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Atât abonamentele cât ţi
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înainte-
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Bucureşti, 12/24 Aprilie.

Scrisori nefrancate nu se
primesc.

învëtamêntului la Senat s'a votat cu
unanimitate, la Cameră numai cu 7
voturi contra; ear' budgetele, contra
căror disidenţii făcuseră obstrucţionism, s'au votat aproape toate cu
unanimitatea voturilor, căci oposiţia
n'a mai vrut să se numere la urnă.

E incontestabil, ca frămentările
Se prevede chiar o apropiere, dacă
iiosese şi slăbesc ori-ce partid poli- nu între drapelişti, ca grupare şi gu
Din acest punct de vedere par vern, apoi la tot caşul între drape
idul liberal-national, care deţine pu lişti singuratici, cari unul câte unul
terea, nu se mai presintă în condi- se vor întoarce earăşi la matcă. Ajiunile avantagioase d'acnrn doi ani. ceasta pe de-oparte în urma disci
Ilnsö în firea. lucrurilor, că asemenea plinei ce s'a manifestat în partid,
Hlfflentări sä esiste. Şi cine ar judeca care nainte de a se începe vacanţele,
iiuaţia numai după sgomotul oposi- cu o rară energie a dat piept şi a
iei — de ambele nuanţe — de sigur învins oposiţia, — ear' pe de altă
H fi expus sa nu i-se realiseze foarte parte pentru-că mulţi s'au convins, că
Bülte dintre cele-ce lui i-se pare disidenţele slăbesc nu numai partidul
fvident sa se întômple. In primul în care se produc, dar' stânjenesc şi
rend deţinerea puterii şi putinţa de mersul lucrărilor folositoare terii.
i munci nu are să fie influinţată în
*
nêsura sgomotului oposiţional.
Ear' cât despre oposiţia conserva
oposiţie de cum avuserä contoare,
până acum ea nu s'a mani
ftrvatorii, — rar! Bar' cât despre
festat
în
chip mai insistent.
fr&mêntarile dintre dînşii, nuanţa juTotul
ce
s'a făcut, e o întrunire la
Éiista abia s'a putut menţine la puclubul
conservator,
unde dl Lascar
un an, după care a urmat a doua
iolvare şi alegere sub guvernul Catargi, şeful partidului, a cetit o deJanu-Lahovary. Ori-eât de tare era claraţiune în care denunţă partidul
lise Lahovary, frămontările l'au bi- liberal-naţional, că în trecut a lucrat
ß , şi preste un an Corpurile le- contra intereselor statului, ear' în
itoare earăşi s'au disolvat şi abia présent d'asemeni, numai rele face.
ici aceste alegeri majoritatea a Pune deci în vedere aderenţilor sei,
i i să .iustina un guvern (Catargi- că în curând ţeara va reclama ve
iovary-Таке Ionescu) timp de patru nirea la putere a conservatorilor.
Negreşit, că declaraţiunea aceasta
i Combinaţiuni (remanieri) ministeriale în tot acest interval au fost — pe cât de mult a înviorat pe con
servatori, pe atât de tare 'i-a impre
mii
sionat pe disidenţii cari nu înţeleg
însuşi partidul liberal, sub condu să rëstoanre pe dl Sturdza pentru a
cerea celui mai ilustru bărbat al sëu, facilita un guvern conservator.
înşişi conservatorii au de altfel
té marele Brâtianu, a trecut prin
greutăţi
destul de simţitoare cu ju
iialte sguduiri cât a stat la putere.
nimiştii,
cari şi până azi stau ca
8'» format întâiu de toate ( 1 8 8 4 ) di
partid
separat,
cu clubul şi căpete
sidenţa şi retragerea din Cameră a
niile
lor
distincte
şi chiar acum reJni Rosetti, cu aproape 5 0 tovareşi.
I urmat apoi disidenţa lui Dumitru laţiunile dintre ei sunt acute. La
Шаші şi Fleva, şi totuşi Brâtianu Bêrlad, pentru viitoarea alegere parţială, au pus candidat şi conserva
4 mai stat la putere încă trei ani.
torii şi junimiştii, aşa că presa libe
Sä esaminăm acum actuala disi- rală are prilej bun pentru a dovedi,
că armonia dintre conservatori şi ju
nimişti nu este câtuşi de puţin pro
Dl Fleva cu şeapte amici ai sëi
prie a-'i face capabili de a reclama
On Сатетй stă ca nainte : combatant
serios puterea.
Iverşunat, gata să sprigine guvernul
anume condiţiuni. Cât despre
„Drapelişti", numeral lor s'a redus.
Astfel au eşit din grupare Dim.
In loc de raport sinodal. Eri s'a înche
toi, presidentul Camerei; C. Di- iat sesiunea sinodală din Arad.
Etrescu-bşi, profesor universitar şi
Părintele Yasile Mangra a fost ales de
;тісѳ-president al Camerei; N. Conasesor-referinte la senatul şcolar. Săpoftească
stantinescu, I. St. Brâtianu, Al. Veripărintele Mangra la prohodul şcoalelor confe
i, C. Nicolaiescu, B. M. Missir,
sionale româneşti!
A. Vizanti, P. Petrescu, — ear' acum
Postul de asesor-referinte la senatul epi~
decurênd dnii : Mârzescu, fost ministru,
tropesc însă a rëmas vacant. In curênd[se va
general Anghelescu, Aristide Pascal şi
şti, că din care pricină.
C. Lecca au participat la banchetul
Aceste doue „stiel uri", credem că ajung
dat de dl Sturdza, unde se ştie că
pe un raport. Astfel, de Luni încolo vom în
i-s'au făcut dlui prim-ministru cele
cepe a da raport detailat despre sinod...
mai mari ovaţiuni şi cu ostentaţiune
î'b accentuat şefia în partid a dlui
'Stardza. Tot aşa de adevërat este,
el tn ajunul acestui banchet „Dra
pelul" declarase, că dintre amicii sëi
Ш unul nu va participa la banchet. contra projectului de lege despre între
girea salarielor preoţeşti.
)area drapelistă se poate deci
Foile din Budapesta anunţau acum
'considera scăzută cu 1 3 deputaţi. De
câteva
zile, că Consistoriul archisenatori nu vorbim, căci în Senat
diecesan din Sibiiu a înaintat dietei
ш dacă sunt 2 — 3 disidenţi.
Aşa se şi explică faptul, că legea o petiţie contra susamintitului pro

Consistoarele

ject, dând deodată şi un extract din
ea şi gpunênd, că a fost aşternută în
şedinţa de la 27 c.
Acum „Pester Lloyd", de la 29 c ,
publică următoriul entrefilet:
„In afacerea projectului de lege despre
întregirea salarielor preoţilor
necatolici,
ăa0 terminarea şedinţei de azi a parla
mentului, a sosit o petiţie iscălită de
episcopul Meţianu a consistoriului bisericei
gr. or. române, în care dieta e rugată, a
înapoia ministrului projectül de lege • cu
acea îndrumare, ca să'l pună în conglăsuire
cu legile cari asigură autonomia confesiu
nilor şi, înainte de a'l aşterne din nou, să
asculte şi vocea bisericei gr. or.
.Deoarece projectül este deja trecut (er
ledigt, resolvat), petiţiunea, când va fl mâne
depusă, după toate prevederile va fl pusă
în archiv."

bina şi a face propunere pentru reduc e
rea parochiilor şi împreunarea mai mul
tor comune bisericeşti în o parochie amêsurat principiilor indigitate în conclu
sele din 1870 nrii 66 şi 77.
Comisiunile vor avea în flecare co
mună parochială despre cele îndeplinite
a lua protocol, care subscris de comi
siune, de preot şi de representanţii co
munei bisericeşti se va înainta Consisto
rului concerninte.
Ear' consistoarele despre resultatul
obţinut vor avé îndată a raporta Sinodu
lui ordinar următor şi a face eventualele
propuneri provocate de interesul bisericii
şi necesităţile locale.

Din

România.
Aniversare.

Frumoasă mângâiere!
D. primar al capitalei împreună cu aju
Regretăm, de altfel, că pre lângă
toarele
sale au adresat M. S. Regelui, la
cea mai mare bunăvoinţă nu putem să
Abbázia,
următoarea telegramă cu ocasia
publicăm aceste petiţiuni, deoarece cu
toată stăruinţa noastră de a le avea, aniversării dela 8 Aprilie :
Majestăţii Sale Regele României
nu le-am putut căpeta.
CAROL I

Abbázia

In locul lor, dăm, deocamdată, cel
„Ziua de 8 Aprilie este îndoit de scumpă
puţin conclusul sinodului diecesei
„pentru România. Rugăm pe Majestatea Voas
aradane privitor la aceasta chestiune. tră în numele capitalei să bine voiască a
Bl sună:
„primi urările ce li facem pentru
sănetatea
Asupra raportului consistorului
din
Arad în causa întregirei dotaţiunei preo
ţilor din partea statului, comisiunea ort a x a t o a r e prin acelaşi referent (Nicolae
Zigre) : propune ear' sinodul aduce con
clusul.
Acest Sinod eparchial se pronunţă în
contra acelor dispuseţiuni din proiectul
de lege despre întregirea venitelor preţeşti, cari cuprind o evidentă ingerinţă în
afacerile curat bisericeşti şi în mod esenţial alterează autonomia bisericii noa
stre garantată prin legi fundamentale ;
totodată roagă pe P. S. Sa dl Episcop
ca in conţelegere cu ceialalţi Prea înalţi
Arehierei ai bisericii noastre să întrevină
cu toată energia la locurile competente
pentru de a exopera modificarea disposiţiunilor dăunoase pentru biserica noastră
naţională.
Ear' spre scopul regularii şi ameliorării
dotaţiunii preoţilor, ca aşa clerul nostru
să nu fie avisât la ajutorul oferit sub
astfel de condiţiuni grave şi dăunoase
pentru interesul comun bisericesc — se
îndrumă ambele consistoare a exmite
câte o comisiune constatatoare din pro
topresbiter şi câte un membru mirean
cu însărcinarea, ca In decursul anului
curent:
a) să erueze şi constate in flecare
parochie cu ascultarea preotului şi a co
mitetului parochial, emolumentele şi ve
nitele preoţeşti după valoarea reală a acelora şi adecă venitul : pământului după
calculul rotund al arînzii ce s'a plătit
în comună în 5 ani ultimi, ear' birul şi
celelalte prestaţiuni după valoarea reală
socotită pe basa calculului rotund a celor
5 ani ultimi;
b) să erueze şi constate mijloacele de
venit ale bisericii din par ochii.
c) acolo unde dotaţiunea preotului nu
ar ajunge la minimul prescris, a încerca
cu comitetul şi sinodul parochial Întregi
rea dotaţiunii cel puţin la minimul pre
scris;
d) acolo, unde nu s'ar putea efectul
întregirea — cu ascultarea representanţilor acelor comune bisericeşti a com

8a, de care este legată fericirea Naţiunei ro
mâne.
„Să trăiţi Majestate,
„Trăiască Majestatea Sa Regina,
„Trăiască Dinastia română !
Primar, C. F. Robescu
Prim-ajutor de primar, G. Bursan
Ajutor de primar, A. Solacolu.
*
M. S. Regele a bine voit a röspunde prin
telegrama următoare:
D-lui Robescu,
Primarul Capitalei
Bucureşti
„ Urările călduroase ce Mi esprimaţi în nu
dele scumpei Mele, capitale 'Mirau umplut
„inima cu bucurie. Ve mulţumesc pentru sen
timentele de dragoste şi credinţă ce'Mi tri
miteţi cu ocasiunea zilei de 8 Aprilie, zi
„care 'Mi va fi ţotd'auna scumpă prin amin„tirea plebiscitului.
1

CAROL
împrumutul de 180 milioane.

Urmăm a publica părerile foilor
franceze despre acest împrumut.
După „Gazette du credit* operaţiunea conversiunei împrumutului la care a procedat
guvernul român, pune In evidenţă progresele
realisate de creditul ţerei în aceşti ani din
urmă.
,Pe, când acum patru ani, în 1894, 4%,
care era o noutate financiară pentru statele
din această regiune, se oferea cu 84, emi
siunea actuală de 465 fr. pentru o obliga
ţiune de 500 ir. revine la 93%. Şi dacă
schimbul nu sé face pentru împrumuturile
5°/o din 1881—1888, de cât pentru o sumă
de 36.350.000 lei, graba cu care această
propunere a fost acceptată, probează că se
poate chema ori când se va voi la plată
sau la conversiune soldul acestor titluri.
Succesul este asigurat dinainte.
„Faţă cu mersul neîntrerupt al cursurilor
lui 4% din 1894—1896, am zis adesea:
adevăratul nivel al creditului român este
astăzi 4o/° la pari.
„Este lesne de justificat cu cifre acest
progres al încrederei capitalurilor într'o ţară
care dela eliberarea ei în 1856 a pus 25
de ani pentru a cuceri definitiv indepen
denţa sa. Situaţiunea financiară a regatului
este sănătoasă şi corectă. Budgetul cheltuelilor, care era de 168 milioane în 1881,

TRIBUNA POPORULUI

Pag. 358 — Nr. 73.
s'a urcat la 208 milioane în 1886—1897 şi
în exerciţiul curent se prevede suma de 219
milioane; veniturile au crescut în mod pa
ralel delà 208 la 222 milioane.
„Monitorul Intereselor materiale" aminteşte
că subscripţiunea împrumutului român s'a
închis la 15 curent şi adoagă:
„Cifrele ce am publicat în numërul nos
tru precedent asupra situaţiunei financiare
şi economice a Românie sunt o probă ecla
tantă despre buna situiaţiune în care se
găseşte această ţară mică şi despre pro
gresele realisate în aceşti ani din urmă.
„Din suma împrumutului destinată pen
tru conversiunea rentei 5 % , cererile rela
tive la renta din 1881—88 au absorbit tota
Iul de 36,320,000 lei capitalul nominaladmis la conversiune. Operaţiunea de schimb
este deci terminată în ceea-ce priveşte obli
gaţiunile din 1881—88. Cererile pe con
versiune pentru renta 5 % din 1875 se pri
mesc asemenea până la 15 din luna curentă.
Noul 5 % emis cu 465 lei pentru o obliga
ţiune de 500 Iei, constitue un plasament
avânta gios ca venit curat ca plus-valută
de capital.

Alegerea podestei din Fiume
Alaltäeri seara, 2 8 c., earăşi a avut
loc o alegere a podestei din Piume,
de astădată în présenta noului guvernor, pe care guvernul punea mari
speranţe, că cu manierile şi pompa
sa boerească doară-doară 'i v a muia
pe vitejii Piumani. S'au înşelat în
speranţele lor Bànffy et Comp.
Dăm, după „Pester

11

Lloyd ,

urmäto-

riul raport telegrafic despre alegere :
Astă seară, la 6 oare, représentante
ţinu şedinţa fixată pentru alegerea presi
dentului ei (podesta). O jumëtate de ceas
înainte de deschidere galeriile au fost cu
desëvêrçire ocupate.
Presidentul de vîrstă, Conte de Domini se
sui cel dintâiu pe tribună, constatând, că
toţi 56 representanţi orăşeneşti sunt de
faţă. El şi încă doi membrii s'au dus apoi
să aducă pe guvernorul contele Szapăry,
care îmbrăcat în díszmagyar, întră, salută
pe cei de faţă şi puse de se ceti ordinea
zilei, care cuprindea doue puncte: depune
rea solemnă a jurământului membrilor nouei
représentante, ear' pe urmă alegerea po
destei, precum şi a doi vice-presidenţi.
Representanţii încungiurară apoi pe guvernor spunêud fiecare cu glas tare formula jurëmêntului, cuprinzând credinţa că
tră Regele şi patrie, precum şi observarea
legilor terii şi a statutelor. Partea jurămêntului privitoare la statutele oraşului
Fiume a fost rostită cu accentuare energică
în urma căreia galeriile erupseră în aplause
frenetice.
Guvernorul întinse şi strînse fiecărui re-

Police Verso
ROMAN
de

Alexej Alexejevits Lugovoi
II.
(Urmare)
Taurul se aruncă asupra-i, dar' matado
rul prin o graţioasă săritură 'i-a dispărut
din cale. Turbatul animal se întoarce înnapoi şi se repede de nou asupra matado
rului, în ochii lui luceşte din nou roşia mu
leta. Prin isteţimea contrarului seu adus
fiind de nou în confusiune, taurul aleargă
până la bariera arenei şi sileşte pe campeadorii ce stau acolo, să-'şi caute scăpare.
Aceştia sar peste grilagiuri îndată-ce tau
rul se repede spre ei. Taurul spumegă de
turbare şi aleargă în sus şi în jos prin arenă, căutând într'una victima, pe care s'o
iee în coarne.
In alergarea sa zărind de nou roşia mu
leta a matadorului se repede la isteţul şi
vicleanul seu contrar. Se teme Insă, că îl
va înşela earăşi, şi la distanţă de doi paşi
se opreşte în faţa matadorului, pentru-ca
să sondeze situaţiunea, să 'şi calculeze atacul şi se pândiască momentul potrivit.
Matadorul însă rëmâne nemişcat. Cu zimbet provocătoriu priveşte în ochii încrun-

presenta-t mâna şi orêndui a se procède
la alegere.
Votarea se făcu pe nume, dar' tot se
cretă, fiecare représentant strigat aruncându-'şi biletul în urnă. Unii representanţi
votară în mod ostentativ cu nişte bilete lungi
de un metru, pe care cu nişte litere enorme,
a fost scris numele Dr. Mihail Maylender.
Scrutiniul a dat următoriul résultat : pen
tru Maylănder 44 voturi, pentru Milcenich
7; 5 buletine goale.
Guvernorul, făcend cunoscut resultatul,
provoacă pe Dr. Maylănder a declara, pri
meşte oare alegerea sa necodiţionat, adecă :
depune-va oare jurământul pentru credinţa
cătră regele, pe legile existente şi pe or
donanţele exmise pe basa lor?
In mijlocul unei linişti mormêntale se
scoală Dr. Maylender şi declară, că voeşte
să primească alegerea, deoare-ce ştie, că
rostul ei nu se referă la persoana sa, ci la
principiile representate de el. Nu poate însă
jura pe respectarea legilor introduse la
1 Ianuarie anul curent, deoare-ce aceasta
ar fl un j u r ă m e n t f a l s faţă cu jură
mântul depus acum câteva minute pe ob
servarea „statutelor", fiindcă legile cele
noue calcă în picioare statutele.
Vorbele Drului Magländer au fost salutate
cu strigăte de „Evviva" ! ce ţinură câteva mi
nute, de cătră câţiva representanţi autono
mişti şi o parte a publicului din galerie.
Guvernorul declară apoi, că deoare-ce May
lănder nu voeşte să depună jurăment pe le
gile cele noue, aceasta însemnează atât, că
nu primeşte alegerea sa, de aceea trebue să
se ţină earăşi o nouă alegere a podestei, al
cărei termin îl va fixa mai târziu. In mij
locul unor viforoase aplause şi „Evviva"
pentru Maylender, şedinţa a fost închisă.
Resultatul alegerei fu făcut cunoscut pu
blicului pe toate pieţele publice. In oraş
domneşte deplină linişte. Maylender va fi,
se zice, ales şi la viitoarea nouă alegere,
după care apoi representanţa orăşenească
va ű de nou disolvată.

Desbaterile
lu parlamentul maghiar

asupra proiectului de lege despre
întregirea venitelor preoţilor
necatolici.
Sfîrşindu-se desbaterea generală asupra
acestui proiect de lege, ţinem de necesar
faţă cu importanţa lui de rëu nume şi re
nume, cât şi privitor la expunerile desfăşu
rate în decursul desbaterilor atât de cătră
spriginitorii cât şi de cei ce-1 combat, a
reproduce unele lucruri din cele mai isbitoare la ochi din vorbirile ambelor tabere.
taţi în sânge ai animalului şi se uită la
spumegătoarele zoi roşii, cari se scurg de
pe buzele lui şi cad jos în mari valuri.
Publicul priveşte în completă linişte aceasta interesantă scenă. Matadorul face
un pas mai aproape, dar' taurul nu se mişcă
din loc. La aceasta matadorul aruncă mu
leta la picioarele taurului, la ce animalul
se pregăteşte de atac şi se dă 'napoi cu
un pas. Mulţimea soarbe cu privirile pe
matadorul, el Insă ridică liniştit muleta delà
picioarele taurului, ear' când acesta se re
pede să-'l străpungă, matadorul a sărit deja
la o parte. Taurul se boncăie şi în nepu
tincioasa lui furie scormoneşte pământul
cu picioarele, ear' circul resună de tunete
de aplause. Astfeliu se întâlnesc de mai
multe-ori cei doi contrari, apoi se despart,
pentru-ca peste câteva minute să se întâlniască de nou. După mai multe atacuri
nesuccese taurul în fine se repede după
matador în cea mai sălbatică fugă. Acesta
e momentul decisiv. Se pare, că ucigaşele
coarne acum nesmintit vor arunca în aer
pe matadorul ; perirea dînsului e inevitabilă.
Acesta Insă tocmai în clipita potrivită 'şi
împlântă ferul ucigătoriu în grumazii ani
malului; sabia străpunge inima taurului şi
pătrunde până la mâneriu în corpul anima
lului; pe gură 'i împroaşcă groase şiroaie
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O facem aceasta atât din consideraţia, că dă guvernului îndrumarea, ca să présente
ne vom provoca noi înşine adeseori la cele camerei un proiect special, lucrat în înţdespuse pe timpul desbaterilor, cât şi din gere cu respectivele confesiuni. Guvernul
aceea cătră cetitorii noştri, cari desigur şi n'a satisfăcut acestei îndrumări.
ei ar dori să aibă mereu la îndemână nişte
enunciaţiuni, de cari se pot sluji la cutare
Ungaria este patria străbună a autonoori cutare ocasiune, în scris ori în discuţii miei confesionale şi cu deosebire Ardealul
cu viu graiu.
e patria ei. Proiectul nu numai că atinge
Convinşi fiind că împlinim şi dorinţa ce această autonomia, dar în mai multe puncte
titorilor noştri, de altfel exprimată din mai însemnate o şi vatemă.
multe părţi, vom reproduce, din causa ma
Cea mai grea ingerinţă în cercul de drepl
réi îmbulzeli a materialului de tot soiul, autonom ar fi, dacă ar fi acceptat în leg«
numai părţi şi enunciaţiuni esenţiale, indi punctul din proiect, prin care ministrului
când insă şi şedinţele în cari au fost rostite, se dă drept nu numai de-a pretinde die
pentru-ca aceia dintre cetitorii noştri, cari partea autorităţilor superioare bisericeşti ai
ar dori să se informeze mai pe larg despre pornească cercetare disciplinară în contn
unele şi altele, să-'şi poată fără multă în unor preoţi anumiţi, ci încă şi dea contrôle
trebare procura acel isvor, care le-ar putea sentinţa forului disciplinar, eventual a o şi
satisface dorinţa.
nimici însu-şi. Dacă va fi aşa, atunci va fi
foarte greu de-a susţinea disciplina în sin
Desbaterile s'au început îu
guraticele biserici ; se va conturba ordinea
Şedinţa delà 15 Aprilie.
internă, a bisericei, ceea-ce nici pentru bi
Referentul proiectului, Tuba Iános, a zis serică, nici pentru stat nu poate avea ur
între altele „că proiectul e făcut pe basa mări bune.
politicei bisericeşti de până acum a guver
Contele Ioan Zichy (partid poporal) zise
nului, şi tinde nu numai la ajutorarea preo
între altele :
ţilor, ci şi la consolidarea lagălurei dintre
„Guvernul sub pretextul ajutorărei il
preoţi şi statul unitar maghiar".
străbată în sanctuarul confesiunilor şi să-şi
Ministrul Wlassics se pronunţă, că : «gu împlânte ghiarele în drepturile, ce le suni
vernul nu va putè detrage salarul preoţilor garantate bisericelor prin autonomia lor'
nepatriotici numai decât după cercetarea Multe aro de zis în contra proiectului, dai
disciplinară bisericească, ear' când ar face-o cu deosebire § 17 este, pentru care nu-i
aceasta fără cercetare bisericească, atunci poate primi. In acest paragraf se zice, ci.
această disposiţie a guvernului va sta sub dacă ministrul nu va putea ajunge la înţe
ocrotirea judecătorească"
legere cu autorităţile bisericeşti în privinţa
Contele Bethlen András combătând condiţiunilor ajutorului, atunci să între li
mai îndeosebi §-ul 9., în urma căruia învoieală cu singuraticii preoţi. Acesta eete
preoţii nepatriotici pot fi pedepsiţi cu un mijloc puternic pentru a recompensa pi
detragerea salarului. Ca nepatriotism cei ce fac servicii de corteşi în favorul gu
poate să s e judece şi aceea, dacă vernului.

cineva greşeşte solgăbireului. Gu
vernul de acum cugetă de nepatrio
tism gravitarea spre Roma, Moseva,
Bucureşti etc., alt guvern poate să
cugete altcum".

Ríteboiul ispano-american

Pe când In apele din jurul insulei Cuba
„Se zice, că nu putem stigmatisa
Americanii
sunt pe cale a strlnge (bloca) M
o confesiune, deşi se şopteşte prin cu
mai
mult
reţeaua
corăbiilor lor pentru a-'i
loarele camerei, că aici este de lipsă

de a croi astfel legea, ca statul
maghiar să aibă cleşte pentru gr.orientali".
Deputatul sas, Henric Schwicker a expus
şi următoarele:
Proiectul stabileşte principiul, după care
în prima linie confesiunile sunt datoare a
îngriji de salarisarea preoţilor lor. Aceasta
însă nu se uneşte cu § 3 al art. de lege
XX din 1848, după care „Toate trebuinţele
şcolare şi bisericeşti ale confesiunilor re
cepté sunt a se acoperi din cheltuelile pu
blice ale statului". Dar' în acelaşi para
graf al art. de lege XX din 1848 se mai
de sânge şi se absorb în scormonitul pă
mânt al arenei.
Sgomotul de plăcere, ce resună la aceasta
scenă, pare-că nici nu vrea să mai înce
teze. Flori, ţigări, pălării, bani, tot feliul
de obiecte ce sunt numai la îndemâna pu
blicului, sboară în arenă; prin acestea îşi
manifestează publicul recunoştinţa faţă cu
învinge toriul. Cuvinte de felicitare, de
salut, măgulitoare, resună spre el din toate
părţile şi întreg circul e plin numai de
oameni de pe a căror faţă radiează însu
fleţire.
Matadorul se închină zimbind, prinde in
sbor un buchet de flori ce 'i-se aruacase,
şi cu acela face semne în dreapta şi 'n
stânga. Cu ajutoriul campeadorilor îşi adună cadourile, ear' pălăriile şi eventailele,
cu cari admiratorii de ambe sexele ai vi
tejiei şi curagiului seu îl copleşiseră în
prima ferbinţeală de însufleţire, ajung toate
'napoi la proprietari.
Dar' tăcere 1 Acompaniate de sonurile
unui marş funebral porţile se deschid şi
patru catîri Înhămaţi apar in arenă zuzuindu-'şi zurgălaele; victimele taurului, caii
ucişi, sunt tîrăiţi de catîri în galop afară
din arenă într'o curte retrasă a circului.
Culii presară peste tot locul năsip şi ast
feliu fac să dispară petele de sânge. Arena

tăia insulei şi Spaniolilor de acolo ceninicaţia cu cealaltă lume şi a-'i împedeca de
a aduce trupelor lor cele necesare pentru
vipt şi purtarea rësboiului, pe atunci se pre
găteşte şi îu alta parte a lumii, pe insulele
Filippinel tot o serioasă încăerare între flo
tele statelor înduşmănite. Se ştie anume,
că aceste insule din Oceanul Pacific for
mează încă o colonie bogată şi preţioaslt
Spaniei. Oraşul de căpetenie (capitala) a lor
este Manilla de pe insula Luzon.
Posiţa şi împregiurărăle din jurul acestor in
sule sunt pentru Spanioli mult mai nefavo
rabile decât la Cuba. Aceasta singură fiind,
are o gamisoană puternică, ceea ce nu »
earăşi e liberă şi pregătită pentru lupte
noue.
Earăşi signal de trompete. Spre arenl
fuge un alt taur ; în apropiere de poartă
însă se opreşte, In timp ce aceasta ee În
chide grabnic.
— Ce animal frumos ! se aude din ron
durile publicului.
Şi în adevër, pe năsipul arenei stă un
taur de putere şi de frumseţă rară. Chiar
şi cercetătorii stabili ai circului numai rare
ori au avut ocasiune să se delecteze tntr'un
grumaz atât de cărnos şi cu creţe atât de
afunde. Şi ce svelte şi frumoase 'i sunt
picioarele, ce coarne admirabile! Ce fine
conture şi ce graţioasă încovoiare!
Inima publicului tresaltă de acea aştep
tare plină de bucurie, că acest animal, ca
şi care rar să mai vezi, ce mult sânge va
versa acuşi, şi de aceea de la prima cli
pită a ivirei sale '1 urmăreşte cu încordaţi
atenţiune.
Dar' taurul îşi ridică capul, priveţie
'mprejur şi nu se mişcă din loc. Campeadorii '1 irită cu mantilele lor roşii, dar' el
se 'ntoarce liniştit în altă parte. Primul
piecador dă pinteni calului, aleargă sprt
taur şi 'i împlântă în gât suliţa. Dar' totul
e înzădar : îndërëtnicul animal se dă pupil
înapoi, se cutremura, dar' nu atacă. Äcuiil
se dă înapoi lăturiş, priveşte 'mprejur iii
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Icnui aşa la Pilippinele reslăţite ; apoi coră-1
Prietini împărăteşti. Spre a ş i
ie spaniole pot ajunge la Cuba îu douë- arëta respectul şi alipirea ce o poartă
jtti gëptëmâni, pe când drumul pe apă până împëratul german Wilhelm II. M. Sale
1 Fffippine tine aproapa tot atâte luni. Şi monarclmlui nostru, pe care îl nu
щ ca şi la Cuba, de vreo doi ani durează meşte totdeauna „prietinul sëu bëpoala cu succese schimbăeioase. Şi aici trân", a conceput următoarea ideiă
[шісаші o nutresc cu bani şi alte mij pentru anul curent jubilar al domniei
im.
de 5 0 ani a împëratului-rege. Fiind
Archipelagul Pilippinelor e ameninţat de acesta proprietar onorar a 5 regi
ttcadra americană a Pacificului, comandată mente germane, împëratul Wilhelm
it contra-amiralul Dewey, şi compusă din vrea să le aducă pe toate aceste 5
kracişătoarele Baltimore (4,418 tone), Bos- regimente la Viena într'o zi, eut vor
to(3000 tone), Olympia (5,800 tone), Raleigh ţine sărbătorile jubilare şi să le con
(3,183 tone), Concord (1,700 tone) şi Pe ducă el însuşi cu ocasiunea paradei
tei.
militare ce se va da atunci, înaintea
Escadra aceasta a plecat din Hong-Kong, bëtrânului monarch.
ode staţiona, cu destinaţie pentru Manilla,
irmatâ de trei vapoare încărcate cu car
Necrolog. Primim din Şepreuş următoa
tai de curênd cumpăraţi.
Manilla e apărată de 12,000 soldaţi din rele : In 28 April st. n. a fost înmormântată
tubele regulate spaniole, 2000 de volun- o venerabilă bătrână în Şepreuşi, mama iu
; tari fpanioli şi 5000 indigeni. Flota Spaniei bitului nostru martir Mihaiu Veliciu advo
lispele Filipinelor e compusă din încru- cat în Chişineu, o femeia de 86 ani, cinstită
(poarele Castilia, Don Juan, Isla-de Cuba, femeia în Şepreuş şi întreaga luncă pentru
IMe-Luzon şi Reina-Cristina, patru alte religiositatea şi moralitatea sa. înmormân
wribii mai puţin importante чі şapte cano- tarea s'a celebrat de cătră 6 preoţi cu dl
protopop Dr. Ioan Trailescu în frunte. La
шеге mici.
[ După China Gazete, baia Manilla, delà biserică dl paroch Cornel Ursuţ a ţinut o
(jasula Corregidor până la punctul sudic al predică foarte frumoasă şi nimerită. întreg
îaeestei bai, e apărată de mine sub-marine. satul şi inteligenţa românească din jur au
M a Corregidor e apărată de ,2000 de participat; cuvintele dlui Ursuţ au stors
«ameni şi de mai multe tunuri de calibru lacrimi din ochii ascultătorilor trişti. Delà
aie, ear' frontul oraşului Manilla, delà Mări biserică defuncta a fost petrecută la cimirile până la Malute, e apărat de nume ter, dusă pe un car cu patru boi cu colaci,
cârpe şi lumini la coarne, după obiceiul ţeroase baterii de uscat.
De şi guvernatorul general are să poto ranilor, ear în lungul uliţelor s'au împărţit
lească în acelaşi timp agitaţiile reyoluţio- colaci şi bani, săracilor; cu un cuvânt a
aale In sinul populaţiei indigene, a trimis fost o înmormântare strict creştinească ro
la Madrid o depeşe asigurătoare, zicènd că mânească, ţinându-se toate datinele vechi
e In stare să résiste atacului escadrei ame remase delà strămoşii nostru. La cimiter au
ricane. In tot caşul, se pare că aceasta se fost ceva pătrunzător a vedea pe unicul
ţa mărgini la blocarea Manillei, dar' nu o fiu cum se luptă sufleteşte contra durerilor,
când sloboziau pe buna sa mamă în recele
va putea întinde la înteg archipelagul.
mormânt. După înmormântare, la casa de
functei s'a dat belşugată pomană, unde
toţi săracii au fost provezuţi şi mângâiaţi,
ear noi ne-am reîntors cu inimă tristă, pier
zând o femeia adeverată, care pe vremea
,...
Arad, 30 Aprilie n. 1898.
închisorii delà Vaţ, mereu se ruga lui Dzeu
•ИГale poştei. Eri cu posta de după ameazi ca să o ţină numai până ce va scăpa ШBj-a sosit delà corespondentul nostru din hăiuţ din temniţa ungurilor.
Sibiiu continuarea raportului despre sino
•
dul archidiecesan, şedinţa a III şi urm. ; ear'
la comitiva. exprimându-şi amicul nostru
Un dar. Dl Dini. Popovici, preot în Cermirarea că de ce n'am publicat începutul meiu, ne împărtăşeşte, că Samuil Holländer
despre şedinţele I şi II, că doar' ni trimisese proprietar din loc, a dăruit săracilor din
Ш lunea trecută. Se înţelege, că n'am comuna aceea 200 fl, pentru care faptă dl
primit nimic, căci altfel îl publicam. Am părinte ţine să i-se expime donatorului mul
rugat imediat telegrafice pe amicul nostru ţumită în public.
tàne trimeaţă din nou începutul. Eacă una din
Asentările din cercul Radnei. Alaltăeri
cele nefăcute cu care i place a se distinge
s'au
terminat asentările din ëstan în cer
posta patriotică ungurească.
cul Radnei. S'au presentat la mesura 775
feciori din toate trei clasele de etate. Din
eeamiuează, că pe unde ar afla mai aco aceştia au fost asentaţi la armata de linie
modată eşire. La aceasta entusiasmul publi 176, ear' la honvezime 2 feciori. S'au aflat
cului se preschimbă subit în scandalisare. neapţi pentru astădată 350, incapabili de a
face serviciu de arme 174, şi incapabili de
8e aud înjurături, apoi fluerături ascuţite
ori-ce feliu de serviciu s'au aflat 5 fe
resună şi dintr'o parte şi din ceealaltă a
ciori.
circului. Acest taur frumos, care la atât de
sângeroasă luptă dăduse prospecte şi ar fi
întunecime în Budapesta. Lucrătorii de
putut muri moarte de erou., — e un laş!
Ia uzinele de electricitate şi de la cele de
Nici nu e de mirat, că publicul înşelat în
gaz din Budapesta, s'au hotărît să nuluere
aşteptările sale '1 batjocoreşte cu fluerături.
în ziua de 1 Maiu (mâne), ziua pe care o
Ceata spectatorilor e agitată de lupta de
serbează socialiştii. Dacă aceşti lucrători
mai 'nainte, voeşte să vadă sânge ; în sân
îşi vor executa hotărîrea, — atunci Buda
ge, în temeraritate, în triumful unuia, în că
pesta va fi mâne seară mai întunecată şi
derea celuialalt voeşte să se delecteze, şi
de cât cel din urmă sat, neavând "cu ce
vueşte, urlă, ferbe de mânie, căci nu i-se
lumina nici stradele, nici localurile publice,
satisface îndreptăţită dorinţă.
şi nici chiar locuinţele private, în cari încă
Ori şi cât se trudesc piecadorii şi cam- e in cea mai mare parte Introdusă luminarea
peadorii să irite taurul, nu le succede.
cu gaz, ori cu electricitate.
Unul din public esclamă deodată:
*
— Fuego !
Intr'o clipită lozinca e acceptată şi ca în
Nou advocat în Dej. Dl Dr. Clement
rësboiu focul de linie, resună de la un Barbul face cunoscut, că şi-a deschis can
capët până la celalalt pe bancele amfi celarie cu sediul în Dej (Posta-ucza Nr.
teatrului şi în fine degenerează în sbieră- 34.)
*
turi sëlbatece, răguşite, asurzitoare :
Himen
Dl
Constantin
R. Motru şi dom
— Fuego ! Fuego ! Banderillas de fuego !
nişoara
Gizella
Popescu
anunţă cununia lor,
Cu marame, cu pălării fac semne spre
întâmplată
la
24
Aprile
c.
loge* alcadului fără a cui încuviinţare nu
Dl Ioan Jmca, abs. de teologie şi învëeste permis a folosi banderillele cu foc.
ţătoriu în Logoj, îşi va serba cununia cu
(Va urma)
d-şoara Ecaterina, fiica preotului George
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Baban din Dragomireşti, Duminecă, la 1
Maiu st. n., în biserica gr. or. română din
Lugoj.
Din Bucureşti ni-se scrie, că Mercuri la
15/27 c. s'a săvîrşit acolo căsătoria civilă a
dlui Eduard Qhica cu d-şoara Lucreţia Lupaşcu, fiica distinsului naţionalist, venerabi
lul domn Al. Lupaşcu. Ear' Joi s'a sevîrşit,
în biserica Sf. Spiridon, cununia religioasă.
Nuni au fost d-na şi dl St. Sihleanu. A asis
tat şi dl Dr. V. Lucaciu.
Trimitem tinerilor căsătoriţi cele mai căl
duroase felicitări.
#
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înv. A. Puiu, din obiectele prescrise în ordul oarelor.
3. Deschiderea adunării prin preşedinte.
4. Reflexiuni asupra prelegerei ţînute.
5. Raportul cassariului, bibliotecariului şi
al controlorului.
6. Incassarea taxelor curente şi restante
(aparţînetoare reuniunei generale) discutarea
asupra restanţelor după membrii decedaţi,
transmutaţi ect. posibila încassare — ori
rescriere.
7. Colectarea temelor curente şi restante
şi a daunelor poporului,
8. Alegerea unei comisiuni pentru censurarea operatelor şi recomandarea lor spre
cetire.
9. Cetirea temelor recomandate, eventual :
a tuturor.
10. Propuneri, interpelări şi diferite discusiuni didactice - metodice referitoare la
învoţământul poporal.
11. Fixarea locului şi timpului adunării
viitore.
12. închiderea şedinţei.
Şimand, la 11/23. Aprilie 1898.
Ioan Volentir,
Demetriu Boariu,

Vezuvul în flăcări De vre-o câteva zile
Vezuvul e în agitată funcţiune şi presintă
un astfel de spectacol, cum rar se poate
vedè. Anume în noaptea spre 10 Aprile o
mare parte din păretele de cătră Sud al cra
terului s'a prăbuşit în crater astupând de
tot deschizëtura. Massele de peatră căzute
în interiorul craterului s'au înferbîntat de
ferbinţeala vulcanică şi aruncă acum flăcări
roşii, vinete şi verzi la înălţime uimitoare.
Fumul şi lava dă de ştire prin vuet suteran, că-'şi caută cale să erumpă afară. Când
apoi în urma toropelei din interiorul crate
preşedinte.
notar.
rului gazurile devin destul de puternice,
sparg şi aruncă în aer massa de peatră că
le stă în cale.. In momentul erupţiunei se
ridică din crater limbi de foc până la înăl
ţime şi de 50 metri, până când prin prăbu
Fii bisericei greco-orietale române din
şirea altor masse de petri li-se închide ca
Certeşe Niculae Cotişel primariu, Dumitru
lea de nou, pentru-ca de nou să erumpă
Trifa proprietariu au înfrumseţiat biserica
când gazurile ajung la forţa recerută.
cu un tetropod în valoare de 100 fl. şi
*
sofia Cothişel nos. Dandea prin florirea su
Rectificare. In articolul dlui I. Petran. mei de 10 fl. pentru repararea icoanelor
,0 carte veche", publicat în nrul 71 al foii vechi ; pentru cari poporul şi precalea acesta
noastre, s'a strecurat o greşală : In loc de : esprimarea mulţămită mariinimoşilor do
Ceaslov tipărit în Buzeu Ia 17 (15) se va natorii dorind ca Dzeu se le resplătească
ceti : Ceaslov tipărit în Tîrgovişte la anul fapta creştinească fl se le lungească firul
1715.
vieţi mulţi ani spre binele bisericei fi feri
cirea familiilor lor.
*
In numele poporului.
Medic român în Karlsbad. Med. Univ.
Dr. Romulus L. Crăciunu, medic clinic în
Certeşe 10/3 1898.
spitalul univers. împ. reg. din Viena (Cli
Constantin Cothişel.
nica dlui consilier de curte Prof. Neusser.)
Preot gr, ro. rornän.
Specialist pentru morburile interne. Medic
al asociaţiunei pentru îngrijirea studenţilor
Poşta redacţiei
morboşi din Viena Protector : Majestatea Sa
Dlui Silviu Bichicean. Intr'adevër D-tre
Impëratul etc. etc.
V6 suna rëspunsul din Nr. 69. Din interes
Ord. din 1 April—1. Octomvrie delà oarele
mai înalt naţional n'am voit să deschidem
6—11 a. m. şi 2—5 p. m. în Mîihlbado polemie personală de o neprevezută congasse casa .Schwarzes Ross".
secuenţă, ci am ţinut së încheiam discu*
ţiunea. Constatăm însă aici, căD-voastră,
Păziţi-ve sănetatea ! Tuturor celor-ce suîn numele mai multor colegi ai D-voastră,
fer de boale de piept, de boală de apă, de
nu V'aţi identificat şi nu Vë identificaţi cu
mistuire neregulată, dureri de stomac, de
propunerea părintelui Bălan pentru şter
reumatism, guturai durere deochi şi alte
gerea beneficiilor episcopeşti şi protopresboale lăuntrice, apoi pentru boale de copii,
biterale, ci că mai vîrtos preoţimea a pri
se recomandă cu multă căldură medica
mit cu hohot şi dispreţ această propunere.
mentele Kneippiane.
Dar' condica ignoranţei unor învoţători faţă
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă
de biserică şi preoţime nu o putem deschide,
delà farmacia dlui Dr. Iulius Schopper în
din motivele de sus. In sfîrşit preotul dis
Oraviţa (Krassó-Szőrény m.)
pune de biserică, şi în caşuri de inconveCatalogid tuturor medicamentelor (leacurilor)
ninţe păşească cu toată rigoarea contra încu preţurile hr, se trimite, la cerere, ori-cui
veţătoriului, care 'şi uită de sine. In sfîrşit
gratis şi franco din numita apotecă!
aici e Consistoriul, daţi-'l pe cel pecătos
*
judecăţii.

Mulţămită publică.

A VIS
I
Am onoare a face cunoscut Ou.
public român, că cu 1 Maiu a. c.
îmi strămut locuinţa şi cancelaria
în casa proprie, strada Fabian Nr.
(Casa fostului advocat Tarjányi
Tilmos).

Dlui Iuliu Vuia. Chestia noi am înche
iat-o prin publicaţiunile bilaterale şi reflexiunile noastre. Vë rugăm în interesul mai
înalt naţional, să nu ne dovedim slăbiciu
nile în toată nuditatea lor, căci aceasta demoralisează şi duce la infinite încurcături.
Te credem mai bun Român decât să nu-'ţi
calci pe inimă.

Dr. STEFAN C. P O P ,
advocat.

ULTIMIE ŞTIRI
Convocare.
Reuniunea învëtëtorilor români gr. ort.
„ppiatele I — VIL* din despărţemântul ppbiteral al Chişineului 'şi-va ţînea şedinţa de
primăvară, Luni la 27. Aprilie st. v. (9 Mai
n.) 1898. în şcoala comembrului Aureliu
Puiu din comuna Mişca, pe lângă urmă
toarea.
PROGRAMĂ :
1. Dimineaţa la 8. oare, asistarea în cor
pore la chemarea D. Sânt în Biserică.
2. Prelegere practică cu elevii din şcoala

Londra, 29 Aprilie.

Flota spaniolă, ce se află în apele
insulelor Filippine, a pornit intru întimpinarea flotei americane, care se
grăbeşte înspre acolo.
se poate

aştepta

prima

oasă a celor doue flote

Pe mâne
încăierare

deci
seri

inimice.
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ransebeş apare în fie care lună.
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„Gramatica Română" pentru înveţămentul
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Nr. 2. Iosif Bălan, „Iancu de Hunyad", II. Sintaxa. Arad. Editura autorului. Se
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compus pe basa prin
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DESCHIDERE
DE

ATELIER
In

Piaţa Tőköli Nr. 8.

Poesii de Aurel dato. Un elegant volum
„Manual de Theologia Morală" de Dr.
de peste 100 pagini, cuprinzând 40 de poesii
Athanasia Mironeseu Craioveanu, profesor
la universitatea din Bucureşti. Tipografia drăgălaşe atât prin gândirile, cât şi forma
în care sunt turnate.
„Cărţilor bisericeşti".

pentru

croitorie de vestminte bărbăteşti, care se va
efectua după cea mai nouă metodă
Telefon

: «S

local

şi c o m i t a t e n s

N r . 344.
şi cu

Unde se pot căpăta
ape minerale din est an, turnate de curând în butelii

Preţuri

Şi
seminţe de legumi şi de flori cu capacitate de încolţi re?
Am onorul a aduce la preţuita cunoştinţă a prea on. public,
că în prăvălia mea de nou arangiată au sosit deja toate soiurile de

moderate.

Rog onoratul public pentru sprijinul binevoitor,

ape minerale, ape acre şi ape de cură

asigurând că îmi voi da toată silinţa a satisface ce

toate din est an şi turnate de curênd în butelii.
In magasinul meu bogat asortat se pot căpăta cu cele mai ieftine
preţuri tot felul de

rinţelor cu cea mai mare acurateţa si promptitudine.

seminţe de plante economice, legumi şi flori,
cu cari m'am aprovisionat din cele mai bune isvoare.
Tot odată îndrăsnesc a atrage atenţiunea on. public la marfa
mea de băcănie, de cea mai bună calitate.
Rugându-më pentru valorosul sprigin din partea on. pudic,
am rëmas cu distinsă stimă

IULIU LAZAR

Cu toată stima.

i5g 4 - 4

comerciant de băcănii şi delicatese.
Arad, piaţa Andrâssy Nr. 19, (casa Hotelului central)
о%Мо'РяввввввввввввПдддіПтМТ^^

4.21
Arad, pleacă
Sofronya
Curtlei
Lökösháza
5.04
Chitighaz
5.26
Ciaba
7.32
Bzotnok
Budapesta, soseşte 9.40 seara

dim
Budapesta, pleacă e.45
8.64
Szolnok
10.49
Claba
11.07
Chitighaz
Lökösháza
Curtlei
Bofrenya
11.61
Arad, soseşte

8.05
11.07
2.23
2.54
8.12
8.88
8.40
8.55 d.

Arad—Teiaş
d. m.
d. m
Arad, pleacă
Glogovaţ
Gyorok
Paulis
Radna-Llpova
Conop
Bérsava
Totvărădia
Soborşin
Zam
Gurasada
lila
Branlclea
Deva
Slmerta (Plski)
Orăştia
Şibot
Vinţul-de-jos
Alba-Iulia
Teiuş, soseşte

Teluş, pleacă
Alba-Iulia
Vlnţul-de-jos
Jlbot
Orăştia
Bimeria (PlsU)
Deva
Branlclea
Ilia
Gurasada
Zam
Soborşin
Totvărădia
Bêrzava"
Conop
Radna-Llpova
Paulis
Gyorod
Glogovaţ !
Arad, soseşte

12.11

12.50

1.46
2.05
2.28
2.54
8.12
8.81
4.—
4.26

4.80
4.42
6.08
5.14
.85
5.57
6.18
6.89
6.58
7.27
7.58
8.08
8.26
8.52
9.06
9.52
10.16
10.40
11.01
11.80

Teioş- Arad.
dim.
a. m.
11.18
11.40
12.12
1.02
1.14
1.40
2.05
2.81

8.27

4.06

seara

9.85
11.20
9.58
11.86
10.07
11.49
10.25
13.06
10.54
12.28
11.89
1.19
2.49
4.14
7.20 seara. 6.10 dlm.

,—Arad.
dim.

8.48
4.Î7
4.84
4.55
6.19
6.05
6.20
6.48
7.06
7.16
7.41
8.16
8.81
8.57
9.15
9.45
10.10.14
10.38
10.50

t)
ti
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Arad—Budapesta.
d. m.
a. m.

Nicolau Iosif.

(148) 1 2 -

seara
10.1.80
4.82
5.08
5.21
5.88
5.50
. 6.05 dim.

dtm.
6.80
6.41
7.01
7.12
7.29
7.51
8.07
8.29
8.47
9.16
9.42
9.68
10.16
10.42
11.11
11.86
11.67
12.19
12.82
1-06

d. m.
a.—
2.88
2.49
8.10
8.81
4.10
4.26
4.49
6.18
6.28
6.60
6.25
6.41
7.06
7.22
7.64
8.10
8.22
8.43
8.55 sera

M E R S U L

T R E N U R I L O R

Arad—Ciaba—Oradea-mare.
dim.
a. m.
seara
Arad, pleacă
Sofronya
Cnrtlci
Lökösháza
Cbltighas
Ciaba, soseşte
Ciaba, pleacă
Giula
Sarkad
Nagy-Szalonta
Cefa
Leş
Oradea-mare, sos.

5.10
6.25
5.89
5.56
6.18
6.40
7.—
7,27
7.47
8.28
8.42
9.04
9.82

11.20
11.86
11.49
12.05
12.28
12.54
2.88
8.06
8.27
4.10
4.84
5.5.80

9-35
9.53
10.07
10.25
10.54
11.24
4.50 dim.
5.26
5.56
6.47
7.18
7,61
8.81

Oradea-mare—Ciaba—Arad.
d. m.
seara
a. m.
Oradea-mare pleacă 10.20
10'48
Leş
11.08
Cefa
11.26
Nagy-Bzalonta
11.67
Sarkad
12.21
Glula
12.42
Ciaba, soseşte
2.28
Ciaba, pleacă
2.54
Chitighai
8.12
Lökösháza
8.28
Curtlei
8.40
Sofronya
8.56 d. m.
Arad, soseşte

4.25
4.56
5.12
6.87
6.09
6.84
6.56
7.09
7.47
8.18

Í.C2
9.10

Arad—Timişoara.
dim,
a. m.

Arad pleacă
Aradul-nou
Németságh
Vlnga
ОгоЙаІѵв
Mercifalva
8t.-Andrel
Timişoara soseşte

6.20
6.81
6.49
7.08
7.20
7.81
7.48
8.01

11.25
11.88
11.66
12.15
12.27
12.88
12.51
1.10

Timişoara -Arad.
dm.
d. m .
Timişoara, pleaol
Bt.-Andrel
Mercifalva
Orclfalva
Vlnga
Németságh
Aradul-nou
Arad, soseşte

8.20
8.46
9.04
9.19
9.42
10.10.80
10.48

Arad

2 2,19
2.88
2.44
8.01
8.16
8.84
8.44

4.45
6.29
6.59
7.7.21
7.86
7.60
7.58
8.21
9.27

seara
5.5.21
6.47
6.14
6.84
6.62
7.12
7.SÎ

seara
9.10
9.29
9.48
9.54
10.11
10.26
10.45
10.65

Seghedin

a. m.
Arad, pleacă
Peoloa
Bătanla
Mezőhegyes
Csanád-Palota
Nadlae
Cianadul-ung.
Apátfalva
Makó
Seghedin soseşte

7.80
8.06
8.29
9.08
9.51
10.21
10.50
4.82 dlm.
5.03
6.21
5.88
5.50
seara. 6.05

8.65
9.80
9.58
10.82
10.51
11.05
11.17
11.25
11.47
12.51

d. m.
4.10
6.07
6.47
6.50
7.18
7.82
7.47
7.58
8.40
10.01 sera

Seghedin —Arad
seara
d. m.
Seghedin, pleacă
Makó
Apátiáivá
Cianadul-ung.
Nădlac
Csanád-Palota
Mesohegyes
Batania
Pecics
Arad, soseşte.

2.19
3.32
3.52
4.01
4.18
4.86
5.15
5.44
6.06
6.89

6.25
6.44
6.51
7.15
7.28
7.89
7.46
7.54
8.—
8.14
8.26
8.42
8.57
9.04
9.14
9.21
9.84
9.49
10.10.10
10.28
10.88
10.89
10.49
10.58
11.18
11.60
12.04

5.10
5.29
5.86
6.59
6.07
6.23
6.80
6.89
6.45
6.59
7.11
7.27
7.42
7.49
7.59
8.06
8.19
8.84
8.45
8.65
9.08
9.18
9.24
9.84
9.48
9.68
10.85
10.49

Brad—Arad.
dim.
d. m.
Brad, pleacă
Baia-de-Criş
Bălmagin
Hălmaglu-Ciuoiu
Talaciu
Aointa
Gura-văi
Ourahonţ-Iosăşel
Bonţeştl
Almaş-CU
Cocluba-Căoăreu
Boros-Şebee-Butenl
Corneşti-Berza
Repeig
Bocslg-Bel
Tamand
Boroş-Ineu
Mocrea

2.24
2.89
8.16
8.81
8.89
8.50
8.66
4.12
4.18
4,29
4.89
4.57
5.07
5.15
5.25
5.31
5.53
6.03

dim.

dim.

6.10
7-84
7.67
8.04
8.18
8.82
8.57
9.29
9.62
10,25

A r a d --Brad.
d. m.
dim.
Arad pleacă
ötvenes
Zimand-Ujfalu
DJ-Sst-Anna
Cbirechln
Siria (Világos)
Musca Măderat
Pâncota
Seleuş
Ternova-Cherin
Mocrea (Apatelek)
Boroş-Ineu
Tamand
Boesig-Bel
Repsîg
Corneşti-Berza
Boros-Şebeş-Buteni
Coeiuba-Căcăreu
Almaş-CU
BonteşU
Gurahont-Ioeăeel
Gura-văl
Aointa
Talaoiu
Hălmagin-Ciuctn
Bălmagin
Bala-dcHCriş
Brad soseşte
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1.08
1.23
2.—
2.15
2.28
2.84
2.89
2.56
8.02
8.18
8.28
8.41
8.51
8.59
4.09
4.15
4.37
4.47

3.08
5.5.24
6.82
5.50
6.09
6.55
7.84
8-05
8.48

a. m.
H.52
12.18
12.21
12.48
12.56
1.15
1.22
1.86
1.43
1.59
2.18
2.27
2.45
2,54
3.07
8.16
8.89
8.69
4.12
4.28
4.88
4.52
4.68
5.11
6.24
6.44
6.25
6.41
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d. m.
4.59
5.12
5.21
5.28
5.86
5.50
6.03
6.21
6.26
6.44

9.02
9.17
9.26
9.88
9.40
9,57
10.10
10.80
10.89
11.-

St.-Ana— Chitighaz.
d. m.
seara
3,25
St.-Ana, pleacă
Bimand
8.68
4,80
Chişineu-Krdeij
Booodor
4,48
Şlclău
Otlaoa
Шек
6,20
Chitighai, soseşte 5,85

6,30
7,02
7,43
8,8.15
8,29
8,45
9,-

ckm.
8,8,28
9,02
9,16
9.29
9,42
9,58
10,12

Chitighaz —St.-Ana.
d. m.
dim.
Chitighaz, pleaol
Elek
Otlaoa
Şiclău
Booodor
Chişlneu-Krdelj
Şimand
St.-Anna, soseşte

5,18
5,25
5,35
5.45
"56
6,17
6,88
7,—

3,10
3,81
3,44
3.58
4,14
4,44
6,15
5,46

9,41
10,04
10,47
11,15
11,12
12,08

Boroş-Şebeş—Moneasa.
a. m.
Boroşsebeş-Batenl, plecă
Selăgenl-Prăseştt
Bohanl
Dezna
Râvna
Moneasa
BUle Moneasa
MenyhAsa, soseşte

9.45
10.10.18
10.85
10.50
11 —
11.40
11.41

Moneasa—Boreş-Sebeş.
d. m.

dim.
4.15
4.82
6.14
5.88
6.45
5.69
6.04
6.80
6.37
6.49
7.01
7.24
7.87
7.47
8.—
8.08
8.36
8.48

6.15
6£8
6.37
6.44
6.52
7.06
7.21
7.89
7.45
8.03

Ternova-Cherin
Seleuş
Puncota
Musoa-Măderat
Siria
Cblrechlu
Uj-Szt-Anna
Zimand-Ujfalu
Ötvenes
Arad, soseşte

1.50
1.58
2.05
2.15
2.85
Í.47
8.05

Menyháza, pleacă
BUle-Moneas»
Moneasa
Râvna
Dezna
Bohanl
Selăgeni-Prăzeşt!
Boroş-Şebeş-Bnteni

Boroş-Ineu
Boroş-Ineu
Cermeiu

Cermeiu.
d. m. seara
8.50
9.40

7.85
8.25

Cermeiu—Boroş-Ineu.
dim.
d. m.
Cermeiu
Boroş-Ineu

4.50
5,40

3.60
4.30

