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Din cama S tel serbători de mâne diarulii nu va 
apare până Vineri sera. ______

Biwașovu, 20 Maiu 1887.
In scrisdrea din Munții apuseni ce amu pu

blicat’o eri, s’a esprimatii dorința, ca preoții noș
tri sfi aducă la cunoscința alegătoriloru români 
din Munții apuseni hotărîrile conferinței naționale 
din Sibiiu, esplicânchî “i arătându peliculele de 
care este încungiuratu.

Este fdrte justă acesta dorință, der ea n’are 
valdre numai pentru Munți, ci pentru t.ote părțile 
locuite de Români ; căci dăeâ preoțimea ndstră nu 
va informa poporulă despre stăruințele ndstre 
pentru recâștigarea drepturiloru și a libertății na
ționale, despre hotărîrile representanței alegători- 
loru români, cum să putemu mai bine elupta 
aceste drepturi și acestă libertate, cine să-lu in
formeze ?

Intr’adeverO, preoții noștri stau adi înaintea 
alternativei că: său mergu cu națiunea română, 
s6u mergu în contra ei. Decă mergu cu nați
unea română, — și credemfl că altfelu nici nu 
se p6te — ei treime să-și îndeplinescă înainte de 
t6te datoria de Români.

In privința ai dsta găsimu cu cale să reîm- 
prospetămu în memoria cetitorilorfi noștri cele 
ce le-amu scrisă în ajunulu alegerilor!! dietale 
din 1881 sub titlulu: „Preoțimea nostră și ale 
gerile" („Graz. Trans." Nr. 65 din 1881.) De 
atunci și pănă adi situați’inea nostră s’a schim
bată numai spre mai rău: preoții noștri au a- 
vută să sufere cele mai mari terorisări și vio
lentări. chiar și în biserică, fiindit în parte de
gradați pănă la rușinătorulu rolă de agențl gu
vernamentali ; și acmn cine scie ce li se vom 
mai cere și aceloru preoți, cari uit.ându-șl de 
datoria loru cătră biserică, s’au umilită a primi 
ajutorulu de stătu din mânile guvernului?

Și cine să fi pricinuită aceste năpustii, dăcă 
nu înseși păcatele din trecută ale preoțimei n6s- 
tre, care nu s’a alipită strînsă de poporă, de 
unde isvorăsce tdt.â tăria ei, ci a încercată să 
caute razimă la puternicii dilei? Etă, acmn ve- 
demu cu toții rddele acestei purtări !

Der să lăsâmiî să urmeze admoniările nfistre 
din 1881 , ce cu inimă sinceră românăscâ le a- 
dresămă din nou preoțimei ndstre:

„Privirile tuturoră Româniloră binesimțitori 
din aceste țări suntă ațintite în momentele de 
față asupra preoțimei române. Fiă-care îșl dice, 
că acolo, unde alegătorii români se voră purta 
față de alegerile dietale cu demnitate, cu con- 
sciință de sine și de datoriile loră naționali, o- 
ndrea cea mai mare va fi a preoțimei; er acolo, 
unde voră rătăci pe cărări întunecdse și pericu- 
16se intereseloră și esistenței loră proprie, vina 
și rușinea va fi asemenea în cea mai mare parte 
a preoțimei. Causa este învederată. Preoțimea 
este la noi factorulu, care prin contactulă strînsă, 
ce-lă are cu poporulă, eserceză și astăcji cea mai 
mare influință asupra lui. „Spune-mi, cum este 
preotulă și-ți voiu spune, cum este sătulă." Și 
în adevăru, că în cașurile cele mai multe, pros- 
perarea morală și materială a comuneloră de
pinde mare parte dela zelulă și înțelepciunea preo
țimei, care stă în fruntea loră.

Contmriloră noștri nu le-a rămasă ascunsă 
marea importanță ce-o are, cu deosebire pentru 
poporulă română, atitudinea preoțimei. Nu s’a 
putută, ca acea sistemă nenorocită, care face za
darnice sforțări de a nimici naționalitatea română, 
să nu-și vîre aculă său veninoșii și între preo
țimea ndstră. Nu este mijlocii de terorisare și 
de seducțiune, ce nu s’ar întrebuința, pentru ca 
preoții români să fia înstrăinați de poporu și de 
interesele lui naționali. Din nenorocire încercă
rile sinistre de felulă acesta nu rămână în tot
deauna fără resultată. Și preoții suntă dmeni

ca și dmenii supuși pasiuniloră și intereseloră 
lumesci. De aceea nu e mirare, deeă se gasescă 
între ei și caractere slabe, cari nu potă resista 
seducțiunei. Este însă datcria celoră buni, ce- 
loră firmi în caracteru, celoră pătrunși de im
portanța sântei loră misiuni, să combată răulă, 
unde îlă vădă și să ferescă ca statulă preoțescu 
să nu sufere scădere prin apostoli falși și pro
feți mincinoși, cari nu vestescă evangeliulli drep
tății , ci împingă pe poporă în brațele forței 
brutale.

Și acăsta se și întâmplă pretudindeni, unde 
preoțimea ndstră este condus de spiritulă adevă
rată ală iubirei de poporu și ală abnegarei pen
tru binele și fericirea lui, pretutindeni, unde ar
ehiereii, cari stau în fruntea dieceseloră, premergu 
cu ecsemplu bună și nu lasă, ca ei înșiși să de
vină o jucăria în mâna forței, care, după natura 
ei, nu numai, că nu lecuiesce, ci spintecă și a- 
gravâză încă și mai multă ranele poporului în
setată de dreptate.

...Nu este pentru prima 6ră, că dmenii dela 
guvernă pretindă dela Episcopii români, ca să 
se facă slugile interesseloră loră, complicii pla- 
nuriloră loră în defavorulă poporului, Acesta o 
pretindeau ocârmuitorii țârei dela arehiereii noș
tri s. e. și la 1861. Și ce respunsă credeți că 
au primită?

Metropolitulă Șuluță scrise cătră cancelară 
și cătră guvernatoră: „Intr’aceea eu sunt datoră 
„a dechiara cu sinceritate de cetățânu ală ace- 
„leia-și patrie, că eu am și cătră națiunea mea 
„datorințe imperative fundate pe legi dumnedeescl 
„și omenesci, prin urmare eu niciodată nu voiu 
„pute și nil îmi este permisă a întrebuința inrîu- 
„rința mea archierăscă morală în contra consci- 
„inței și convicțiunei mele, spre violarea intere- 
„seloră națiunei mele s6u spre micșorarea drep- 
„turiloră și apăsarea nisuințeloră ei celoră drepte 
și constituționali."

Celălaltă arehiereii de atunci, Șaguna, apă- 
rândă preoțimea română în contra atacuriloră 
comitelui națiunei săsesc! dice, că const.ituținnea 
chiaină, pe toți fii patriei, prin urmare și pe 
preoțime la lupta, constituțională, că nimenea 
n’are dreptă a pretinde dela, preoții români ca 
să-și neglige acesta datoria și că densulă „va 
„combate și nimici orice învinuiri nedrepte ce s’ar 
„ridica asupra preoțimei sale și a naț unei ro
mâne."

Etă ună sublimă esemplu, ătă iedna la care 
trebue să privescă cu pietate preoții noștri....

Unde amă sta noi astăiji dăcă toți arcliie 
reii și preoții noștri și ară împlini cu scumpetate 
sacrele loru datorii cătră națiunea română! Cine 
s’ar mai teme atunci de uneltirile inimice ? Cine 
ar mai cuteza să vatăme și să insulte bravulă 
nostru poporă ?

Ddr viu e Domnulă și credința ndstră în 
viitoră e tare ca stânca de graniță. Preoțimea 
ndstră nu s’a depărtată de poporă, ea, a căreia, 
inimă nobilă a bătută în totdeuna atâtă de fier
binte pentru elă, îlă va ocroti și de aci încolo.

Preoți români! Umbrele mariloră voștri an
tecesori privescă astăcji la voi. Faceți ceea ce 
vă dictâză datoria națională în aceste grave mo
mente, dați mâna toți cu luptătorii pentru drep
turile națiunei ndstre și fiți convinși că atunci 
victoria c?usei ndstre națiunale va fi sigură !"

Regularea apeloru și colonisarea în Btlnatu.
„Luminătorulă" de Sâmbătă 16 (28) Maiu 

a. c. se ocupă în articululă primă de procederea 
și măsurile stăpânirei ungurescl, care șl-a pusă 
în capă să nimicâseă poporulă română din Bă- 
nată. Nu ’i destulă că e adusă la sapă de lemn 
prin lăcomia flămândiloră și setoșiloră prin focă 
și feră, prin apă și ventă, ddr fie-care întreprin
dere, fie care mișcare, cu fie-ce ocasiune, se pare 

că nu e întemeiată pe altă basă, decâtă pe prin
cipială „patriotică*:  „had pusztuljon az olâli!" 
(lasă să se pustiiască valahulă). Apoi continuă 
ast-felă :

• Regularea apelorăl**.  Acestă nefericită întreprin
dere țintesce vădită la scopulă de regulare prin pustiire 
și distrugere......... penlră poporațiunea din Bănată, în
deosebi pentru cea română, carea e aședată mai pretu- 
tindenea lângă riuri. Despre acăstă nefe -icită institu- 
țiune se pote susține cu totă positivilatea și firmitatea, că 
decă Tătarii, Turcii, lăcustele și ciumele din vremile vechi 
nu au putută devasta acăstă țără, n’au putută sterpi pe 
poporulă românescă din Bănală, atunci ea de sigură va 
devasta și sterpi — decă cestiunea ei nu se va regula 
— țera și poporulă din eal*

„Pentru că prin regularea și pentru „regularea" a- 
peloră s’a impusă d’oparte poporului dări mari și con
siderabile, dări permanente și de 2—3 ori mai mari ca 
cele de contribuțiune directă, dări de <jecl de miliăne a- 
nuale, pe care nu Ie suportă țăra întregă, ci numai acelă 
poporă nenorocită, carele se află între rîurl și pe lângă 
ape. Er pentru aceste dări mari și grele, contribua
bilii nu numai că nu suntă scutiți, ci suntă espușl la 
sigură și teribilă esundare, la sigure și permanente vec- 
sațiuni, cari în fie-care ană se repetăză celă puțină o- 
dată. Poporulă plătesce și contribue ca să se susțină o 
droiă de funcțiunarl; când vină apele, atunci er popo
rulă trebue să alerge la »dolme«, unde lucră cjiua năp- 
tea săptămâni întregi, flămăndă, udă, setosă și înghiățată 
de frigă, lucră fără plată și la urma urmeloră totă po
porulă contribuabilă are să indure și urmările desastruose 
ale esundăriil*

• Și pentru tote astea poporului nu i se dă nici o 
despăgubire, nici o ușurare. £r alții abia așteptă ca 
apa să rupă dolmele; aceștia cu bucuriă și însetare aș
teptă acestă »seson,“ căci se deschide lucru pentru dân
șii, ei capătă plăti bune, diurne bune, câștigă mii, deci 
de mii, din sudorea celoră esundațl/ Și acăstă calami
tate este permanentă și statornică! Pănă când 6re?....“

„Și cu iote astea, când se apropiă secerișulă, mcă- 
iri nu bubue dobele esecuționale așa de desă, ca „în 
aceste părți mănose ale țării!“. Și nicăiri nu e atâtă 
de urcată, multă și grea contribuțiunea de stată etc. ca 
in aceste părți !«

.Nici unde nu se trimită și încuibă atâiea colonii 
de veneli i ea in aceste părți, anumită însă în cerculă 
Ilecașidui și spre Imgoșii, unde elementulă română este 
mai compactă dăr mai este restrânsă și mărginită în 
proprietăți. Intre comune române care numără dela 
2 —4000 de suflete, der nu au în totă hotarulă loră 
nici câte 1000 de jugăre de pămenlă, — acolo se a- 
șe<jă și incuibeză din adinsă colonii de străini/ Totă în 
acestă sensă politică lucră și societatea de căi ferate, 
nu s’ar deochia, în părțile muntose ale Bănatului 1 Cine 
e așa de orbă, ca să nu vâtjă scopulă și intențiunile a- 
cestoră lucrări?" —

„Avisă der Româniloră din Bănată! A visă ca să-și 
deschidă ochii minții loră, să vecjă și să pricâpă tăte. 
Avisă acestoră Români, că e timpulă ca să cuprintjă cu 
mintea Iotă cea întunecată, că ei au o causă comună, 
au causa națională, carea singură îi păte salva pe toți, 
carea singura, ajungândă la isbendă, îi va mântui de 
prăpastia croită, de gropa ce sistematică se sapă pe săma 
neamului loră 1....

Sciri militare.
România. — Cetimă în „Revista Armatei*  din Bu- 

euresci: La 1 Iuliu curentă se voră înființa cele 8 ba
terii votate prin creditulă suplimentară ală ministeriului 
de resboiu din anulă curentă. Aceste baterii voră fi îm
părțite ast-felă intre diferitele regimente de artilerie: La 
regimenlulă 5 artilerie, care are actuală numai 5 bate
rii, se voră înființa 3, ast-felă ca să aibă în totală 8 
baterii; la regimenlulă 6 artilerie, care are 7 baterii, se 
va înființa 1; asemenea la regimenlulă 7 artilerie care 
are 7 baterii, se va înființa una, 6r la regimentulu 8 ar
tilerie, care are 5 baterii, se voră înființa 3. Ast-felă ca re- 
g mmtele 5, 6, 7 și 8 de artilerie formândă artilerie de- 
visionară, să fie compuse in viitoră de câte 8 baterii
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formândă două divisidne a 4 baterii. Tâte aceste ba
terii voră fi montate și de calibru 87 fir Regi
mentele 1, 2, 3 și 4 numite de corpii de armată, voră 
avea deocamdată numai 6 baterii printre cari 4 mon
tate și 2 călărețe, tăie avândă calibrulă 75 m/nt.; mai 
târziu aceste regimente voră fi compuse din 9 baterii. 
Cele două companii de asediu esistente voră remânea 
totă la regimentulă 2 artileria pănă ce se voră forma 
încă alte două companii formândă ast-felă ună batalionă

SOIRILE PILEI.
Sub titlulă .Reproșe nimerită unui șovinistă" ee- 

timă în „Foia Diecesană" din Caransebeșă: „Alteța Sa 
imp. și regală Archiducele Albrecht întrebă in Lugoșă, cu 
ocasiunea presentăriloră usitate, pe ună comisară finan- 
țială în limba germană: câți funcționari ai sub d-ta ? 
Comisariulă răspunde în limba maghiară: hetven kettb. 
La scestă răspunsă Archiducele ii observă in fața tutu
rora celoră presenți în limba germană: pentru unu șefă 
n’ajunge cunoștința numai a unei limbi".

—x—
Ministrulă de agricultură, industria și comerțu a 

făcută următârea incănosciințare: .Locuitorii din comu
nele Sebeșulă de susă și de josă, Boița și PorcescI per
mită, ca vitele cornute de trasă ce pască dincolo de 
graniță să și le potă aduce dincOce, spre a-le întrebuința 
la lucrulă câmpului, fără a fi supuse procederei oficiului 
de contumațiă, sub următdrele condițiuni: 1) Vitele cor
nute de trasă destinate a trece granița, respective a 
pasce dincolo de ea au să se conscrie in fiecare singu- 
rat’că comună separată și câte ună esemplară din acesta 
consemnare să se trimetă directorului oficiului de contu
mațiă dela Turnu-roșiu, ăr ună altă esemplară din ea 
să se păstreze la primăria locală. 2) Vitele cornute de 
dincolo de graniță destinate la lucrulă câmpului, precum 
și mânarea loră din nou la pășune peste graniță are să 
se arete înainte, resp. imediată atâtă primăriei locale, 
câtă și direcțiunei de contumațiă dela Turnu-roșu. Vi
tele cornute insă aduse In modulă acesta dincoce nu se 
potă mâna mai departe Jdin hotarulă comunei 3) Vi
tele, care nu suntă animale de trasă, precum și ani
malele de trasă ce se reînlorcă in mai mare mulțime 
după terminarea pășunei suntă supuse prescripțiuniloră 
de contumațiă. 4) Aceste favoruri au valâre numai din 
punctă de vedere ală poliției veterinare; relativă la punc- 
tulă de vedere ală taxeloră și timbreloră, comunele in
teresate au să obțină o asemenea concesiune dela res
pectiva autoritate financiară..

—x—
Același ministru a adresată tuturora directoriloru 

de contumățiă, stațiuniloră și expositurti de contumațiă 
din Brașovă — comunicându-se în același timpă și mu
nicipiilor!) — următorulă emisă: „In interesulă ușurărei 
comunicațiunei animaleloră provăcjute cu bolete și a pro- 
ducteloră brute provenite dela ele permită ca: a) vitele 
cornute, oile și caprele de aci din (eră ce pască dincolo 
de graniță și suntă provecjute cu bolete, — b) oile și 
caprele de aci din țără ce au ernată în România și suntă 
provăcjute cu bolete să se lase dincăce, pănă la o altă 
disposițiune fără o încuviințare deosebită a mea, der to
tuși după o carantină de 24 ore. Lâna câștigată dincolo 
de graniță dela oile boletate aci in țără are să se lase, 
după procederea regulamentară, peste graniță neimpede- 
cală. Lâna de astfelă de proveniență insă introdusă din 
România să se lase pe teritoriulă ungară — nu’i vorbă 
fără o specială permisiune a mea — sub tracfare regu
lamentară și cu marșrută. Despre acăsta incunosciințeză 

pe d. directoră (conducăloră) pentru orientare cu ob<er 
varea, că prin acăstă a mea ordinațiune nu se atingă 
prescripțiunile esistente relativă la tractarea oficiului va
mală a animaleloră și producleloră brute din cestiune'.

D-lă Dr. losifu Gali — după cum >cu plăcere ce- 
tesce' „Telegrafulă Română" din Sibiiu „în foile din ca
pitală» — este numită membru pe viețâ în camera mag- 
națiloră. Așader amă fi ajunsă și noi timpurile de „rară 
fericire, de a ave și din sînulă mireniloră noștri ună 
magnată. Acum putemă să fimă liniștiți, căci tote au 
să ne mărgă strună. Vivant sequentes! Doră-di5ră cu 
timpulă se va strecura unulă câte unulă între magnații 
țării ungurescl, pănă ce pe nesimțite se voră pomeni 
Ungurii cu o majoritate de magnați valahi. Atunci cre- 
dernă și noi că o să avemă ună ministeriu Gali.

— x—
In Sighișâra s’a ivită pojarullt în modă epidemică. 

Suntă peste 600 bolnavi.

Mai mulțl contribuabili Sași din Sibiiu, vădendă 
din listele de dare espuse la exactoratulă de dare de 
acolo, că darea de câștigă classa a treia, la care suntă 
puși mai toți industriașii, s’a sporită în măsură însem
nată, au adresată ună apelă comitetului adunării popo
rale dela 18 Maiu 1881 să ia disposițiunl d’a se scădă 
darea, dedrece nu mai au de unde să plătăscă, mai alesă 
că de când cu răsboiulă vamală cu România raporturile 
industriale s’au inreită in modă esențială.

—x—
Linia ferată OrHștia-Simeria fiindă restabilită s’a 

predată circulațiunei și pentru trenurile de persdne.

Ni se scrie din Clușiu in 30 Maiu n. c.: Sâmbătă 
în 28 Maiu n, s’a încheiată cursulă dela Universitatea de 
aici printr’o festivitate, ce s’a ținută în reduta urbană. 
Cu acâstă ocasiune s’au împărțită premii la mai mulțl 
studenți, între caii se află și ună studentă română Nes- 
toru Simonă, juristă de an. IV, care pentru ună operată 
lucrată din dreptulă romană fii premiată cu cincizeci 
(50) fl. v. a. Acesta a studiată la gimnasiulă din Nă- 
săudă și amă dori ca și alții în anii viitori dela alte 
gimnasii să emuleze pre la facultățile universitare ungu
resc!, de cumva îșl urmăză studiile la acestea". — Ună 
Română.

—x—
Dr. Iustină Colbasi, medică sublocotenentă în re- 

servă la regim. 64 de inf., e numită medică locotenentă 
în serviciulă activă ală armatei la spitalulă garnisonei 
din Grață. Simeonă Ciuca, preotă gr. or. ală archidie- 
cesei Ardealului, Aurelii Urzică, preo’.ă gr. cat. ală ar- 
chidiecesei Albei Iulie și Făgărașului și Iuliană Anceanu, 
preotă gr. cat. ală diecesei Gherlei, suntă numiți cape
lani militari cl. II în reservă. Aronă Lupeanu, accesistă 
comptabilu la construcțiuni militare în direcțiunea ge
niului din Przemysl, e transferată la direcțiunea geniu
lui din Sibiiu.

—x—
Membrii representațiunei comitatului Brașovă suntă 

convocați la adunarea generală ad hoc, care se va țină 
in 6 luniu 1887 la 10 6re antemeridiane în casele ma
gistratului orășenescă Adunarea comitetului permanentă 
se va ține in loculă îndatinată în aceeași di la 9 ore 
înainte de amiadi. Uniculă obiectă ală adunărei gene
rale este : Publicarea rescriptului Majestăței Sale emanată 
în scopulă convocărei dietei viităre pre 1887—1892 și 
disposițiunile de făcută pre basa aceluia.

—x—

Sâmbăta trecută s’a serbată căsătoria d-lui Frilz 
de Remcmjik cu d-șăra Mela Giitt, nepota d lui primară 
in pensiune loliann Goit.

—x—
Cetimă în „Cooperatorul^" din Bucur iscl: „Comi- 

sarulă nostru representantă ală exposițiuniloră coope
rative ni-a făcută cunoscută că din Sabaci, în Serbia, 
mai multă industriași s’au decisă a participa la Esposi- 
țiunea nâstră din Craiova. Același comisară ne informă 
că peste curândă se voră înscrie spre a participa la a- 
căstă esposițiune și industriași din Macedonia și Albania". 

Lugoșu, în 21 Maiu 1887.

Națiunea română totdăuna a fostă credinciăsă tro
nului habsburgică și patriei, așa că păte servi de mo
delă la ori și care națiune. Acăsta o a documentată 
totdăuna de câte ori a ceruta necesitatea; documentă 
despre acăsta suntă câmpiile de bătăliă, pre unde fii ei 
și-au versată sângele loră, luptându-se cu eroismă con
tra inimiciloră Tronului și ai patriei.

Și istoria nu e in stare, ca să producă barem! ună 
punctă negru în viăța națiunei române, ci din contră, 
ea a fostă totdăuna fulcrulă și columna cea tare a Tro
nului împărătescă, oricând a fostă acesta atacată de 
inimici.

N țiunea română șl a documentată fidelitatea, ali
pirea și iubirea sa cătră familia domnilăre și in 14 
Maiu 1887 cu ocasiunea, când orașulă nostru Lugoșiu a 
fostă norocosă a primi în sînulă său pre ună membru 
ală familiei împărătesei, strălucită, distinsă și încoronată 
cu laur! de victoria de pe câmpulă de bătăliă, pe Al
teța Sa Archiducele Albrecht, eroulă dela Custozza.

Alteța Sa, în 14 Maiu 1887, însoțită de locot. Feld- 
mareșală Dr. Bec-k, de adjutantele său maiorulă Br. de 
Malowecz, și alțl oficeri dela statulă majoră, pe la 7 ăre 
d. a. în bubuitulă a 72 salve de tunuri, cu trăsura dela 
Soborșină preste Făgete, a ajunsă deplină sănătosă la 
Lugoșă, unde a descinsă la baracele situate între ora
șulă Lugoșă și între viile Lugoșului.

Călătoria Alteței Sale dela Soborșină cu trăsura 
pănă la Lugoșă a fostă ună adevărată triumfă; căci 
Alteța Sa în tole comunele, prin cari a trecută, înce- 
pendă dela Soborșină pănă la Lugoșă, a fostă din partea 
inteligenței și a poporului țărână întâmpinată cu o ne
spusă însuflețire și iubire, așteptându-lă poporulă țărână 
in tăie comunele, îmbrăcată în vestminte de sărbătăre, 
ca să-lă vecjă și să-i ureeje mulțl ani.

La barace l’au așteptată pe Alteța Sa toți generalii 
din corpulă militară ală 7-lea, dimpreună cu ministrulă 
de honvezi generalulă Fejervâry, în numără 14 generali; 
clerulă gr. cat. cu episcopulă Mihali în frunte, clerulă 
romano-catolică. gr. orientală, cela luterană, și fivreii cu 
Rabinulă loră, funcționarii de tote categoride, profesorii 
cu tâtă inteligența orașului, firă afară de ambitulă ba- 
raceloră, de-alungulă drumului de țeră, o imensă mulțime 
de poporă îmbrăcată sărbătoresce. Compania de onore, 
generalii, clerulă diverseloră confesiuni, oficialii și t6tâ 
inteligența, cari se aflau în ambitulă său teritorulă ba- 
raceloră, erau postați în șiruri lungi dela părta de tri
umfa a baraceloră pănă la cortelulă Alteței Sale.

Alteța Sa a ținută o revistă peste șirele cele lungi, 
începândă dela compania de on6re, pănă în capătă, schim- 
bândă cu fiă-care câte-va cuvinte, cu cea mai mare afa
bilitate; după aceea a defilată pe dinaintea Alteței Sale 
compania de on6re. In fine fiindă timpulă forte înain
tată și încependă a se întuneca, Alteța Sa a descinsă 
în cortelulă său, pregătită în pavilionulă oficeriloră, unde 
totă dormitorulă Alteței Sale a fostă decorată cu manu
facturi naționale române, precum plafonulă, pavimentulă 
și păreții, precumă și mobilele aflătore in dormitoriu, ca 
să vecjă Alteța Sa, că se alia in mijloculă Româniloră. 
Totă in acestă pavilionă au fostă încortelațl toți gene
ralii și oficerii din Statulă majoră, cari însoțiau pe Al
teța Sa.

In 15 Maiu, Duminecă, Alteța Sa a ascultată litur
ghia; âră la 1 âră d. a. a dată ună prânejă strălucită 
in barace, la care prândă, afară de personalulă său și 
generalii din corpulă militară ală 7-lea, și mai mulțl ofi-

FOILETONU.

Poesii poporale
de pe lângă Oltă, culese de I. Georgescu.

Mari’să ierbile pe rîtă,
Vine vremea de cosită, 
D’am visată eu astă nopte 
Că căsa nu oiu mai bate.
Sărăcite riturile
Să mă vădă cu cosa ’n ele, 
Săra Ia mândrele mele.
Săracile mândrele
Cum le-am uitată numele 
De când nu’să cu densele. 
Tragem’așI cu doră la ele 
Să le vădă de frumușele.

♦* *
Suflă vîntulă erba pică
Dorulă mândrei rău mă strică, 
Suflă vîntulă ârba cresce
Dorulă mândrei mă topesce.

•♦ *
Măi bădiță dela Greci
Vin’ cu luntrea de mă treci
Dăr griji ca să nu mă ’necl
Că n’ai bani să mă plătescl;
Nici n’ai ceră să-mi faci scară,
Să mai esă din Oltă afară,
Să mă ducă la Dumnezeu

Să mai vădă pe badea meu. 
Badea meu e ’n BucurescI, 
Culege la flori domnescl, 
Să le pună ’n pălăriă, 
Să mi-le trimită mie, 
l’re șuerulă vântului, 
Pre fața pământului.

+• •
Așa-mi vine câte-odală, 
Să mă suiu la munți cu pâtră, 
Să-mi facă ochișorii rolă
In scurtă timpă prin lumea totă. 
Așa-mi vine uneori
Să mă suiu la munți cu flori, 
Diminâța în diuori,
Pe la răsărită de sori.

** *
Câtă trăescl să nu iubescl 
Diacă în haine nemțescl, 
Că te face de ’IQ iubesc!, 
Când îlă cauți nu’lă găsesc!; 
Că diacu-i piele rea 
Și nu scie legea mea, 
Mâncă carne Vinerea, 
Vinerea și Mercurea.
Te iubesce nu te ia ;
Der te ’nșâlă c’o năframă 
Și te scăte peste vamă.

** •
Când îmi vine badiu ’n gândă 
Esă la pârtă și mă uită,

Mă totă uită in susu și ’n josă 
Și nu vădă ună omă frumosă 
Nici ’n față nici in dosă 
Pe cum bădiulă meu a fostă.

** * 
Peste deală, peste Olteță 
Răsărit’au nuculețl, 
Nucii-să mari, frunda 11 e rară 
S’adună cucii din țeră. 
Susă în vârfulă nucului 
Cântă puiulă cucului 
Neteijindu-șl penele 
Ca mândra sprîncenele, 
Netedindu și pene multe 
Ca mândra părută pe frunte.

♦★ ♦
Pe Murășă, pe Târnăviță 
Să preumbl-o copiliță 
Cu mâni albe ’n busunară, 
Cu ochi negri sub umbrară. 
Strigă luna lângă sâre: 
Grăbesce copilă tare, 
Că vine Murășulă mare.
— „Las’ să vie, să mă mâie. 
Că n’am tată să mă ție, 
Nici mamă să mă mângâie.

** *
Dâmne Domne, rău se cade 

La fată de omă săracă 
Cu struțuri de târgă pe capă.

De ar fi o greutate
Da le-ar vinde pe bucate.

•♦ *
De s’ar lua câți se țucă 
N’ar mai fi simburl în nucă, 
Dâr să iau câți nu se vădă 
Și simbură este bogată,

*• *
Decâtă în țeră streină 
Cu pită albă la mână,
Mai bine în sătulă meu 
Cu mălaiulă câtă de rău.

** •
Ne iubimă bade de-ună ană 
Nu-i carne pe noi de-ună bană, 
Ne-am lua, nu ne putemă, 
Ne-am lăsa, nu ne’ndurămă; 
Ne-amă iubi și ni-i păcală# 
Ne-amă lăsa și ni-i bănată.

♦* *
Supărată ca mine nu-i,
Nu poță merge ’n târgă să spuiu 
Nici alungu drumului,
Că și drumu-i supărată, 
De multe cară-i călcată,
Și de găle și de pline 
De pe cele țări străine,
Și de pline și de rase 
De pe cele țări rămase.
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ceri din garnisâna de aici, au foștii invitatei lluslritatea 
Sa episcopul^ de aici Mihali, vice-cornițele comitatensh 
și președintele tribunalului, precum și preoții primari dela 
confesiunile din locă.

Apoi Luni, Marți și MercurI, Alteța Sa, însoțite de 
toți generalii și oficerii dela statuie majore, au făcute es- 
cursiunl prin comune, câmpuri și pădurile învecinate cu 
LugoșulO ; timpulu iele ploiosâ a impedecalu multă pre 
Alteța Sa de a tace escursiunl și mai depărtate. Eră 
Joi fiindh înălțarea Domnului la romano-ealolicl, Alteța 
Sa a ascultate liturghia in biserica romano-calolică. TotO 
Joi în drele poslmeridiane a fostă hotărită a se ținâ și 
o sârbătore poporală la barace, fiinde invitați pentru a- 
cestă stopa tinerii și ținerile țărance de prin comunele 
vecine, însă vărsându-se plăia în torente necontenită, așa 
sărbătorea acesta a rămasă.

Eră Vineri, curgendă pl6ia continuu, Alteța Sa n’a 
putute face escursiunile dorite, când apoi Vineri săra pe 
ia 9 ăre Alteța Sa a plecată cătră Timișăra. Sera, când 
a plecată Alteța Sa din cortelulă său dela barace cătră 
gara calei ferate, poporule dela barace până la gara, 
călei ferate, a formată de ambele părți ale drumului ună 
spaliere frumosă. Și așa Alteța Sa plină de bucuria 
prin orașulă frumosă iluminată, a mersi) în triumfă pănă 
ia gară, unde ajungăndă la 8‘/a ore, acolo a discutată 
despre diverse obiecte cu toți cari se allau în sala de 
așteptare, eu cea mai mare afabilitate; eră de pre fața 
Alteței Sale se vedea deplina mulțămire pentru primirea 
cu care a fostă surprinsă, lntr’aceea clopoțelulă dăndă 
semnalulă de piei are, Alteța Sa s’a despărțită de noi cu 
cuvintele: „Aut wiedersehen, meine Herren«! — Dum
nezeu porte lă în pace pre Alteța Sa Archiducele Albrecht, 
care prin purtarea Sa cea afabilă și blândă a lăsată 
neșterse simpatii. Oato.

Inundări.
Cetimă in „Foia Dieeesană" din Garansebeșă • 
In luna trecută sosi dela protopresbiteriatulă Cia- 

covei următorulă telegramă :
Presfințitului domnii Episcopii Ioană Popasu 

Caransebeșă.
Apa Timișu a înecată comunele Cebza, Petromanu. 

Macedonia. Mii de omeni sub cerută liber. Preoții și 
învățătorii au părăsită comunele. Catastrofa teribilă. 
Dați le ajutâre, căci morii de fome.

Miulescn, 
protopresbiteră

Prăsfmțitulă Episcopă a dispusă momentană trimi
terea unui ajutoră de 300 fl. pentru de a-i împărți la 
cei mai lipsiți nenorociți inundați din amintitele 3 co
mune. Der ce este acestă cu totulă neînsemnată aju
toră față cu miseria adâncă și numărulh nenorocițiloră ? 
Apelămă și noi la toți creștinii binesimțitori pentru da
ruri benevole grabnice pentru ajutorarea momentană a 
acestoră nefericiți cercați de o sorte amară acum a 
doua 6ră. Atâta consistorulă diecesană, pe câtă suntem 
informați, câtă și redacțiunea acestei foi primesce bucu- 
rosă oferte pentru amintiții nenorociți și cuitândă pu
blice in foie primirea, îi va trimite momentană la locuia 
destinațiunii loră.

Lista de subscripțiune,
deschisă de „Gazeta 1 ransilvaniei" pentru comunele ro
mâne din Ardelu nenorocite prin incendiu și inundare.

Au mai încursă:
Dela d-lă Antoniu Mocsonyi în 
Werpelet, din partea d-sale 25 fl., 
er din partea soției d-sale 10 fl.; 
în totală...................................... 35 fl.
Dela d. Ioana Pinciu din Micăsasa 3 fl.

Suma 38 fl.
Adăugendă la acesta suma din nr.

110 ală „Gaz. Trans.*  . 760 franci și 119 fl. 43 cr.

*) Donate gimnasiului reală de d. ingineră Iules 
Zanne.

D. Aramă din Huși ne însciințâză că de curând 
s’ar fi aflată in săpăturile dela Stălinescl ună ciocană 
de pâtră, a cărui intrecuințare ne-ar duce în epoca pre
istorică ; âr in carierile de petră din dealulh Stoeștiloră 
s’ar fi aflată copaci netrificați. Studiarea loră ar fi de 
folosă pentru eunoscința geologică a solului nostru. — 
„România liberă".

(Va urma). Totală 760 franci, 157 fl. 43 cr.

Le raulțumimu generoșiloră contribuitori în 
numele nenorocițiloru, dorindu ca nobilulu loră 
esemplu să afle imitatori pretutindenea.

Deva, 26 Maiu 1887.

Stimate D-le Redactoră! Gongregațiunea dela 23 24 
Maiu a. c. ne-a convinsă de nou, că și Maghiarii s’au 
săturată pănă dincolo de constituționalismulă falsă de as- 
tă<}î. — Din cinci șâse sute de representanțl, abia au 
participată 40—50 de inși, a doua di au fostă și mai 
puțini.

Se vede, că inșișl cei ce au stăruită să fiă aleși, 
fără ca să merite loculă ce-lă ocupă, s’au convinsă, că 
și în congregațiune luptele suntă deșerte, că totă numai 
aceea se întâmplă, ce vrâu cei de susă, dec-I îșl caută 
fiecare după năcasurile sale, sciindă înainte, că și de arh 
voi, nu p6te face nici ună bine.

Obiectele se perlracteză în fuge mare și se decidă 
de comună așa precum se propune din comisiunea per
manentă, și acolo se înțelege, că se facă propunerile, 
precum se așteptă de susă.

Astfelă congregațiunile nu mai au nici o atracțiune 
și Iotă ce trece prin desbatere, se face numai din for 
malitate.

£tă pentru ce nu se mai polh face raporturi deta
liate despre desbaterile din congregațiune și âfă pentru 
ce și membrii congregațiunei preferă a-șl căuta de nă
casurile «Jilnice.

Inceputulă și finea congregațiunei, cu tdte aceste, 
merită incâtva atențiunea publică. — In vorbirea de 
deschidere, cornițele supremă a aflată cu caie a atinge 
și abstinența Româniloru, Zicândă că ii pare rău, cumcă 
o mare parte din locuitorii comitatului, față cu alegerile 
de deputat', s’a pusă în reservă.

Diplomaticulă comite însă a sciută să relacă moti
vele aceleia, — câtă despre «părerea de rău“, noi nu 
o putemă privi ca sinceră, căci atunci fiiulh D-sale și 
alții ca fiiulă D-sale cu greu arh pută ajunge așa de 
ușoră — legislatorii.

Finea congregațiunei a devenită interesantă prin 
ună incidență neașteptată. înainte de încheiere cu câ
teva obiecte a urmată, și respective ar fi fostă să ur
meze propunerea advocatului Emerică Hollaki, relativă 
la abusurile, ce se comită la alegeri peste totă, și 1 noi 
în comilată in specială.

Emerică Hollaki, candidatulă partidei moderate din 
cerculă electorală Deva și Huniăddra, în comisiunea per
manentă, arătândă și descriindă cu amărăciune câte a- 
busurl și ilegalități se facă la alegerile de depulațl, în 
deosebi, că însăși organele administrațiunei, ba și ale 
justiției s’au pusă a face pe corteșl, că nesfiala a ajunsă 
cele mai estreme hotare, încât ă aZi atâth alegătorii, câtă 
și candidații suntă espușl la cele mai nepomenite ten- 
tațiuni și așa mai departe a propusă, să se facă o re- 
presentațiune la ministru, ca elă să curme abusurile.

Se înțelege, că acestă propunere, îndreptată nai 
vârtosh contra comitelui și a partidei guvernamentale, a 
făcută mare svonă, și a amărită pe mulțl câți au fostă 
atinși prin ea.

Ge se veZi însă?
In intervalulă dela facerea propunerei 'din cestiune 

și pănă la adunarea generală, propunetoriulă s’a pusă 
la tocmălă cu partida guvernului și după cum se vor- 
besce — a făcută ună pacth, în urma căruia s’a re
trasă dela candidatură și de aici și din Huniadăra, lă- 
sândă terenulă pentru candidații guvernului.

Astfelă în Ziua când era să se pertracteze propu
nerea, s’a subscrisă pactulă, er’ propunătorulă nu s’a dusă 
ca să-și apera propunerea, ci a cerută în scrisă, ca „cu 
acestă ocâsiune*  să nu se ia in desbatere, — deci re
ferințele a trebuită să refereze ce s’a alesă de propu
nerea făcută și să propună, a se pune la archivă.

Ei, der povestea nu se gată aci. Președintele tri
bunalului regescă Dr. Francisca Solyom Fekete, aflândă 
că propunătoriulă nu și-a revocată propunerea de totă, 
in termini aspri a cerută, ca propunerea se se transpună 
fișcalatului regescă și respective judelui incuirentă, pen
tru că propunerea afirmativă ar vătăma corporațiunea, 
in fruntea căreia se află elă, dreptă ce elă nu pdte se 
sufere ca acele calumnii și suspicionărl să trecă nepe
depsite.

După dre-carî reflesiunl, ce dovedeau sfiâla și per- 
plesitatea produsă, propunerea s’a decisă a sc pune la 
archivă.

Er’ lumea din afară se întrebă, cum se potrivesce 
acâstă retrage cu propunerea făcută în comisiunea per
manentă, cu espeetorările contra stării de aZI, accen
tuate cu atâta focă cu ocasiunea candidărei, și cum cu 
promisiunile date celoră ce l’au candidată ?

Câtă privesce supărarea șefului justiției, e numai o 
comediă. d’apoi că pănă la ,ataculă« din urmă, cine a 
fostă mai fidelă sprijinitoră (e dreptă in ascunsă) ală 
propunătoriului ?

Apoi în lunile trecute, cine a fostă primulă sub
scrisă pe convocatoriulă partidei liberale? Și cine a fă
cută prima propunere, că cum să se organiseze partida 
guvernului? Este ridiculă și dovedesce puțină puddre 
publică, cândă te faci căZulă de pe lopată, pe când și 
vrăbiile îți ciripescă faptele.

Partea tristă a lucrului este, că tdte aceste și alte 
asemenea se potă face sub ochii noștri, și Ziua resplatei 
pare a veni prea încetă.

Sermane poporh română din comitatulă Huniadd- 
rei, care Z’1 de Zi contribui atâta bană și sânge, pe ce 
mâni ai ajunsă, cine au să-ți croăscă sdrtea!

_________ P—u.

Dou6 obiecte veclil de ceramica*)
Cu ocasiunea lucrăriloră de terasamentă pentru 

drumulă de fierh Bârlad-Vaslui, s’au găsită mai multe 
obiecte vechi.

Două din aceste se află acum în museulă gimna- 
siului reală și suntă forte curiose, mai cu sâmă primulă 
prin forma și prin bas-reliefulh ce represintă. Forma 

primitivă a acestui obiectă a fostă pătrată, avândă fiă- 
care lăture mărimea de m. 0,2, grosimea cu pervasultt 
este de m. 001. Materialulă din care este făcută, este 
argilă fdrte bine frământată și arsă.

In totală a avută forma unui tablou său mai bine 
a unei icâne și destinațiunea să pare să fi fostă religiâsă 
judecândă după basreliefulă ce represintă, căci pe su
prafață este, representată ună călăreță, de m. 0.08 bus- 
tulă și capulh stând dreptă și fdrte aprdpe de capulă 
animalului. Posa de călătoriă este fdrte ciudată; căci 
corpulă, în loeă să fiă profilă, este dreptă cu mânile vi- 
sibile în tdrtă. Mărimea calu'ui, de și prin formă se a- 
sâmănă mai multă cu o căprioră, este de m. 01; gro
simea la mijlocă este de m. 0.02, gâtulă insă pare a fi 
fostă mai mare, capulă este ruptă și rămâne numai m 
0.04. Picidrele calului fdrte subțiri în comparația cu 
corpulă, fiecare lungă de m. 0.06. Calulă este repre
sentată fugindă. Tabloulh în totală este lămurită lu
crată. Ge să fiă și de unde ar putea proveni? deocam
dată nu scimă.

Ală doilea obiectă este o urnă bine lucrată, smăl
țuită și împodobită eu desemnurl scrijelate, cu patru tdrte 
dispuse în modulă urmăloră: două mai susă pe o parte 
și alte două mai susă pe altă parte; grosimea la mijloc 
este m. 0.45 la gâtă m. 0.24; lungimea gâtului m. 0.04, 
lărgimea fundului m. 0,05. Destinațiunea sa pare să fi 
fostă pentru trebuințele casnice. Dâcă proveniența sa 
este romană, cum credemă, atunci prin acăsta se pro- 
beză că și prin părțile acestea au fostă locuințe romane, 
in provincia Moesia inferioră, care locuințe pară a fi 
fostă reslățite pe totă cuprinsulă dintre Șiretă și Prută, 
judecândă după deosebitele resturi de obiecte romane 
găsite precum suntă cele 80 monete romane găsite la 
moșia d-lui Giușcă, aflătore acum în museulă liceului 
din Bârladă, descrise și descifrate de d. dr. Schuhardt.

Mulțumită publică.
In urma reclamei făcute de sinodulă nostru paro- 

chială din Arpătacă și publicată în Nr. 58 ală prețuitu
lui Z'ară „Gazeta Transilvaniei" din anulă acesta, venindă 
în comuna nbstră locuitorulă din Bod, comitatulă Bra
șovului, cu numele Vasile Mirețu, de sub Nr. casei 327, 
a dăruită pre sema bisericei nâstre din Arpătac nou e- 
dificate suma de 25 fl. v. a., contribuindă astfelă la ajun
gerea scopului, de a ne putea procura icănele necesare 
aplicabile pre templă.

Dea DumneZeu, ca acestă faptă nobilă să’șl afle 
mulțl imitatori, eră binevoitorului nostru donatoră îi a- 
ducemă pe calea acâsta sincerile nâstre mulțămirl.

Arpătacă, la 18 Maiu 1887.
In numele comitetului:

Dionisiu Nistoru. 
_________ paroch-președ.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans. <}

BUDAPESTA, 1 Iuniu. —F6ia oficială pu
blică numirea lui Teleszky în postulă de secre
tară de stată în ministeriulă de justițiă.

PARIS, 1 Iuniu. — Camera a respinsă cu 
235 în contra 139 voturi ordinea de di ce es- 
prima neîncredere în noulă ministeriu și a pri
mită la dorința ministrului-președinte actual R o u- 
vier cu 384 contra 156 voturi simpla ordine 
de di.

PARIS, 1 Iuniu. — Cu ocasiunea festivită
ții militare arangiate în favdrea victimeloră in
cendiului dela opera comică, se făcă pe stradă 
înaintea operei celei mari o demonstrațiune gran- 
didsă pentru generalulă Boulanger. Generalulă 
a predată resortulă său urmașului său și a ple
cată din Paris, ca să evite demonstrațiunile din 
incidentulă festivității militare.

BERLINU, 1 Iuniu. — „Germania" scrie, 
că între Papa și guvernulu italiană s’au înce
pută tratări secrete și neoficiale de împăcare.

DIVERSE.
Studente universitare în Rusia. — In anulă 1886 

au studiată la universitățile din Rusia 779 femei, din 
cari 243 au fostă înscrise la facultățile filologice, 500 
la soiințele fisico-matematice și 36 numai la matematici. 
După religiune 587 erau ortodoxe și 139 israelite. Ne- 
mărilate erau 748 și 31 măritate. Cele mai multe erau 
nobile și în specială 437 erau fete de ale oficeriloră și 
funcționariloră, 84 de preoți, 125 de comercianțl, 117 
de burghesl, 10 de săteni, 4 de militari și 2 străine.

MR" Numere singuratice din „Gazeta Transilva- 
niei'1 ă 5 cr. se potu cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoi Q: lacobă Mureșiann.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu.



Nr. 111. GAZETA TRANSILVANIEI 1887

(Jurau] D la burua Sa Vic,aa Bursa <le BucurescI. Cursulu pie(ei Brașovu

din 26 Maiu st. u 1887.

Rentă de auri 5°/0 . . . 102 12
Rentă de hârtii 5°/0 . . 87.90
Imprumutula căilora ferate

ungare..........................150.50
Amortisarca datoriei căi

lora ferate de osta ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.—

Amortisarca datoriei căi- 
lorB ferate de ostâ ung.
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de osta ung.
(3-a emisiune) .... 115 —

Bonuri rurale ungare . . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișB............................  104 75
Bonuri cu cl. de [sortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 70

Bonuri croalo-slavone . . 10175

Acțiunile băncel austro-
ungare........................ 883 —

Act. băncel de credită ung. 284 75 
Act. băncel de credita austr.281.70 
Argintnlă —. — Galbinl

împărătesc) ................5 98
Napoleon-d’orl .... 10.09 
Mărci 100 împ. germ. . . 62 37 
Londra 10 Livres sterlinge 128 15

Cota oficială dela 18 Maiu st. v. 1887.

Gump.Despăgubire p. dijma de
vina ung............................ 99.50

Imprumutulă cu premiu
ung..................................102.—

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 123 50 

Renta de hărtiă austriacă 81 20 
Renta de arg. austr. . . 82 45
Renta de aură austr. . . 112 40 
Losurile din 1860 . . . 135.70

Renta română (5°„). 91>/a
Renta rom. amort. (5°/0) 94—

> convert. (6°/0) 87—
Impr. oraș. Buc. (20 (r.) 34—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 106—

» >> >> (5°/o) - 90*/ a
> » urban (7°/0) . 103ba
> . (6’/.) . 96—
> • (5°/o) ■ ■ 87—

Banca națională a României 500 Lei------
Ac. de asig. Dacia-Rom. —

« > » Națională
Aură contra bilete de bancă . 14.25
Bancnote austriace contra aură. 2.01

vend.

92—
95—
87*/<
36 —

106‘/a
91—

104—
97—
87*/ a

14.75
2.02

din 27 Maiu 3t. n. 1887

Bancnote românesc! . . . . Cutr.| ■ . 8.70 Vci.d. 8.73

Argint românesc................. 8.60 • 8.65

Napoleon-d’orl...................... » 10 00 . 10.07

Lire turcescl.......................... 11.35 » 11.40

Imperial!.............................. > 10.35 » 10.40

Galbeni.................................. » 5 93 » 5.95

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0 a » 101.— » 102.- -

n ’ » 5°/o ■ fl 98.— » 99.—
111.— » 112.—

Disconlulfl ... 7— 10°/9 pe ană.

Colt mai eftinu isvoru
pentru

procurarea de încălțăminte de bărbați, dame și copii 
de calitățile și formele cele mai solide și 

fasonele cele mai noue
se află în mare alegere în marele și noultt magaziml de încălță

minte alu lui

I. SABADEANU,
Strada Căldărariloru Nr. 485. (Casa lui I. Sotiru.)

Tota acolo se confecționdză încălțăminte după măsură cu cea 
mai mare soliditate, promptitudine și cu prețuri eftine. — Co
mande din afară se esecută promptă, și marfa ce nu convine 
se schimbă.

Asemenea se afla și ruferia de cauciucu.

TARIFA
aiiiiiilurilorn si insertiimiloiTi.

•) 1 1

AnunciurI în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. —cr. 6.
Pentru inserțiunî și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.

Pentru repețiri se acordă următorele rabate:

Pentru repețiri de 3— 4 ori • • • • 10°|o

ii 11 » 5— 8 ii ■ • • • 15°|.

ii 11 11 9 — 11 ii • • • 20°|o

ii îi n 12—15 H . • • • • 30°|o

V 11 ii 16—20 11 • • • • 40°|o

Dela 20 de repețiri în susu . • • 50°„

Pentru .anunciurl ce se publică pe mai multe luni se făcu în
voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susu.

Mersulu trenunloru
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia I’redealii-Biuinpesta și pe linia Teiușîi-Arasifi-Budapesta a calei ferate orientale de stătu reg. ung.

Vredealtâ-lîiKiapesta Budapesta—IPrediealti Itu<lapesla- lra<lft-Teiușft.

BucurescI

Predealu

Timișă
Brațovft
Feldiâra
Apatia
Agostonfalv»
Homorodfl
Hașfaleu

i Trenfi 
de ,

| persâno |

i

(
(

1
(

SighișOr*  
Elisabetopole 
MediașB 
Copsa miei 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciuneld 
Teiușft 
Aiuda 
Vințula de susfi 
Uicra 
Cncerdea 
Ghirisi 
Apahida

Clușiu
Nedeșdu 
Ghirhdu 
Aghirișă 
Stana 
Hcdedinfi
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
RSv 
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

I

Oradin-marn
P. Ladăny 
Szolnuk 
Bada-peita

(
(

Viena '

Tren Trenu Trenu 
accelerat omnlbua lomjiibur 

I

7.47
H 24
8 51
v.14
9.51
1.03

I i 29
II 26
12 0
12.29
12.44
1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.5-
510
5.30

6.03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

8.00

7.30
1.14

1.45

' Trenă 
de pers.

4.1»
5.02
5 4u

2.32

8.00
8 36
9.0.
9.32

10.11
10.5
12 ltil
I2.:-(I
1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.0b|
4.50,
7.2kJ

Viena |
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-V ăsârhely 
Mezo-Tclegd 
R6v 
Brațe» 
Bucia 
Ciucia 
Huiediu 
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Uliiriș
Cneerdea

Uiâra
Vințula de 
Aiudfi
Teinșft
Crăciunela 
Blașă 
Micăsasa
Copțs mit
Mediașa 
Elisabetopole
Migișdra
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

ârașovtl
Timișa

I

susf.

(
(

Predoalu

BucurescI

(
(

Nota: Orele do nopte suntO cele dintre liniile grâse.

7.40
11 Oft
2 02
1 2

Tren 
accelerat

Trenfi 
omnibut

Trenă 
j de
| persone

1 — __ •
2.— 3.10 6.20
3.58 738 9.34
5.2h 5 40 11.26
6.58 9.14 1.38
— 9.24 2.06
— 9 41 2 17

7.33 10 19 2.40
8.04 11.38 3.24
— 12.18 3.47
— 12.54 4.07
8.58 1.57 4.33
9.28 3.11 5.15
— 3.40 5.31
— 4.15 5.55
— 4.36 6.07
— 4.58 6.24
10.28 5.26 6.43
_ — —
— — —

— —
— — —
— — —
— — —

— —
— — —

— —
— — —
— — —
_ — —

— —
— —

—
1.55 —

— 2.53
■
_ 3.28 —

9.35

I Trenă || 

omulbus

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.(9
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3.49
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

Tipografia ALEXI BrașovO. Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Teiușfa- '. > tsdfc-Buda jesta

Trenu 
omulbus

Tre ifi 
omr.bus

Trenfi de 
persone

Trunfi de 
peraâne

Trenfi 
de persone

------------- 1
Trenfi 1 

omnlbn

Teiușfii 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12 10
Alba-Iulia 11.39 — 3.14 ISudapeftta 8.20 9.05 —
Vințuld de josO 12.30 — 4.22 n » î 11.20 12.41 _
Șibotă 12.52 — 4.50 8*̂.nok  /

v 4.10 5.45 1Orăștia 1.01 — 5.18 Ai atlfl 4 30 6.— 7.04
•Siroeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovațt 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclea 3.23 — 702 Fauliș i 5 19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.1'8 Radna-1 ițiova 5 41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 ( 9 7.37 _
Zam 4 25 — 8.11 Bârzova 6i28 7 55 —
Soborșin 5 3 1 — R 46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bfrzova 5h6 — 9 33 Zam 8 01 9.12 __
Conopă 6.27 — 953 Gurasada 8 34 9.41 -
Radna-Lipova 6.47 — 10 27 Ilia 8 55 9. 8 _
PaulișO 7.28 — l't.42 Braniclea 9 19 10.17 __ '
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10 42
Glogovațfl 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 11 07 __
Arudft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 _ _
Szolnok 8 42 — 4 52 ȘibotO 11.43 12.— —

l — — 5.12 Vințulă de joșii 12 18 12.29 - -
Budapesta — — a 20 Alba-Inlia 12 36 12.46 __
Viena — — 6.05 Toîwșik . 1 29 1.41 —

A r n if ii -T îs»s f șAira Sloserla (Piski) PetroșeuS

Trenfi Trânti do Trenu Trenfi de Trezifi
onmlbue paradii e mixt persdne omnJbui mixt

AriMlft 5.48 6.05 -SInaeirta 11.25 2.42
Aradulă nou o 19 — 633 Streiu 11.58 - , 3.25
Nâmeth-Sâgb 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4.16
Viuga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 _ 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 _ 5.58
Merczi’alva — — — Banița 3.05 — 640
TTjlffliiijiâra 9.02 — 9.08 Petroșeiii 3.37 — 7.12

'£ inaiștira-Aradft Petrofeul—Simeria (Piski)

Trenfi de Trcnfi de Trenfi Trenfi
peraâne persdnc omnlbuR de pera. omnihufl mixt

Titulara 6.25 ___ 5.00 Petroșeul 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 7 37
Viuga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 8.20
N6meth-Sâgb 8.36 — 6.23 Hațegtt 12.42 bsal 9.01
Aradulfi nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 9.52
Aradfi 9.27 — 8 17 Hlteeeri» 1.53 — 10.31


