosă pe câmpulă de luptă 
ală Europei, pentru a căreia cultură și 
libertate trupele împărătesei și-au jert
fită atâtă de desă vieța, și ochiulă ce se 
stingea ală câte unui erou îșl afla mân- 
găerea sa la vederea coloriloră, cărora 
a le urma neclintită și fără șovăire a 
fostă țelulă vieții sale privită cu însu
flețire. Aceste colori suntă și adl simbo- 
lulă armatei comune. Și etă blăstămațl, 
cari cu o nerușinare sacrilegă cuteză a 
murdări semnele ce suntă deopotrivă 
scumpe tuturoră austriaciloră și care 
deja din acestă singură motivă ară tre
bui să insufle respectă flăcăruia și din
colo de Leitha. Cuvintele Monarchului 
a ușurată sufletulă a milfone de austriacl, 
cari vădă în desaprobarea din partea 
suveranului satisfacțiunea pentru vătă
marea simțeminteloră loră11.

„Neues Wiener Taghlatta scrie : „Des- 
curagiare răsună din cofonele foiloră un- 
gurescî. Una din ele caută a’șl ajuta cu 
aceea, că provocă o discuțiune parla
mentară asupra însemnătății de dreptă 
publică a coloriloră negre-galbene. Nu 
putemă din destulă avertisa dinaintea 
acestoră apucături neiertate. Colorile ca
sei împărătesei n’au trebuință de nici o 
încorporare de dreptă publică. E de a- 
junsă, ca fiecare cetățenă ală statului să 
cunoscă însemnătatea loră simbolică.... 
și apoi câtă vreme soldatulă în Ungaria 
portă tunica împăratului — și sperămă 
că acesta va dura timpuri forte înde
lungate — nu’i e ertată nici unui pa
triotă ungură a ține altfelă decâtă în 
mare ondre colorile împăratului.11

„ Wiener Tagblatt“ scrie: „Noi respec- 
tămă simțământulă de sine uugurescă și 
scimă, că acestă simțământă de sine s’a 
dovedită prin multe succese. Der e o 
graniță și dorimă, ca Ungurii să scie 
respecta sfera de dreptă a imperiului, și 
interesele și simțămintele jumătății de 
dinedee a imperiului. Vorbele din Mo- 
noră suntă ună seriosă avertismentă ; 
împăratulă s’a adresată cătră solgăbiră- 
ulă Ladanyi nu numai cu scopă ca să 
facă meritata admoniare, ci pentru ca să 
pronunțe importantulă cuvântă pentru 
stegulă casei împărătesei și pentru ste- 
gulă armatei: negru-galbenă.11

„Wewe /reze presse11 scrie: „Blăstămă- 
ția din Monoră și Ullo a creată din 
nou o afacere de stegă, asupra căreia 
împăratulă în drepta’i indignare a pro
nunțată sentința sa nimicitore. Abia acum 
prin insulte câștigă stegurile negre-gal- 
bine o însemnătate, ce în sine nu o au, 
căci în Monor și Ullo nu suntă trupe 
din armata comună, ci honvedl, și ste
gulă honveclimei e roșu-albă-verde, pre
cum honvedii croațl au stegă cu colorile 
croate și cu marca ungară. Acestă dis- 
posițiune se și observă strictă, ba cu 
privire la disposițiunea „iritabilă a popo- 
rațiunei ugurescl lucrurile au mersă și 
mai departe și în timpulă manevreloră 
armatei comune în Ungaria la cvartirile 
membriloră casei împărătesei s’au arbo
rată la dorința loră tricolorului roșu-alb- 
verde. Stegulă negru-galbenă are în ca
sulă acesta numai însemnătatea unui în
semnă. Abia acum prin intenținnea de 
a insulta colorile negre-galbine, ca în 
Monoră, au primită simplele însemne de 
marcare a comandaturiloră o însemnă
tate politică, care de altmintrelea nu o 
aveu și n’ar trebui s’o aibă.11

Să nu uitămă, că acestă fdiă jido- 
vescă din Viena, care scrie aprope ca
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foile ungurescl kossuthiste,. e plătită de 
guvernulă ungurescă tiszaistă,

„Budapester Correspondent, ocupân- 
du-se cu acestă afacere, elice că în § 18 
art. de lege 41 din 1868 se spune es- 
presti, între altele, că semnulă militarii 
de cunoscere la honvedl și la armata co
mună e acelașă : stegulă negru-galbenîi; 
acestă semnă trebue respectată și apă
rată de toți' și deci ună atentată în con
tra acestui stegă trebue aspru con
damnată.

Corespondența „Gaz Trans.“
Milășelu, Septemvre 1889.

Una dintre greutățile ce suportă 
Câmpeanulă e lipsa moriloră. Numai 
proprietarii și economii de pe aici potă 
în de ajunsă să spună năcazulă ce’lă au 
cu măcinatulă. O di pănă în două se 
recere pănă a merge la Murășă și în
dărătă ; ba când îngheță apa moriloră 
de pe Murășă e silită bietulă câmpeană 
a-șl trimite boii acasă, așteptândă cu 
săptămâna după făină. Astădl insă greu
tatea, grija acesta pentru o mare parte 
din Câmpiă lipsesce, astăijl sărăcimea de 
pe aci nu-i necesitată să solvescă 10—15 
crucerl de litră pentru a-o trimite la 
moră, astădl boulă și calulă câmpeanului 
nu mai e silită să calce ună drumă de 
două dile. Și cui să mulțămimă asta? 
D-lui protopopă greco-orient. ală Zâr- 
neștiloru Traiană Mețiană, care cumpă- 
rându fostulă dominiu ală grofului Tol- 
dalagi dela Ercea mică*)  în timpă de 
37 dile a pusă la disposiția publicului o 
mbră cu vaporă, în marginea domeniului 
său lângă drumulă de țâră ce duce cătră 
Reghinulă săsescă.

*) Ăsta-i una din moșiile, despre care „bine 
informații'1 șoviniștl dela „Budapesti Hirlap1- 
susțineau mai astă, primăveră, că le-a cumpă
rată capitululă din Blașiu. Red.

Multe greutăți a întâmpinată din 
partea potrivniciloră acestă domnă cu 
construirea susă numitei mori, tote însă 
le-a învinsă, și mora în butulă multora 
umblă încependă din 17 Septemvre. Bine 
și frumosă ar fi din partea celoră din 
Câmpiă și în specială din partea preo- 
țiloră să facă cunoscută și să îndemne 
pe toți a merge la mora d-lui Mețiană, 
care ne servesce numai spre ușurare și 
spre binele tuturoră.

Ce privesce timpulă pe la noi vă 
comunică, că de 10 clileploile torențiale 
nu mai încetă. E aprope desperată 
bietulu țărână vădându-șl agrii săi, munca 
osteneloră sale, aprope lipsiți de fructe. 
Se mai mângâia economulă, mai nădăj
duia în facerea cucuruzului, care timpu 
de optă săptămâni n’a răsărită din pă- 
mentă pentru marea secetă; astădl însă, 
văcjendă nefavorabilulă timpu pentru 
cucuruzii târdii, e consternată cu totulă.

IntelnescI pe omeni totă triști și 
posomoriți . Numai vaiete și suspine 
audl. Ce ne vomă face, esclamă bietulu 
plugară, dările suntă mari bucate nu 
avemă, fenă nu este, vitele n’au nici 
ună preță, e vaiu și amară de capulă 
nostru.

Tote acestea ce bântuie pe bietulă 
economă se potențeză prin morbulă de 
gură și picidre ale viteloră ce-a isbuc- 
nită prin unele locuri, și totuși pe d-nii 
(filei nici că-i dâre capulă, nici habaru 
n’au de împrejurările actuale, în cari 
trăiesce muncitorulă ; adl mâne esecutorii 
voră cutriera satele, lipsindă pe mulțl 
de ultima bucătură. N’avemă ce face, 
așa e timpulă! g.

Inaugurarea târgului de vite dela 
Constanța.

Constanța, 14 (26) Septemvre 1889.
Domnule Redactoră! Ca continuare 

a scrisorei ce vi-o adreresai cu data de 
11 (23) 1. c. vă mai comunică urmă- 
torele:

Marți în diua de 12(24) c. la orele 
3, Regele cu Prințulă Moștenitoră și alțl 
mulțl au plecată la tergulă de vite dela 
comuna Anadolkioiu pentru inaugura
rea acestui edificiu. Sosirea la loculă 

menită a fostă la orele 3L/4, unde erau 
așteptați de o lume nenumărată. La 
sosire fură primiți de primarulă a- 
cestei comune și de consilierii comu
nali cu pâne și cu sare după ve- 
chiulă obiceiu ■ ală Roțnâniloră, din 
care luă Majestatea Sa și gusta, apoi 
intră în salonă, unde a fostă condusă 
pe tronulă, care era pregătită: eră tî- 
nărulu Moștenitoră stătu la spatele M. 
Sale, ca de obiceiu în totă loculă unde 
asista. îndată după acesta se începu ce
remonia de sfințire a apei și de stropire 
a tuturoră încăperiloră acestei clădiri.

După sfințire se întorseră erășl în 
salonă, unde d-lă ministru ală domenii- 
loră în o vorbire arătă greutățile, ce le-a 
avută pănă la ridicarea acestei construc- 
țiunî, precum și scopulă, pentru care s’a 
edificată, precum și motivele, pentru 
care s’a îndelungată așa de multă clădi
rea acesta, căci s’alucrată aprdpe21/2 ani 
la edificare. La acesta în scurte cuvinte 
M. Sa îșl esprimâ satisfacțiunea sa spe- 
rândă, că și pe viitoră neobosiții d-nl 
miniștri îșl voră da silința a face astfelă 
de lucrări demne de laudă, cari voră 
aduce folose acestei țări. Se ciocniră 
apoi pahare de șampania între strigăte 
de hura.

De aici plecară îndărătă spre Cons
tanța, unde Regele cerceta și grația pe 
unii din robii pușcăriei locale ; anume a 
grațiată aprope vre - o 16 persone. 
Turcii gratiațl se prosternară la pă- 
mentă trigendă: Allah să țină pe Padi- 
șahulă Româniloru. De aci se reîntor- 
seră la castelă.

Sera a fostă iluminată totă bulevar- 
dulă, precum și strada dinaintea hote
lului și pe la orele 8l/2 sera o mulțime 
de omeni cu facle și urmați de musica 
militară formară retragerea la paiață. 
Pe urmă începu și lumea a se liniști pe 
la orele 12, căci se preparară pentru 
dimineța următore a petrece pe M. Sa 
și pe A. Sa la gară. MercurI dimineța 
la orele 8, Regele, Principele Moștenitoră 
și suita însoțiți în modulă după cum so
siseră, luară drumulă spre gară, unde 
mai multe dame îi așteptară cu buchete 
de flori, ce li-le oferiră, și de unde la 
orele 8 și câteva minute plecară ia Cer
navoda. Acolo inmediată se îmbarcară 
pe vaporulă română „Ștefană celă Mareu 
și luară drumulă spre Galați.

M. Sa a fostă satisfăcută de primi
rea ce i-sa făcută, dândă mai multe me
dalii la unii dintre funcționari și dintre 
locuitori. Se dice, că M. Sa ar fi disă, 
că o să-și facă ună ală doilea paiață ca 
la Sinaia pe malulă mării. Acestă bună 
plană a pricinuită mare bucuriă în sî- 
nulă poporațiunii dobrogene și noi di- 
cemă: să dea Dumnedeu să se îndepli- 
nescă câtă mai curendă. Ps.

Economia.
Ridicarea intereseloră de escomptă 

la banca din Anglia. Directorulă băncii 
din Anglia a ridicată în restimpurl forte 
scurte interesele dela cil/.2 la 3, dela 3 
la 4, dela 4 la 5 procente. La 8 Au
gustă s’a ridicată dela 2l/2 la 3, fiindcă 
atunci sume considerabile de aură se 
duceu în Franța; la 29 Augustă s’a ri
dicată cu 72%) fiindcă aurulă se ducea 
în America de sudă, acum la 26 Sep
temvre s’au ridicată din nou procentele 
cu unulă la sută.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS."
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Belgradu, 30 Septemvre. Regina 
Natalia a sosită la 6rele 4y2 după 
amecțl, fiindu salutată de o forte 
mare mulțime de poporu cu fur- 
tunose ovațiunl. La locuiți de de
barcare n’a fostă de față nici o 
personă oficială, nici măcarii mi- 
nistrulu plenipotențiarii ruseseti. 
In triumfă plecă Regina Natalia 
în trăsură cu d-șora BucevicI, în 
a cărei casă locuesce. Pe drumu 
în orașă voi Regina se facă rugă

ciuni în biserica metropolitană, der 
biserica a foștii încinsă din ordi- 
nulu Metropolitului. Sentinelele 
militare n’au salutată pe Regina. 
Celu dintâiu i-a făcutu visită mi- 
nistrulii plenipotențiarii rusescii 
Persiani. Sera a fostu iluminată 
o parte, a orașului. Regentulu 
Ristici i-a trimișii sera o scrisâre 
Reginei, arătându-i, că în privința 
tractăriloru pentru întâlnirea ei 
cu fiiulu seu Regele Alexandru o 
va visita câtu de curendu. E pro
babilă, că întâlnirea se va face 
astăcțl. — Resultatulă de pănă 
acum ală alegeriloră e, că au 
fostă aleși 99 radicali și 16 libe
rali. (Progresiștii nu iau parte la 
alegeri.)

DIVERSE.
Săpunii de lăcuste. „Hamb. Cor.“ 

spune, că unii Spaniolii cu numele Ionii 
Hermandez a luatii patentă dela guver
nulă spaniolii pentru a prepara din lă
custe unii felii de săpunii, care în pri
vința fineței și a grăsimei întrece tote 
fabricatele de pănă acum. De se va ade
veri acesta, atunci s’a găsită leculă și 
pentru plaga migrațiunilorii de lăcuste, 
pe care fabricanții de astfelă de săpunii 
le voră aduna.

Plăcută descoperire. Ună casă, care 
s’a întâmplată adesea, se repeți în dilele 
acestea în Lodz. Strănepotulă unei dame 
bătrâne, morte de curând, moșteni dim
preună cu alte mobile vechi și ună vechiu 
scaună bătrânescă, care din lipsă de 
locă, de câtva timpă, era aruncată în 
podă. Ridicându-se noulă proprietară 
dintr’o bolă grea, soția lui îșl aduse a- 
minte de scaună și porunci să’lă scobore 
în josă pentru reconvalescentu. Fiindă 
însă că scaunulă era tare stricată, a tre
buită să’lă supună la o reparațiă radi
cală. Când i-s’au desfăcută perinile, gă
siră între ele ună pachetă cuprindândă 
următorele efecte: trei fonciare â 1000 
ruble, patru bilete împrumută cu prime, 
800 ruble în piese â 100, în fine o chi
tanță despre 6500 ruble, depuși la bancă 
în a. 1867.

GânT cu minte. Din o scriere despre 
câni estragemă următorele : Ună intere
santă esemplu, cum se dreseză cânii 
câte-odată de sine, pentru ună anumită 
serviciu, mi-s’a împărtășită nu de multă 
și merită a fi amintită. In romantica 
parte a platoului Eiffel se află o mică 
localitate Alf, unde mulțl întrepindă că
lătorii de plăcere, cari nu negligeză a 
cerceta și o veche ruină, ce se află în 
apropiere. Pentru drumulă ce duce acolo 
e nevoiă de ună conducătoră; acestă 
conducătoră, gata a face gratuită ăstă 
serviciu streinului visitatoră, e ună câne 
mare ală ospătăriei de acolo. Birtașulă j 
îi dice cânelui: „Domnii vreu să mergă ' 
la ruină!‘‘ Acesta e de ajunsă, ca să 
nu-i mai părăsescă cânele pănă ce es- 
cursiunea s’a făcută. Cânele merge îna
intea loră și le arată drumulă într’acolo 
și îndărătă. După ce și-a îndeplinită în
sărcinarea, nu se mai întereseză de locă 
de ospețl. Mai interesantă pentru acestă 
caracteristică înclinare e împrejurarea, 
că cânele nu servesce ca conducătoră 
nici unuia dintre omenii, cari locuescă în 
localitate, de a’lă însoți pănă la ruină! 
O asemenea caracteristică înclinare avea 
și ună câne mie cunoscută, care fu gă
sită într’o casarmă și a și rămasă acolo. 
Elă scia forte curată timpulă schimbărei 
posturiloră și nu întârdia niciodată de a 
se afla tocmai la timpă lângă garda ca- 
sarmei, ca să potă fi de față la schim- 
bulă gardei; de altmintrelea elă nu pă- 
răsia niciodată casarma și nu se lua nici 
după vr’ună despărțămentă de armată, 
nici după soldați singuratici.

Afirmare documentată. Filding, ună 
romanțieră englesă vestită, avea o bună 
dosă din darulă de a improvisa glume. 
Odată fiindă o procesiune, voia să o 
veefă și elă. înaintea lui stetea pe o 
bancă Berkins, ună dandy (ună omă care 

umblă totă gătită și dichisită ca scosă 
din cutiă) tînără, cunoscută în totă An
glia pentru vauitatea lui, der luase ast
felă de posițiă, încâtă cei de după 
elă nu vedeu nimică. După ce re- 
pețite admoniărl de a șede cum se 
cade rămaseră nucă’n părete, dise Fil
ding în tonă forte seriosă cătră vecinulă 
său: „Sunt sigură, că gentlemenulă ăsta 
când ar sci, că are câte o gaură mare 
în fie-care ciorapă, n’ar sta acolo în pi- 
ciore!“ Dandy la momenta se scoboră 
de pe bancă și șede cum se cade. După 
o pausă mică, în restimpulă căreia îșl 
esaminase ciorapii, se adreseză mâniosă 
cătră romanțieră: „Oum poți afirma 
ună lucru, care nu este adevărat ?“ — „Nu 
este adevărată ?“ întrebă Filding, „și 
cum gândescl, că i-ai pute îmbrăca, 
decă n’ar fi în fie-care câte o gaură 
mare ?“

Taurulu și velocipedulB. O straniă 
vânătore s’a întâmplată în dilele trecute 
în Elveția pe drumulă dintre Chaux de 
Fonds și Neuenburg. Ună călătoră cu 
rota (velocipedistă) întâlni pe drumă o 
ciurdă mică de vaci cu ună taură pu
ternică în frunte. Călătorulă întrebă pe 
păzitorulă ciurdii, decă pote trece pe 
lângă taură fără primejdiă, ori nu ? Răs- 
punsulă fu cam nehotărîtă, în urma că
ruia călătorulă trecu îndrăsneță înainte. 
Oând trecu însă pe lângă taură, acesta 
făcu o întorsătură și se aruncă cu furiă 
asupra călătorului, carele din norocire 
nu’șl pierdu presența de spirită, ci o luă 
la fuga cea mai mare cu velocipedulă 
său..., pe când taurulă se ținea după 
elă. Astfelă ținu venătorea mai mulțl 
chilometri, pănă ce a încetată sforăitulă 
îndărătulă călătorului gonită. Urmări- 
torulă nu mai putu, se ostenise și ră
mase îndărătă. Călătorulă cu rota lui 
ușoră rămase învingători în acestă fugă 
pe morte și pe vieță.

UiiB călii scumpu. Renumitulă ca 
de alergare Ormonde, pe care l’a vân
dută ducele de Westminster lui Don 
Juan Bocau din Buenos-Ayres, a fostă 
espedată înainte cu câteva dile pe va
porulă „Elbau din Anglia în America 
de sudă. Acestă cală l’a vândută du
cele cu 14,000 livre sterlings (cam 
140,000 florini), celă mai mare preță, 
ce s’a plătită vreodată pentr’ună cală.

Rectificare. In numărulă trecută de 
Duminecă, la pagina 4, colona 2, la fi
nele articulului „Sfințirea bisericei din 
Bușteni", să se cetescă: costă aprope 
o sută de mii lei.

^«arsaaina jpâețeS ESrașoviB 
din 30 Septemvre st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.44 7end. 9.46
Argintă românescă - » 9.38 9.40
Napoleon-d’orI - - - îl 9.47 9.48—
Lire turcescl - - - H 10.72 >1 10.74
Imperiali - - - . îl 9.72 n 9.74
GalbinI n 5.58 H 5.60
Scris.fonc. „Albina“6°/o n 101.— n 102.—

5°/ » )î n u Io n 98.50 H 99.
Ruble rusescl - - - n 122.— îî 124.—
Mărci germane - - 58.20 58.50
Discontulă 6—8% pe ană.

Cursulu Ia bursa de Viena
din 29 Septemvre st. n. 1889.

Renta de aură 4% *........................... 100.35
Renta de hârtia 5%..................................95.20
Imprumutulti căiloră ferate ungare - —._
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) - - 99.90
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (2-a emisiune) - - _ .__
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostii ungare (3-a emisiune) - - 112. - 
Bonuri rurale ungare - - - ~ . 104.70 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.70 
Bonuri rurale Banată-Timișă ... 104,70 
Bonuri cu cl. de sortare .... 104.70 
Bonuri rurale transilvane - - . _ 104.70 
Bonuri croato-slavone ----- 105.— 
Renta de aură austriacă...................... 110.60
Losuri din 1860 ................................. 133, 
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 922. — 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 318.20 
Acțiunile băncei de credită austr. - 308.30 
Galbeni împărătesei- ------ 5.37
Napoleon-d’orI....................................... 9.43
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.40 
Londra 10 Livres sterlings - - - . U9.4Q

Editoră și Redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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Dentistul* D- G JS'

ABONAMENTE

Institute de credits și de economii
FILIALA BRAȘOVt

GAZETA THAHSILVAITIEI"
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:

Amaneteză hârtii de vaiereȘI DE CELEA ROMANESC]
pană la 85°/0 din valorea loru după cursulu de 
anume cu interese de
6% decă suma împrumutului trece peste v. a. fi. 
61/2°/o decă suma împrumutului este sub v. a. fi. 
Informațiunl mai de aprope se pottt 
diInîcu în biroulii institutului, piață 
90, dela 8—2 ore d. p.

cji, și

1000. 
1000. 

lua 
No

i
Ș ^’T/rȚS"irL "W
oooO s’a întorșii din călătoria, ce a întreprins’o pentru a se recrea,

1 și ține consultațiunl ca și mai ’nainte dela 9—12 și dela 2—5 6re.
O Tergull pomelonl No. 93.
^tXXXKXXX<OCK«XXX»POOOOOL)OCOO

Pe tre i luni.......................... . . . . 3 fl. —
Pe șese luni. . ... .... 6 fl. - -
Pe unfi anu........................... . . . . 12 fl. —

Pentru România si străinătate:
Pe trei luni............................... .... 10 fr.
Pe șese luni..........................
Pe unu anu................................ .... 40 fr.

Abonamente la numerele cu data
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria
anu,
șese luni.
trei luni .

Pentru România și străinătate 
anu.............................................................8
șese luni..................................................4
trei luni..................................... .2

Pe
Pe
Pe

}
aO cr

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facă mai ușorii și mai 

mandate poștale.
Domnii, cari se voră abona din nou, sS

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Adminîstrațiunea „Gazetei Transilvaniei

franci, 
franci, 
franci.
repede prin

binevoiescă

Mersul*  trenurilor*
pe liniele orientale ale căii ferate de stattl r. u. valabilii din 1 Iunie 1889

Budapesta—Predeal* Predeal* —Budapesta B’-Pesta-Aradu-Teiuș Teiuș-Arad*-l!8.-3*estaj  Copșa-mică—Sihiiu
Tren de 
per- 
s6ne

Trenu 
accele

rat’d

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Trent! 
omni
bus

Trenu 
accele- 
ratu

Tren de 
per- 
sdne

Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

p ers.
Tren-a 
mixt

Trentl 
de 

pers.
Trenă

Viena
Budapesta 
Szolnok
P. Ladăny

11.—
8.31

11.20
2.22

3.40
9.20

11.25
1.04

Oradea-mare J

Vârad-Velencze 
Fugyi-V âsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbdu
Nădășel

4.18 2.30

2.35
2.42
3.00
3.31
3.50
4.05
4.24
4.56

5.26

5.49

Clușiu I
I

Apahida 
Gliiriș 
Cucerdea 
Uiora 
Vințulă de susii 
Aiud
Teiusti» 
Crăciunelii 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașii 
Elisabetopole 
Sigliișdra 
Hașfaleu 
Homorodii 
Ăgostonfalva 
Apatia 
Feldiora

IBrașovu j

Timișă 
Predealu

BucurescI

11.05
11.23
12.44
1.27
1.34
1.42
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.39
5.11
5.45
6.12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45

.= 5.32
26.17
«6.49
Ș9.35

TTÎ

3.10
7.22
5.52
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

6.30
7.29
7.53

8.02
8.21
8.43
9.05
9.18
9.40
9.53

10.08
10.32
11.07
11.22
12.31

1.02
1.20
1.40

6.10
9.28

11.38
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12 

,“£24 
; 6.38 
, 6.56

7.15
7.48
9.13

10.04
10.12
10.19
10.45
11.34
12.11
12.29

1.10
1.30
2.14
2.54
3.35
4.07
5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

BucurescI 
Predealu 
Timisii

|
Brașovu

Feldidra
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu 
Sigliișdra 
Elisabetopole 
Mecliașă
Copșa mică j

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă
Teiușu
Aiudu
Vințulu de 
Uiora
Cucerdea 
Gliirișă 
Apahida

Gușă

2.34

3.17
3.48
9.35

M*rfeșA-Sjud©ș*-Bistrita

7.30
12.50

1.19

Clușiu

Nădășelă
Gîhrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsârheli 
Vârad-Velencze

I
IOradea-mare

P. Ladăny 
Szolnok 
Budagiesta

Viena

4.54
5.37
6.15
6.43
7.31
9.09
9.33

10.02
11.04
11.24
11.39
11.57
12.30
12.45

1.13
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56
6.45
7.06
7.22
7.37
8.03
8.24
9.04
9.20
9.37
9.55

10.20
10.47
10.57
11.04
11.19

1.19
3.31
6.30
1.40

2.15
2.47
3.07
3.22
3.56
5.07
5.28
5.57
6Ă9
6.33
6.47
7.09
7.20
7.47
8.05
8.23
8.33

9.04
10.04
10.41

10.57

7.30
12.50
1.19
2.15

T07
7.44
8.00
8.29
9.07

10.34
10.46
11.09
11.35
12.19
11.59 
12.15 
12.43 
12.55

1.07
2.11
2.33
2.40
2.46
3.27
4.47
5.08

*)—
6.22
7.23

*

O o
B0
E. Q f£X

I
5.
tJ
tbQ aP
CD

5’CD

11.20

11.54

12.24
12.36
12.48

1.03
1.29
1.43
1.49
2.04

3.27
5.10
7.06
8.40
1.40

10.50
1.23
3.29
7,45
6.05

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30

11.51
9.55

fiSistrita-MîBresii-JLudosu
9 9 9

-------- II
4.30| Bistrița
7.27i| Țagă-Budatelecti 

Mureșă-Ludoșă11.-

Murășii-Ludoști
Țagă-Budatelecă
Bistrița

>
Notă: Numerii încuadrațl cu nii grose însemnâză orele de nopte.

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradu I
Glogovață
Gyorok
Pauliști
Radna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșinii
Zamii
Gurasad..
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
VințulU de joșii
Alba-Iulia
Teiușfi

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

3.40 Teiușu11.-
7.40 9.30 Alba-Iulia

10.42 12.38 Vmțulă de josă
3.53 5.36 Șibotii
4.29 6.06 Orăștia
4.41 6.18 Simeria (Piski)
5.05 6.43 Deva
5.17 6.55 Branicica
5.38 7.14 Ilia

6.05 7.46 Gurasada
6.23 7.57 Zamii

7.20 8.42 Soborșinii
7.55 9.11 Berzava

8.26 9.39 Conopu

8.47 9.55 Radna-Lipova
9.11 10.13 Paulișu
9.42 10.37 Gyorok
9.59 10.53 Glogovaț

11.- 11.39 Aradu !

11.29 12.01
12.02 12.29 Szoluok
12.19 12.45 Budapesta

1.06 1.24 Viena

11.24
11.59
12.30

1.01
1.32
2.03
2.52
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.20
2.22

3.—
3.34
4.10
4.43
5.13
5.47
6.27
6.54
7.20
7.32
8.03
8.38
9.27
9.46

10.20
10.34
10.50
11.16
11.30
12.05
5.10

6.-
1.40 6.05

8.15

S Copșa-mică
IȘeica mare 
Lomneșă 
Ocna
Sibiiu

1.42
2.32 8.—

8.35

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

SiI»iiu-Copșa-mic*

Sibiiu 2.30 9.10 9.50
Ocna 3.04 9.37 10.14
Domnești 10.05 10.40
Șeica mare 10.40 11.10
Copșa-mică 11.09 11.35

Cucerdea -Oșorheiu*
£35 Beghinul*  săsesc*

6.01
6.44
7.25
7.441

Cucerdea
Cheța

: Ludoșfl.
M.-Bogata 
Iernută 
Sânpaulă 
Mirașteu

SiBnea,ia(Piski)-S®etroseni Petroșeni-Simeria(Piski)

Simeria
Streiu 
Hațegă
Pui 
Crivadia
Banița
Petroseni

6.47 11.54 Petroseni 9.36
7.40 12.37 Banița 10.17
8.51 1.28,101’ivadia 10.58

10.02 2.23'iiPui 11.42
11.02 3.11 Hațegii 12.23
11.50 3.53 Streiu 1.12
12.30 4.25 Simeria 1.51

Arad.* —Timișdra

Aradd
Aradulil nou 
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișdra

4.26
5.12
5.55
6.41 
7/
8.
8.,

I
Reghinul-săs.

Oșorheiu

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.51 11.11 4.15
4.06 11.20 4.41
4.43 11.57 5.28
4.58 12.12 5.44
5.21 12.36 6.08
5.40 12.55 6.27
6.— 4.58 •=a=»

7.35 7.-

Beghinulft s*sesc*-  
©swrheiu-Cucerdea9

Timișdra—Aa-ad*

6.12 4.12 Timișdra 6.25
6.36 4.38 Merczifalva 7.19
7.01 5.01 Orczifalva 7.46
7.30 5.29 Vinga 8.15
7.55 5.47 Nemeth-Sâgh 8.36
8.13 6.04 Aradulă nou 9.11
9.04 6.50 Aradu 9.27

1.
2.1
2.!
2.1
3.
3.1
4J

3.-
6.49
9.35

Odorheiu | 8.56

Ghirisft—Turda Turda—€m hiris*
5

Ghirișu 
Turda

9.33
9.54

4.19,
4.40

1
Turda
Ghirișu

8.29 3.19
8.50 3.40

Sighișora—Odorheiu | Odorheiu—Sighișora

6.05 Odorheiu
9.12 Sighișâră

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.

: Reghinul-săs. 8.25

6.45

8.-
9.49I

Oșorheiu j 10.-
12.15 10.20

Mirașteu 7.05 12.35 10.39
Sân paulă 7.28 12.58 11.02
Iernută 7.50 1.19 11.23
M. Bogata 8.23 1.49 11.53
Ludoșu 8.31 2.02 12.06
Cheța 9.12 2.18 12.22

, Cucerdea 9.44 2.46 12.50

Simeria (Piski)-llnied.

Simeria (Piski) 2.18
Cerna
Unieddra

2.39
3.08

KJuied.-Simeria (Piski)

Unieddra 9.30
c erna 9.56
Simeria 10.15


