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Brașovu, 30 Iunie 1887.
Decă s’a mii îndoită cineva, că generalulu 

Boulanger este adl idoluliî masseloru în Franci», 
atunci demonstrațiunile întâmplate Vineri s6ra 
cu ocasiunea plecării lui din Parisu au trebuită 
s& delăture ori și ce îndoială în privința acesta.

Scirnă că generalulu Boulanger a fostă nu
mită de curândă comandantă de corpu în Cler- 
mont-Ferrand. Numirea acesta a indispusă nu 
numai pe fostulă ministru de răsboiu, ci mai 
multă încă pe adoratorii lui. Urmarea a fostă 
că îndată s’a începută o agitațiune contra de- 
părtărei poporalului generală din Parisu. S’au 
răspând.tă printre masse poesii, în cari e cân
tată Boulanger, și Parisulă întregă răsuna de a- 
ceste cântece: „En revenant de la revue“ și 
„C’est Boulanger qui nous faut“ (nouă ne trebue 
Boulanger).

Se aucjia, că în (Jiua, când era hotărîtă ca 
generalulă Boulanger să pl ce în provinciă, se 
voră face demonstrațiunl pentru elu, d6r nimeni 
nu credea, că aceste voră lua dimensiuni așa de 
mari, cum s’a întâmplată. Poliția primise ordi- 
nulă de a fi cu cruțare față cu mulțimea. în
dată ce s’a aflată 4iua Ș> ora plecărei generalului, 
— și se crede că Boulanger a îngrijită însuși ca 
poporațiunei să nu-i rămână necunoscută timpulă 
plecării sale — mulțimea se puse în mișcare, 
parte spre otelulă de Louvre, unde locuia ge
neralulu, parte spre gara de Lyon, de unde 
avea să pornâscă. Trăsura în care se afla gene
ralulă a traversată drumulu până la gară între 
strigări necontenite de „Vive Boulanger11 și o 
mulțime mare de dmeni alerga înainte și după 
trăsură.

Abia ajunsă la gară generalulă Boulanger 
fu încunjurată de mulțime, luată pe susă din 
trăsură și dusă în triumfă pe peronulu gărei, 
unde cu mare greu putu cu ajutorulă agențiloru 
polițienescl să se urce într’ună vagonă. Intr’a- 
ceea îndată ce se dădu semnalulă sosirei gene
ralului, massele cântându și strigândă năvăliră 
asupra gărei, pe care o luară așa (jicendă cu 
asaltă, rumpendu tcSte barierele. Se asigură, că 
vre-o 80,000 dmenl ocupară și înconjurară gara 
din tdte părțile. Năvălitorii descopciară vag6- 
nele, mulțl se urcară chiar pe coperișele loră 
strigândă mereu: „Nu vei pleca generale! în- 
dferâtu la Parisă“ ! la revistă! Trăiâscă Boulan
ger! Josă Grâvy! Josă cu ministerul^ germană! 
(Așa e poreclită actualulă ministeriu Rouvier.)

N’au mai putută să circule trenurile în 
gara de Lyon vre-o două 6re și numai într’ună 
târziu i-a succesă generalului Boulanger pitu
lată între mai mulțl oficerl și deputațl să se 
urce pe o locomotivă, cu care a putută scăpa 
din gară, fiindu singură fără vagdne, așa că 

mulțimea a fostă dusă în rătăcire crecjendă, că 
generalulă se află în vr’ună vagonă.

Astfelă demonstrațiunea a degenerată într ună 
felin de revoltate contra actualului regimă. Ge
neralulă Boulanger a fostă aclamată de masse 
ca ună Cesare. S’a audită în gară ună strigătă 
„josă cu dictatorulu11. Si ’n adevără, istoria 
Franciei ne dovedesce că ună generală, care a 
ajunsă să fiă așa de populară, p6te deveni fdrte 
periculosă chiar instituțiuniloră țării și, numai 
puțină să fiă favorisată de curentă, este pe cea 
mai bună cale a ajunge dictatoră.

Demonstrațiunea de Vineri sâra a fostă însă 
îndreptată mai multă în contra Germaniei decâtă 
în contra regimului actuală republicană. Și a- 
câsta este ce-i dă în împrejurările de față o deo
sebită importanță. Boulanger este pentru masșele 
din Parisu incarnațiunea revanșei și cânteculu, 
care cere ea densulu să remână în capitală, căci 
Francesii au lipsă de elă, însâmnă nici mai multă 
nici mai puțină decâtă că poporulă vrea să păs
treze viu idea de revanșă și că Boulanger este 
omulu, care va putd să o realiseze.

Soirile mai nouă spună, că generalulă Bou
langer a fostă salutată în totă drumulu său la 
t6te stațiunile cu asemeni manifestări demons
trative. In Fontainebleau s’au repetată scenele 
din Paris. In Nevers să fi <Jisu generalulă eătră 
mulțime: „strigați câtă mai pnțină trăiască 
Boulanger; strigați însă cu atâtă mai multă „tră
iască republica11. Și lui i s’a părută der, că 
prea multă s? înalță persdna sa. Și în adevăru, 
decă a putută ajunge-la atâta popularitate, causa 
este ura și nemulțămirea ce au arătat’o în con
tinuu Germanii față cu elă.

Pentru 4'ua de 14 Iulie, aniversarea luării 
Bastillei, se aștâptă mari demonstrațiunl în fa- 
vdrea generalului Boulanger și din causa acesta 
domnescă nu numai în palatulă Elysâe din Paris, 
d°r și în Berlină mari îngrijiri.

Dăcă nu se va pută pune capătă acestei 
mișcări ce cuprinde totă mai tare massele în 
Francia, Dumnezeu scie ce se mai pdte întempla, 
T6te combinațiunile diplomatice potă fi nimicite 
în timpu de 48 de ore.

Do lângă ruinele Porolissului, in Cireșeriu 1887.
»Și tu, Române, Iota nu te deștepțl?»

Nu e comitatâ, nu e cerca electorala, unde guver
namentalii să nu se li între :uta cu stângacii in a cor 
rumpe, a cumpăra sufletele nevinovate și a invevina mo
rala publică,

DreptulO electorala, cela mai de frunte întră drep
turile politice ale unui cetățănO, a fosta pusO la vencjare 
publică ca o marfă netrebnică, — Vrei? coceau guver 
namentalii alegătoriului, e bine, capeți de mâncata, beuta 
și parale. — Nu vrei? vei merge de frică, la poruncă, 
vei merge terâtă. — Acum alegeți după placa!

Poftimă alegere liberă și neinlluințaiă; poftima usa 
de drepta individuala politica/

Cunoscenda nisuințele inteliginței române din Se- 
lagiu, și in specie ale celei din cercula electorala Zela- 
hanO, am așteptata cu nerăbdare diua de 21 Iunie 1887. 
tfiua de alegere, ca o di care are să probeze încâtva 
puterea de vieță a concluselora partidei. — A sosita 
cjiua dorită, dâră cu ea a venită și diua marei mele des- 
amăgirl!

Multe bune și frurnăse a hotărită iuti ligința în parte 
și cu poporulă, dâră puterea publică, forța brutală și 
corupțiunea înbinată cu perfidia câtorva omeni porecliți 
„inteligențl,“ au nimicită mai totă laborea, mai totă os- 
tenela Bomâniloră bine simțitori din acesta cercă. Gin
gașa flâre a uniunei spiriteloră, abia udată de rouă iu- 
birei frățescl și ocrotită de căldura binefăcătore a inimei 
românesc!, — nu a putută să sufere horea puturâsă a 
spirtudseloră, nu a putută contrasta duhorei, corupțiu- 
nei și violenței; ci abia că răsărise și a începută tarea 
se vesteji.

„Ah ce roșă fragedă de pradă și-au alesă!

Suntemă și slămă în ună cercă, unde în împrejurăr 
normale Românii ară trebui să domineze, unde dorulă și 
nisuința spre binele publică nu lipsesce, unde simțulă 
curată românesca din trecută îșl are rădăeinele sale, — 
și totuși când stau și privescă in laturi și la 4>durile 
multa impunătore ale «Porolissului,*  cetăți cândva glo- 
riâse române, nu vădă din ce-i românesca decâtă ruină, 
nu vădă decâtă ună poporă prigonită și cu puțină cu
noștință despre cele ce i se întâmplă. Vădă o turmă 
rătăcindă, luată în gână de lupi, încâta cugețl că nici 
urma nu-i va rămâne!

De caractere firme, de o disciplină esemplară, de o 
mână de fierți și puternică nici când nu ar fi mai de 
lipsă ca tocmai pe timpulă alegeriloră.

Ce pote insă să facă unulă său doi atunci, când pe 
lângă elementele corupțiunei mai au în potrivă încă și 
tolă puterea publică și privată, și ce e mai multa, când 
ii subminâză chiar și perfidia spurcată a unora dintre 
aceia, cari singuri ară fi chiămațl a conduce poiorulă 
spre limanulă mânluinței?!

înainte s’a prevăzută că atâta guvernamentalii câtă 
și stângacii numai fi numai în prostia Românului se va- 
dimă Din aste două partide nici una nu a înlrelăsată 
a face tolă spre a da cu o lovitură în două direcțiuni, 
de o parte nimicirea abstinenței nâstre, de alta isbenda 
răușitei candidatului loră prin cei abstinenți!

Durere, plănuia 11-au succesO în arabe direcțiunile 1 
Nu-i vorbă, mari, de totă mari au fostă presiunile de 
totă soiulă, numeroși au fostă banii risipiți de ambe 
partidele; sau păpată în 7—8 dile peste 12 mii de flo
rini; — t6te astea însă nu ar fi fostă de ajunsă spre 
a răsturna din fundamentă conclusele nâstre salutare, 
decă nu se aliau cu aceste medii spurcate și vre-o câteva 
ființe păcătose din sinulă națiunei române, așa câtă pu- 
temă -cjice că pupăza pe colacă acești slăbănogi o au 
pusă. Aceștia in marea loră slugărnicia au făcută atâta 
spărtură, câtă și stăpânii loră politici s’au ingrețoșată 
de atâta servilismă și singuri s’au esprimată: >ez sok, 
nagyon sok, enyii remenyleni sem mertunk“ !

Dâcă este Dumnezeu în ceră, care portă grijea tu
turora funțeloră sale și fără știrea căruia nici ună firă 
de pără nu cade din capa, și dâcă pâte să ierte o atâta 
de mare crimă comisă în contra unei națiuni de secuii 
suferinde și însătate de dreptate și liber late, și decă pote 
să sufere atâta egoismă personala, încâtă pentru una 
oscioră de roșă să se venijă pe sine și onârea națiunei 
sale spre baijocura loră propriă; — atunci Dumne4eu 
să le ierte și aceste fărădelegi, cari în istoria desvoltării 
nâmulăi română din Sălagiu nu mai au sâmănă, și cari 
dimpreună cu 4iua alegerei în cartea vieții Românilora 
SălăgenI voră fi scrise cu litere negre întocmai ca la 
cei vechi 4ma luptei dela Canne.-

Dintre ființele herostralice, cari au ajutata a nimici 
mărețulă templu ala concordiei frățescl, merită a fi pusa 
în locuia ântăiu : Pap lanos notară de româna în Cizeră, 
omă ajunsă la o mare bună stare numai din spatele Ro
mânului; ba care și ca studentă sermană a crescută în 
gimnasiulă din Beiușă și cu pituță fundațională, de care 
cum se vede acuma cu atâta nerecunosctnță îșl bate jocă ! 
Desonore să fiă lui pentrn toți timpii/ Deci neocupân- 
du-ne mai multă în ăstă locă de acesta omO peste fire 
slaba și slugarnica, să-i 4icemă: veclnică pomenire 
a lui 1

Loculă urmăioră îla ocupă ginerele susd amintitului 
omă-neomă: llles lanos, notară în Sîgă, și confratele a- 
cestuia: Pap Peter, notară în Stîrcl: și aceștia crescuți cu 
pâne romănâscă, totă ce au — și nu stau rău — nu
mai Româniloră au de a le mulțămi. Să-i lăsămă și pe 
aceștia să mediteze despre crima ingratitudinei naționale, 
și neinvidiindu-le starea și somnulă, să le strigămă o 
tristă: veclnică pomenirea loră /

Dintre dăscălii cari au ajutata a rupe crengi din 
fragedulă pomă ala bunei înțelegeri și iubirei frățescl, 
vină de a se aminti: Nichifa Liseană docente în CizerO. 
Petru Iepure docente — paremi-se — în Sîgu, Stendea 
lanos docente în Recea, și mai alțl obscuri, ale cărora 
nume ml-au scăpata; îi recomandămO și pe aceșfia â- 
tențiunei ven. ordinariat î diecesană și bunăvoinței pu
blicului româna și le 4,ceină : Dâmne și aceștia suntă 
făptura ta, deși păcătoși intru faptele loră; tu Dâmne
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insă nu te uita la fâi ădelegile lor O, căci de te vei uita, 
Ddrnne, Dâmne cine va șuieri, ci trimițându-le darulă 
simțului de româna curata, ertă-i, de se pâle 1

Preoții, cari au lualO parte la frângerea abstinenței 
năstre, se împartă in două categorii: unii au venito, deră 
s’au cugetatO și nu au votata ; — de aceștia tăcemă 
de astădatâ; alții au venita și amețiți de sunetulO ar
gintului au votata punăndu șl sânțenia in tureaculO cis- 
m«i și românismulă sub potcâva călcâiului!

De acâstâ a doua categoriă să țină nisce preoți 
gr. or. din colo de Meseșa, mai puțină erudițl, pare-mi-se 
ceia din Romița (mai de multă Roma mică, in veci
nătatea Porolissului), Giacu, Păușa, — eră dintre cei gr. 
cath. Trenca popa din Sân-Giorgiu și M. Moldovană celă 
din Agrișiu. — Dămne, Dâmne, cela ce ai făcută pămân- 
tulă și tâte câte suntă, aceștia ar li să fiă unșii, trimișii 
tăi, pentru fiii poporului română, cari să-i învețe, să-i 
poftăscă și să-i ducă la limanulă măntuirei; aceștia ar fi 
să fiă lumina trimisă de tine, care să lumineze in intu- 
nereculă egiptian făcut de antagoni.știi noștri. Tu le-ai dată 
misiune sântă și multă onorifică, mare premiu li-ai pro
misă — viăță sufletescă veclnică — acesloră profeți ai 
tăi, dăcă-țl voră împlini poruncile tale față cu alesulă 
tău poporă, — și ei s’au făcută profeți mincinoși, s’au 
înclinată la străini ciopliți din Iută; au lăsată ca 
atătă ei câta și turma încredințată loră să fiă sedusă 
de satana, care ca leulă mugindă fugea cercândă pe 
care să-lă Inghiță; s’au făcută sculă și unâltă prăstă a 
contrariloră aleșilorO tăi, și au vândută sânge nevino- 
vuta. Dâmne, de se pâte, iertă-i și pe aceștia, fă ca 
faptele loră să nu le fiă spre stricarea trupului și a su
fletului loră, ci să se căâscă-poeăiâscă și să nu mărgă 
în intunereculă de veci, care-lă merită in abundență, ci 
să se intârcă și să fiă vii căci tu șeii că și între cei 12 
ai tăi încă s’a aflată unuia de sclavă ală argintului, 
apoi tu nu vrăi mârtea păcătosului, și mai tare le bu
curi de intârcerea lui.

Dintre mirenii mai cu carte, afară de ștrolumbatulă 
Pop Szilagyi, care în <}iua alegerei ca corteșă călare a- 
tâtă era de intricolorată, incâtă numai câda calului se 
vedea, nu se păte lăsa nepomenită nici Anania Labo 
cantorulă Trăsnei, lâgăuulă cela mai nou ală maghia- 
risărei ținutului de sub Meseșă. Acesta cantoră, cum să 
vede, cu puțina sămță și onăre română, in locă de con
ducă și ipacoi, a cântată poporului bună și blândă ală 
comunei pe șirâta cârdă a ceterei candidatului guverna
mentală. Păte că cleiulă de unsă la arcă aici a fostă 
mai multă ca cela ală tropareloră. Poporulă neprice
pută gândindă că e vr’ună psalmă nou de ală lui Da- 
vidă, în numără de 36 alegători, s’au luată după elă ca 
oile după berbecele cu clopotă, și nici că s’au oprită cu 
stăgulă tricoloră maghiară păn’ in curtea tribunalului în 
ocolulă temnițeloră pentru cari atâta merită și-au câști
gată. Acesta omă puțină trebnică de altcum și de altă
dată a fostă esperiată, că saculă nu se umple numai cu 
condaculă! Vălulă netrebniciei să-i invălescă capulă ; asta 
o merită!

SărmanulO meu poporă română, scumpa mea pa- 
triă sărăcită, multă și tare au trebuită să păcătuiască 
străbunii noștri înaintea lui Dumnezeu, decă de sedii te 
bate cu astfelă de âmenl, cari numai chipulă și figura 
au în asemănare cu tine și cari ca Eseu in Iotă minu 
tulă țl-ar vinde dreptulă tău fiă și numai pentru o ju
mătate blidă de linte, și nu-țl dă bărbați cari ca Davidă 
să-i culce la pămăntă pe acești GoliațI de o sută de ori 
mai păcătoși ca celă din vechime.

Iubita mea națiă română, tu le dai hrana și la a-

ceștî vampiri ai tăi, tu ii îmbraci și ocrotești eu scumpa 
căldură a inimei tale; și totă tu ești pe care te portă ca 
jidanii odiniâră pe nevinovatulă Nazareneană dela Pontă 
la Filată, tu ești căreia iți pună in capă cununa de spini 
și te bată cu biciulă pân’ ce cat}! culcată la pămăntă 
fără să aibă nici atâta milă de tine câtă ună grăunte de 
muștară.

„Fănă când o Provedință, până când vei suferi!" 
£ră tu Ddmne, care sci I6te și scrutezi rărunchii 

și camerele cele mai ascunse ale inimei orm nescî, fiă ți 
milă și de ființele astea depravate, și de se păte nu-i pe
depsi după cum merită, cu foculă celă de veci, ci le iartă 
loră că, Qău, nu sciu ce facă. In veci pomenirea loră! 
fiă-le loră vălulă uitărei mai ușoră decâtă au fostă ei 
grei nației române.

Preoțimea română cultă precum și cei mai mulțl 
dascăli de inimă dimpreună cu puținii alegători conscii 
de dreptulă loră au rămasă acasă respectândă conclusele 
conferinței și respingendă ori și ce atacă bruscă îndrep
tată în contra libertății loră. Onâre loră intru totdâuna 
și lumina veclnicâ să ie lucescă loră ț Aceștia suntă cari 
au mântuită ce au putută din onărea națională și nu cei 
700 de alegători conduși de Pap Jânos și soți până îna
intea temnițeloră comitatului, întocmai cum se conduce o 
turmă de oi la vân<|are incungiurată de zăvotjl ca să nu 
se apropie de ei sufletă de omă. Ți se sfâșia inima de 
atâta poltronagiu ce au arătată conducătorii turmei.

Intre astfelă de împrejurări și sub astfeliu de aus- 
piții s’a întâmplată alegerea de deputată guvernamentală 
numai și numai cu ajutoriulă preponderantă ală Româ- 
niloră. Din o miiă și o sută de alegători guvernamentali, 
Maghiarii abia au fostă la 300 de capete și și aceste mai 
tâte oficiâse.

' Tâte aceste ne dau c’ună documentă mai multă că 
guvernulă lui Tisza prin alegeri nu va fi trântită câtu-i 
hăulă. Der cum să-lă trântești când partida lui și la 
aste alegeri a avută cu sutele de mii bani de risipită 
Și elă cum și i-a adunată. Suntă intre guvernamentali 
cam la o sută de deputațl, cari se polă lipsi de cele 800 
fl. v. a. bani de cvartiră; deci aceștia capitalisândă a- 
câstă sumă, ea face rotundă 400,000 fl. Pentru acesta 
sumă cutare banchieră dă la disposițiunea partidei trei 
sute cincizeci de mii florini. La astă sumă au mai con
ferită dintre prelații catolici peste șâplecjecl de mii, ără 
bancherii de jidani alară de magnați erășl pe atâta. — 
Pe la noi din isvoră sigură circulâză versiunea acâsta. 
Poftimă acum a te bale cu banulă și a te opune încă și 
puterei brutale, de"ă ai cu ce.

Cu tâte astea Românulă Sălagiană nu desperâză, ci 
mai vârtosă crede susă și tare in ună Dumnedeu adevă
rată resplătitoră a tâte; in una și nedespărțita națiune 
română; crede in trăinicia și puterea de viață a ei veel- 
nică; crede în realisarea programei partidului nostru ro
mână; crede că fiii ei cei rătăciți nu peste multă se voră 
intârce călră sinulă caldă ală mumei-națiunl; crede că 
nici uneltirile kulturegyletiste nici fiii ei pițigoi dela calea 
drâptă a românismului adevărată in veci nu-o voră pută 
abate; crede că idea românismului in poporă e tare ca 
stânca de graniță de care și valurile mărei numai înza- 
dară se bată; crede că in astă țâră pururea poliglotă 
romftnismulă va sta susă și tare ca ună stejară, ea o 
decâre a grădinei patriei comune; crede că minciuna va 
peri și va veni imperiulă dreptății, când toți fiii patriei 
voră pune umără la umără spre a ocroti patria-mamă 
crede că timpulă nu-i de Iotă departe — și ală scurta 
atârnă multă dela noi — când în fine va răsări și pentru 
Români sârele dreptății, care apoi peste toți îșl va vărsa 
deopotrivă căldura s» binefăcătâre in vecii veciloră 1

Astea le crede Românulă Sălăgiană, însă până cre
dința asta a lui se va înlrupi, va trebui încă să asude; 
trebue ca fiii lui să se deștepte, să lucre cu constanță și 
neîntreruptă. Iubâscă-se fiii poporului română ca frați 
adevărațl, organiseze-se strînsă, unescă-se laolaltă cu tâtă 
căldura inimei, și atunci învingerea ei va fi sigură, căci 
scrisă este că: „unde-i numai unu’0, nu i patere la ne
voi și la durere; ără unde-să doi puterea cresce și duș- 
manulă nu sporescel* * Eremitulu.

rată papucii, dâr cine să-lă crâtjă? Fu aruncată în puș
cărie și nu scăpă decâtă după ce plăti o amendă destula 
de mare, cu care sgârcitulă nostru șl-artt ft cumpărata 
o mulțime de lucruri.

Se intârce acasă, apucă turbată de mânie papucii 
dip a căroră pricină i se tragă atâtea nenorociri, ș>, ca 
să nu-i mai vatjă, ii asvirle în Tigru, care curgea pe sub 
ferestrele lui. Feste câteva <Țle niște pescari tragă din 
apâ o plasă grea de totă; se bucură bieții âmenl câ au 
prinsă negreșilă ună pește mare; când colo, ce să vătjă? 
când scotă plasa, in locă de pește, erau papucii lui Abu- 
Karem, cari au ruptă cu cuiele loră mai mulțl ochi dela 
plasă. Smulgă pspucii și-i asvârle în ferâstra lui Abu- 
Karem; papucii, asvârlițl fiindă cu putere, cadă In odaia 
lui, și spargă tâte sticlele cu apa de trandafiră și tâtă 
sticlăria scumpă după care dânsulă ar fi câștigată parale 
multe.

• Ah! afurisiți papuci! de acum în colo n’avețl să 
imî mai faceți nici ună rău!"— <}ice dânsulă când vede 
câtă pagubă au făcută. Ia pe urmă o sapă, se duce în 
grădină, sapă o gr6pâ mare și-și ingrâpă pa- ucii. Ins 
l’a văzuta ună vecină care are pică pe dânsulă. Veci- 
nulă se duce și spune cadiului că Abu-Karem a găsild 
o tomâcă în grădină. Nu-i trebuia mai multă ca să 
ațîțe pofta de bani a cadiului. Numai decâtă pune și la 
arestâză. Bietulă Abu-Karem spune că nu e adevărata

Prințulil de Coburg cătră, Bulgari.
La telegrama ce i-a adresată Sobrania bul

gară, prințulă Ferdinand de Coburg a telegrafiată 
nrmătorulu răspunsă :

„Sunt mândru și recunoscătoră pentru volulă marei 
Adunări ce m’a alesă de prință ală Bulgariei. Speră să 
mă arătă demnă de nobila națiune bulgară. Sunt gata 
să răspundă la apelulă marei Adunări și a mă duce în 
Bulgaria pentru a consacra viâța mea fericirei și pros- 
perităței națiunei bulgare, îndată ce alegerea mea va fi fostă 
acceptată de sublima Fârtă și recunoscută de puteri. Vă 
rogă să transmiteți mulțămirile mele cele mai bune tuturora 
representanțilord cari m’au alesă cu o unanimitate ce 
m’a atinsă viu, și printrânșii să se transmiță întregei 
națiuni bulgare.

La telegrama ce i-au adresat’o regenții și 
miniștrii, prințulă de Coburg a răspuusă .-

„Domniloră, primiți mulțămirile mele pentru nobi
lele cuvinte ce-mi adresați anunțăndu-ml votulă marei 
Adunări și alegerea mea la tronulă Bulgariei. Sunt gala 
să dovedescă recunoscința mea națiunei bulgare consa- 
crându-i viața. Conteză pe zelulă d-vâstre, pe îndemâ
narea, devolamentulă d-vâstră pentru a mă ajuta a asi
gura prosperitatea sa. Îndată ce alegerea mea va fi 
fostă aprobată de sublima Portă, și recunoscută de pu
teri, voiă răspunde la apelulă națiunei bulgare ducân- 
du-mă în mijloculă ei.“

Regulare» PorțilorU de, ferii și desființarea 
regalielorti.

• Pol. Korr.« primesce din Pesta scirea, câ guver
nulă ungurescă se ocupă seriosă cu afacerea regulării 
Porțiloră de feră și a desființărei regalieloră. In privința 
ambeloră întreprinderi, lucrările pregătitâre au înaintată 
fârte multă și i s’au și presentală guvernului diferite 
propuneri, așa că va fi în posițiune a le pune in ese- 
cutare încă in cursulă acestui ană. Cheltuelile regulăiii 
Porțiloră de feră suntă preliminate cu 7 miliâne și aco
perirea loră are să se facă, precum se (Jice, prin mă
rirea taxeloră de navigațiune. Intre alțl concurențl pen
tru a face lucrările de regulare se află și societatea de 
navigațiune pe Dunăre.

SUIRILE PILEI.
Unele foi ungurești nu potă admira în deajunsa 

grâznica «activitate*  a ministrului președinte Colomană 
Tisza, care să-și fi pusă de gândă să mântuâscă țâra de 
deficite, piua și nâptea croesce planuri și așa este de 
distrasă în afacerile sale financiare, incâtă nici chiara 
cu Milană, regele Serbiei, n’a putută să jerlfâscă câteva 
momente pentru conversația. Foile ungurești spună, că 
regele Milană far fi cercetată pe Tisza la palatulă său, 
dâr ii s’a răspunsă, că Tisza — ca ministru de finanțe — 
tocmai acum are de lucru in ministeriulă de finanțe. 
Astfelă s’a dusă bietulă Milană și n’a avută «fericirea»

FOILETON U.

Papucii lui Abu-Kareiu.
Bas mă turcescă, tradusă de Ioană S. Spartali.

In Bagdată trăia odată ună negustoră grosnică de 
sgftrcită. Ilă chema Abu-Karem. Deși era putredă de 
bogată, insă era îmbrăcată numai cu sdrențe, pe capă 
avea ună turbană de pânză grâsă și care nu se mai putea 
cunâsce ce față avusese altă dată. Ce era însă mai ciu
dată, erau papucii: erau numai petică peste petică, ca 
haina unui cerșitoră, și tălpile erau ghintuite cu niște cuie 
cu căpățăna câtă pumnulă de mari. De tjece ani câr
pacii cei mai cu răbdare din orașă nu făcuseră altceva de
câtă cusură peticele și erau papucii așa de grei, încâtă 
oricând vrea cineva să <jică că cutare lucru e prea greu, 
apoi <jicea că «este greu ca papucii lui Abu-Karem“.

Intr'o diminâță, caliculă nostru se duse în piață și 
cumpătă pe nimică mai multă sticlăria scumpă. Peste 
câteva <jile află că ună negustoră care vindea numai mi- 
râse era tare slrâmtorală și că vrea să se desfacă de 
apa de trandafiră ce avea. Abu Karem căută să se fo- 
losâscă de strîmtorarea bietului negustoră și-i cumpără 
marfa cu jumătate pieță câtă făcea ea. Negustorii din 
spre sâre-răsare au obiceiulă ca să-și poftăscă prietenii 
la una chiefa ori de câte ori facă vre-o trâbă bună. Abu- 

Karem se bucura întrânsulă că le luase tâte așa de ief
tină, der ca să cinstâscă pe prietini, să bea adălmașulă, 
cum se <jice, de unde una ca asta? Insă hotărî să se 
scalde și dânsulu. Era multă vreme de când nu se du
sese la baie, pen’ru că trebuia să dea bani. In drumulă 
lui către baiă se întâlni cu ună prietină, care vă4ându-lă 
că abia calcă de grei ce erau pipuiii, ii <Jise că n’ară 
strica să-și cumpere alții.

• M’ain gândită și eu să-mi cumpără alțl papuci,— 
răspunse Abu-Karem, — der nici papucii ăștia nu suntă 
tocmai de lăpădată și mă potă sluji încă multă vreme."

După ce eși din baie, se imbrăcâ cu sdrențele, îșl 
puse lurbanulă și când fu să-și ia papucii nu mai găsi 
papucii lui împetecațl și cu cuie, ci o păreehe de papuci 
noi de totă și frumoși. Greiju că pâle erau ună dară 
din partea prietinului cu care se ’ntâlnise de diminâță, 
îi puse în piciâre și se inlorse acasă încântată’ că are 
papuci noi.

Din nenorocire, papucii cei noi erau ai cadiului din 
Bagdată, care venise și dfinsulă iotă la baia aia cam o- 
dată cu caliculă.

Ce să vă mai spună mănia cadiului, când ii spu
seră robii că papucii lui au perită și că au găsită nu
mai pe ai lui Abu Karem I Cadiulă dete numai decâtă 
poruncă să printjă pe Abu-Karem și să-lă aducă în fața 
lui. Se sili elă, Abu-Karem, să se apere că nu i-a fu
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sâ se Intâlne^câ cu Colomanâ Tisza. AucJindO despre 
ac&>lti, ,Ellenzek< a deveniiU fârte îngrijatD, se teme nu 
cumva din causa prea marei încordări sâ i se întâmple 
vre-o primejdia lui Tisza, ii sfătuesce s6 lase planurile 
la o parte, cftci și așa poporulO e sătulă de planurile 
lui, sâ se ducă mai bine la băi, să-și asigure sănătatea 
și sâ se recreeze, că așa mai ușoră îi va succede a es 
termina din Ungaria dracii deficitului.

—x—
Din ținutulâ Mediașului emigiâzâ mereu Sași la 

America. De curândă au plecată încă 10 bărbați. Alții 
se pregătescă deja de plecare. Chiar femei cu copii cu 
totă sunlă decise să urmeze bărbațiloră loră. Și pe 
când miseria depopulâză acelă ținută, satrapii ungurescl 
de acolo nu găsescă altceva mai bună de făcută, decâtă 
să dea o nouă ordinațiune in privința insemneloră cu 
colori, steagurilotă, pancliceloră etc. — Câtă ticăloșia!

—x—
Dela 1 Seplemvre se corii uni definitivii oficiele te

legrafice r. u. cu cele poștale, prin urmare și personalulă 
aceloră oficii.

—x—
• Balrioții» nu mai sciu ce să facă ca sfi’șl vân^ă 

cârțișârele ce le scotă la ivelă. Nu-i destula că ăspeții 
dela băi au destule neajunsuri ungurescl, acum ară voi 
>patrioții să-i mai chinuescă și cu biblioteci ungurescl. 
Bare că nu mai găsescă ăspeții in lumea asta alte pro
ducte literare, decâtă de cele maghiare! Ce sbuciumărl 
zadarnice!

—x—
In ministerulă ungurescă de comerță s’a ținută o 

conferință in care s’a discutată asupra creărei unei espe- 
dițiuni comerciale orientale. 0 corabiă cu mostre de măr
furi să se Irimătă in acele porturi, ca Aden, Bombay, 
Madras, Calcula. Singapore, unde se potă vinde articoll 
de esportă din Ungaria, ca făină, vină, apă amară, sti 
clăriă, ferăriă, ș. a. S’a de :isă să se alâgă ună comiletă, 
care să stabilâscă eheltuelile acestei espedițiunl și moda
litățile esecutărei.

—x—
O ploiă cu pbtră a ucisă in comuna Obârșia (jud 

Mehedinți.) aprope 200 de oi.

>Românulă“ a primită din Londra lista ofițerilor^ 
englesl, cari au fostă admiși ca interprețl în armata o- 
landesă, in urma unui esamenă. Printre aceștia, pentru 
limba francesă și română se află d. căpitană Fred 
Mawer, fiiulă d-lui doctoră Mawer, din Bucurescl. D. 
Ionă Ghica a fostă rugată de ministrulă de răsboiu en- 
glesă să esamineze pe d căpitană Mawer și a răspunsă 
că intrunesce condițiunile cerute.

—x—
»Pafrioții« din Czegled suntă atâtă de .pretinl' 

unii cu alții, incâtă fără de ună escadronă de husail 
nu p6te fi lipsită localitatea, celă puțină pănă va sosi 
ală 4 lea regimentă de husari destinată a staționa acolo. 
Primarulă a intervenită să nu rămână localitatea fără 
soldați.

—x—
Ministrulă de interne a detrasă debitulă poștală 

pentru țările corOnei ungare tjiarului polonă •Kurjer 
Polski Paryzu*  ce apare in Parisă pentru «tendința 
dușmană statului', ce ar urmări-o.

Editoră: lacobfl Mureșianu.
Redactoră responsabilâ : Dr. Aurel Moreșunu :

—x —
Defiraudarea dela scaunulă orfanală din Raab 

provocă nouă jertle. Notarulă acelui oficiu losef Braun 
s’a împușcată, fundă amestecată la defraudare, precum 
se constată din scrisărea ce a lăsat’o în urmă-i. Păcatele 
lui le sufere acum soția și 5 copii ai săi.

ce a spusă vecinulă Iui, ci că a săpată numai să-și în- 
grâpe papucii, cari i’au pricinuită atâtea pa'ube, și ca 
dovadă pune să sape și să scdță papucii. Dâr cine să’lă 
crecjă ? Cadiulă ilă pune să plătescă o amendă nespusă 
de mare.

Abu-Karem ese dela cadiu cu papucii in mână.
»Nu, nu vrâu să mai pună mâna pe voi, nu vrâu 

să vă mai vădă“, — tjice bietulă sgârcită desnădăjduită.
Și-i aruncă intr’ună canal pe unde vine apa, și 

care canală este aprâpe de palatulă cadiului. Din ne
norocire papucii cadă intr’o țevă care era astupată mai 
dinainte și oprescă cu desăvârșire să mai trecă apa. A- 
tuncl totă lumea iucepe să țipe că n’are apă. Inginerii 
fură chemați in pripă să vadă, din ce pricină nu mai 
vine apă; ei sapă și dau peste papucii lui Abu-Karem. 
Inginerii nu voră să spuie, că din prostia loră nu cur
gea apa pentru că nu fusese canalulă bine, ci că din 
pricina papuciloră.

„Negreșită că Abu-Karem a vrută să șl răsbune pe 
guvernatoră, și de aceea a aruncată p pucii in canală", 
<țică dânșii.

Abu-Karem fu iâr arestată și âr osândită să plă- 
tâscă o amendă mare. Insă i se dau papucii Înapoi.

»Ce să facă? se gândesce bietulă omă I-am a- 
runcată in apă, i-am îngropată in pământă, și totă de
geaba a fostă. Ori cum amă făcută totă rău ml-a e-

D. M. Cogălniceanu a dăruită rauseului națională 
de antichități din Bucuresci o petră mare de marmoră fru- 
mosă, representând, la prora unui vasă ce plutesce cu vă
lurile întinse și e aprope de a ajunge la țărmă, ună Roman 
investită cu togă, in întâmpinarea căruia vine pe țărmă 
ună erou avândă pe spate pelea unui leu și întovăi ășită 
de ună ogară mare. D. Adolfo Grimberg, din Iquiqiie 
(Chili), a dăruită, prin d. S. Goldenberg din Galați o 
brâscă țestbsă în greutate de circa 380 kilograme, jentru 
museulă națională din Bucurescl.

—x—
In Sicilia s’a ivită colera. Guvernele au începută a 

lua măsuri contra proveniențeloră de acolo. Se dice eft 
e colera nostras, âr nu cea asiatică.

Constatarea dreptului de alegetoră. Atragemă aten
țiunea alegătoriloră români, că terminulă pănă când potă 
să reclame dreptulă loră la casă când nu s’ar găsi in
duși in listele electorale, se sfîrșesce cu cjiua de 3 (15) 
Iulie a. c. Pănă în atestă cji, Vineri săra, la 6 6re se 
potă preda reclamațiunile, cari trebue să se facă in scris, 
der potă reclama mai mulțl printr’o singurăhârtiă. Listele 
alegătoriloră se potă vedâ in iote comunele la primării, 
unde suntă espuse dela Orele 8—12 a. m. și 2—6 d. a. 
Observările asupra reclamațiuniloră se facă dela 16—25 
Iulie.

Dreptulă de proprietate în Rusia.
Ună ukas imperială de curândă publicată ordonă, 

ca străinii să-și vândă proprietățile loră ce le posedă în 
Rusia. In privința acestui ukas au circulată tolă felulă 
de sgomote contradictorii. 0 telegramă din Petersburg 
anunță că acestă ukas conține prescripțiele următore :

,In guvernamentele dela graniță, străinii nu voră 
pute dobândi drepturi de proprietate asupra imobileloră 
situate în atară de porturi său de orașe.

.Succesiunea legală in liniă dreptă și între toți va 
continua să fiă admisă in ceea ce privesce bunurile si
tuate in alară de porturi și orașe și cari au aparținută 
unoră străini decedați, decă moștenilorulă s’a stabilită in 
Rusia înainte de promulgarea ukasului care conține noile 
presei ipțiunl.

>In tole celelalte cașuri de succesiune legală și in 
casă de succesiune prin testamente, străinulă, care va 
moșteni, va fi obligată să vândă drepturile sale de pro
prietate unui supusă rusă, in termenă de trei ani dela 
data în care elă le va fi dobândită.

■ Decă vânejarea nu se va face in acestă termenă, 
apoi bunurile voră fi vândute la licitația de cătră auto
ritatea judiciară și suma percepută va fi dată moște
nitorului.

Furnisare pentru armata bulgară. Din parte pri
vată au sosită la cererea camerei de comerciu și indus
tria din Brașovă descrierile de sortele postavului de 
furnisată precum și condițiunile (Cahier de charges) pen
tru obiectele de furnisată, precum și unele mustre de 
postavuri. Acestea se potă vedea in cancelaria camerei 
de comerciu și industria.

Raportfl polițienesc^.
Vineri săra ună făptuitoră necunoscută a spartă 

ferestrile cu pietrii sergentului maioră de honvecjl Gus- 
tav Kransl, care loi uesce în suburbiulă Blumăna pe 
lângă casarma Steinbruch. O temeiă, care locuesce in 
aceeași curte, este in prepusă de a fi făptuitărea.

Totă Vineri a fostă espedată triflărarulă GarolQ 
Diippon din causa vagabundagiului în comuna sa natală 
Lugoșă.

șită. N’am ce face alta decâtă să-i aruncă in focă. 
Dâr să-i pună mai înfâiu să se usuce căci suntă îngă
lați de apă și de noroi'.

li pune bietulă pe învelitorea casei să se usuce. 
Der nenorocirile lui nu s’au sfârșita încă. 0 pisică, care 
să juca pe invălitorea casei d’alăfurl, sare pe casa lui 
Abu-Karem, începe să se jâce cu papucii, târăsce pe 
unulă pănă in margine și la scapă. Papuculă căiJândQ 
lovi pe o temeiă, care trecea cu copilașulă în brațe, 
drepte in capă. Bărbatule femeiei se jeluește Ia cadiu 
și Abu-Karem este âr arestata și osândită și mai greu 
ca pănă acum, pentru că era să omdre pe o mumă cu 
copiluia ei din nebăgarea Iui de sâmă.

Abu-Karem ascultă cum este osândită și tjice ca
diului: „Luminate cadiu, mă supun cu umilință hotăririi 
tale. Am să plătescă bucurosă amenda și-mi voi lua 
și osânda. Der te rogâ să mă scapi de afurisiții mei 
de papuci, pentru că din pricina loră sunt închisă în 
pușcărie, umilita, sărăcită, și chiar amenințată să-mi 
pierdă și capula. Cine scie ce belele o să ml mai 
aducăr“

Cadiu primi bucurosă rugăciunea lui și opri pa 
pucii la judecătoria. Apoi tjice lui Abu-Karem că ade- 
verata economie constă nu în a grămădi necontenită la 
bani, ci a cheltui cuviinciosă.

ErI nâpte s’a provocată intre uisee birjari beți și 
calfe de măsară chafuițT o cârtă, care a degenerată, în 
cele din urmă in bătaiă. O patrulă polițienâscă, care 
a alergate iute intr’acolo, apusă căpătă bătăii areslândă 
pe principalii vinovațl.

Societatea Transilvania are vacantă cu începere 
delâ I Oetomvre 1887 stipendiulă „A. Papiu I!artană,u 
in sumă de lei 1600 anuală în aură. Acestă stipendiu 
este destinată pentru studiu la o Academiă de Comerciu. 
Pentru ocuparea lui se publică concursă.

Suntă admiși le concursă numai tineri români de 
peste CarpațI, fiă din Transilvania, fiă din părțile Unga
riei, fiă din Bucovina.

Doritorii de a-lă obțină voră adresa cererile loră 
în scrisa cătră Comiletulă Societății Transilvania, Bucu
rescl, strada Planteloră 24, cela multa pănă la 25 Au
gustă st, v. a. c. și le voră însoți de următârele acte:

1) Certificatulă de boteză, 2) Certificatulă că a ter
minată liceulă și că a depusă bacalaureatulă (maturi
tatea) sâu că a terminată o sc6lă reală, ori comercială 
secundară. 3) Certificatulă de paupertate, 4) Să-și ia 
fndatorirea a se conforma dorinței exprimate in art. 4 
din statute, adecă, de a-șl aplica cunoscințele câștigate 
in partea locului și in fine 5) Sâ-șl ia îndatorirea ca Ia 
terminulă fixată în programa Academiei unde va fi tri
misă sâ-șl facă neapărată esamenele.

Neîndeplinirea acestei îndatoriri atrage după sine 
perderea stipendiului. Comitetulii.

Convocare.
Comitetulă despărțământului XVII aia Assoeiațiunei 

transilvane pentru literatura română și cultura poporu
lui română, in ședința sa dela 6 luniu a. c., a otârîtfl 
a-șl ținâ adunarea generală din ăsta ana la 9 Augustă 
st. n. 10 bre a. m. în biserica gr. cat. din Reghinulă 
săsescă. •

La care suntă prin acâsla invitați toți membrii și 
alțl iubitori de cultură a se înfățișa in număra câta mai 
mare de ore-ce tota în aceea di, după încheierea agen- 
deloră ofieiose, de sâră, se va arangia din partea comi
tetului subscrisă o petrecere socială pentru acoperirea 
necesitățiloră culturale și literale ale acestui despărță- 
mântă.

Programulă ordinei de (J1 se va distribui, d-loră 
membrii în <jiua întrunirei.

Direcțiunea despărțământului XVII.
Reghină, Ia 6 Iulie 1887.

Patriciu P. Barbu Dr. Absolonu Todea
direcloră. secretara.

Basiliu Rață
cassară.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.<)

ARADtJ, 11 Iulie —Eri diminăță s’a sim
țită aici unO cutremura, care a durată lVa se
cundă. Sguduitura, destulă de tare, n’a produsă 
însă nici o pagubă.

ORADEA MARE, 11 Iulie. — Intre pro- 
prietarulă Bela Mandel și funcționarulă Georgiu 
Kondossy s’a petrecută ună duelă cu pistâle. 
Lui Komlossy i-a întrată glonțulă în pântece și 
curândă după duelă a și murită. Causa duelu
lui se asigură că a fostă o căită pe timpul ă 
când s’a depusă jurămentulă electorală.

TERNOVA, 11 Iulie. — Sobrania alese o 
deputațiune de 10 membri cu însărcinarea de a 
duce și a-i preda prințului de Coburgă actulă 
de alegere, și spre a-i adresa rugarea să vină 
neamânată în Bulgaria. In cameră se așteaptă 
răspunsulă deputațiunei. In casă când prințulă 
ar amâna venirea lui în Bulgaria, membrii So- 
braniei se voră duce pe acasă, Sobrania fiindă 
amânată. Dăcă însă prințulă de Coburgă va 
veni imediată, camera îlă va aștepta ca să de
pună jurămăntulă înaintea ei.

SOFIA, 11 Iulie. — Sobrania a respinsă 
demisiunea regenței, rugându-o să-și esercieze 
funcțiunile pănă la sosirea prințului, căruia să-i 
predea apoi frenele guvernului. Regența a pri
mită apoi demisii ne cabinetului, însăreinândă pe 
Stoilovă cu formarea noului ministeră. Este 
probabilă că se va compune ună ministeiiu de 
afaceri.

POPRAD, 12 Iulie. — Au arsă 80 locuințe, 
200 edificii laterale. O singură stradă a rămaăă 
cruțată.

SOI IA, 12 Iulie. — Cabinetul ă încă nu 
s’a formată, cu t6te astea nu e îndoială, că Stoi- 
Iov formdză ună cabinetă liberală moderată. 
Scirile despre o ferbere în țâră, nu suntă înte
meiate.

COBLENȚA, 12 Iulie. — Impăratulă Vil-' 
helm a sosită din Ems sănătosă.
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IncunosciinUre.
Superioritatea seminariului linerimti române gr. 

cat. dela gimnasiulo din Blașă aduce la cunoștința ono
ratului PublicO, care voiesce in anula școlastică viitorii 
1887/8 a-șl cresce fiii în seminariulo statoritil, cum. ă ler- 
minulo concursului de primire s'a numita pe diua de 
15 Augusta n. a. c. pănft la care t)> loțl părinții dori 
lori ca fiii lora să fiă primiți in acela seminarO pre anula 
școlasticO viitoră, vorO avă să-și trimită concursele adre
sate Escelenței Sale Prea Sânțitului Metropolita in BiașO 
de unde apoi In .impulâ cela mai scurta li-se vorO 
speda resoluțiunile.

La concursula celorO ce n’au mai fosta in seminarO 
este de a se alătura și testimoniulă de pe clasa absol- 
vată In anula școlasticO espirală.

Condițiunile primirei suntO următorele:
1. Pentru unO tinărO vorO fi de a se plăti căte 10 

fl. v. a. pre lună și așa pre una ana școlasticO 100 (1. 
v. a- Plătirea are să se întâmple cu tOlă punctualitatea 
In două său In patru rate anticipande.

2. Pentru unulO fiăcare tinărO la inceputulO anului 
este de a se solvi o taxă de inscriere de 4 (1. v. a.

3. Fiă care tinărO are să aducă cu sine: a) 4 pă- 
rechl de schimburi bune de pânză său giulgiu b) 4 nâ 
frăml de buzunarO și două la grama^O, c) 2 părechl de 
călțunl buni și 4 părechl de peciorete (fuseclii, obdele).

4. Vestminte de patO: a) unO ștrejacă (sacO pentru 
paiă) la așternută dedesubtă, b) 3 fețe albe de pată, 
c) 2 perinl și 4 fețe de perinl pestrițe, d) 2 fețe albe de 
coperitO patulO și unO țolă său plapomă

5. Fiă-care HntlrO are să șl aducă 3 ștergare și 
doi peptenl: unUlă rară și altulO desă. Apoi unO cuțito, 
o furculiță și o lingură de pacfonă, 1 paliarO și 3 
șervete.

6. Fiă-care tânără are să-și aducă mai incolo: 
periă de vestminte și de curățită călțunii.

Părinții în decursulă anului scolastică să nu trimită 
fiiloră din seminarO nici unO articlu de mâncare, decât O 
păte la sărbătorile cele mari, fiind1! în privința acâsta de 
ajunsă , provăcjuțl în seminarO, nici bani; ci lipsele de 
vestminte, cărți și altele de genulă acesta, să li se îm- 
plinâscă pe calea superiorităței, ca așa să se evite ori ce 
ocasiune la escese și transgresiuni de disciplină daună- 
ciăse educațiunei și progresului in studii.

Pentru suma de 100 fl. v. a. pe ună ană scolas
tică tineriloră se va da următOrea provisiune:

1. Locuință în etagiulă seminarului în sale mari, 
țutninăse, provăcfute cu tote supelectilele de lipsă și cu
rățite de două or) in fiă care iji.

2. Viptulă întregă, regulată și anume în de
dulce: a) dejună câte unO pătrară de litru de lapte 
caldă, b) prâncjo 3 piese și anume: supă de carne, carne

, cu sosă și mâncare grosă cu carne, âr în dumineci și 
i sărbători pe lângă acestea și aluată, c) cina 2 piese: 
l supă de carne și mâncare gr<5să cu carne. In 4'le de 
postă dimineța supă de chimină, er la amâtjl cu o plâsă 
mai puțină.

3. Spălatulă întregă peste ană.
4. LuminatulO in tolO timpulfl recerută.
5. IncfllijitUlO în timpO de iârnă in șalele de lo

cuită, de dormită, în înfirmăriă și în refectoră.
6. Medică și medicină din apotecă pentru cei 

morboșl și viplă prescrisă de medică.
7. Instrucțiune in casă de lipsă prin indivizii e- 

minențl.
După ce din motive de higienă și curățenia în a- 

nulă din urmă s’a adaptata pentru tinerime in edificiulO 
seminarială și scaldă de apă caldă, așa ca fiă-care tâ 
nără să se pdtă folosi și de scaldă de câte-va ori pe 
ană după disposițiunea superiorității, fiă-care va solvi la 
inceputulă anului taxă anuală de 1 fl. pentru folosirea 
scaldei.

Părinții, cari ară dori că fiii loră să capete viptulă 
superioriloră seminariall la masa acestora, aceia vorO 
avâ de a solvi pentru ună tinărO dela 14—16 fl. v. a. 
pe lună. Viptulă acesta constă a) la dejună cafea
cu lapte b) la amâijl 4 specii in fiecare <)*  afară
de (jilele de postă, când sunto numai trei, c) sâra două.

Fiecare tinără va căpăta pâne totă de o calitate, 
și anume diminăța 100 gr^me, la amâtjl 300 grame, 
sâra 300 grame, cu totulă 700 grame pe <ji.

Fiindăcă Direcțiunea seminariului a observată greu
tățile, ce le au părinții cu provederea tineriloră cu vest
minte, de aceea ca și in privința acâsta să le vină pă- 
rințiloră in ajutoră, Direcțiunea seminarială a încheiată 
legătură cu ună liferantă, care pe lângă prețuri fixate și 
forte moderate va avâ să provâdă pe ori și care tânără, 
când va ave lipsă de ceva vestminte, cu vestmintele sta- 
torite și uniforme pentru intrâgă tinerimea. Vestmintele 
suntă din materiă frumosă și durabilă. Prețuia loră este 
următorulă :

1) UnO rândă de vestminte de veră de așa nu
mită Segeltuch, de colore deschisă, tivite cu vânătă 
deschisă la olallă cu pălăria cu frunză vânătă in giură. 
costă pentru ună tânără din gimnasiulo inferioră 4 fl 
v. a., âr pentru ună tânără din gimnasiulă superiorii 
5 fl. v. a. Materia e așa de tare, câtă ori și care tâ
nără se pole ajunge o vâră întrâgă cu ună rândă.

2) Ună rândă de vestminte de ârnă din materiă 

. tare de pâră de co'âre nâgră, tivite cu vânfilOj pentru 
ună tânără din gimnasiulo superiorO 14 fl. v. a. âr pen
tru ună lânără din gimnasiulo inferioră 12 fl. v. a. cu 
deosebire tinerii mai mari se potO ajunge și două ierni 
cu ună rândă Cu vestmintele acestea are de a petrece 
tinerimea în casă și în scâlâ.

3. Ună mexicană lungă din materiă asemenea de 
pără tivită și căptușită cu vânătă costă pentru ună tâ
nără din gimnasiulo superioră 14 fl. v. a. Vestmănlulă 
acesta lungă, îlă îmbracă tinerimea peste celelalte 
de ârna la preumblare și la biserică. Mexicanulă pentru 
ori și care tânără e de ajunsă în casulă cela mai rău 
două trei ierni.

4. O pălăriă de Filz costă 1 fl. 50 âră una de 
paiă 50 cr.

5. Fiindă că în institută intre alții suntă și tineri 
mai cu stare, cari ar dori să aibă vâra și vestminte de 
Dumineci și sărbători, așa ca să li se imp.inâscă și do
rința acestora, la cari voră voi și când voră voi potă 
să-și procure prin superioritatea seminarială vestminte de 
vâră pentru sărbători de aceeași colăre ca și cele de 
vâră de purtata, și anume cu prețuia ce după etate va- 
riâză dela 10 fl. v. a. până la 14 fi. v. a. Astfelă pă- 
rințiloră, ai cărora copii vorO fi primiți în seminarO, li 
se aduce la cunoscință, ca să nu-i provâdă cu vestmin
tele acestea, căci li se vorO procura prin Direcțiunea 
seminarială pe lângă prețurile amintite, îndată după in
trarea lorO in institută.

Acâsta li se aduce la cunoscință cu atâta mai 
vârtosO, că la nici unO casă când se procură pe acasă 
său și în Blașiu pentru câte ună singuralicO, nu se potă 
procura din materiă bună pe lângă ună preță atâtă de 
moderato.

AtâtO tinerii cari au fosta suscepuțl încă în anulâ 
trecută, câtă și cei ce dorescă să fiă suscepuțl acuma 
mai ântâiu, vorO avâ să-și trimită suplicele până la ter- 
minulă indicate. Cei ce nu vorO trimite suplicele in scrisa 
nu vorO fi luațl în considerare. Eră cei primiți voră avâ 
să se presenteze pe 31 Augusta n. a. c. înaintea Recto
ratului seminarialO spre a fi visitațl prin mediculă archi- 
diecesană.

Blașiu, 4 Iulie n. 1887.
Dr. Alesandru Grama, 

Rect. seminarialO.

CW*  Numere singuratice din „ Gazeta Transilva- 
niei“ ă 5 cr. se potu cump&ra în totungeria 
lui I. GR0SS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

MersulU trenurilorU
Valabilă dela I luniu st. n. 1886.

pe linia Predeaiii-Budapesta și pe linia Teiușd-Aradd-Budapesta a calei ferate orientale de stattt reg. ung.

Predealft>Budapesta Budapesta—Predeald
Trenâ I 

da 
paradea

Tren Trenfi 
'accelerat omnibus

Trenfi 
omnlbo*

Bucuresc!

Pradaalfi
• i
Timișfl

Brașevl 
Feldiâr*
Apatia 
AuguslinO 
HomorodO 
Hașfaleu

(
(

(
(

(
(Sighișira 

Elisabetopole 
Mediaș tl 
Copia miei 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelB 
Teiuți 
Aiuda 
Vințula de 
Uidra 
Cieerdea 
Ghiriit 
Apahida

Clațla 

Nedeșdu 
Ohirbău 
AghirișO 
Stana 
HtriedinO 
Ciuda
Buci» 
Bratca 
VadO 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vene(ia-Oră<jii

( 
(

suid

7 20
7 57
8 24
8 47
9.29
9 37

10 53
11.00
11 34
12.03
12.26
12.42

1.11
1 23
2.06
2.27
2 49
2 56
3.12
3.46
5.01
5.21

Ondit-Btre
P. Ladăiy
Snliok
■■ds-psat*

4.30

9.12
9.35

10.12
2.32

t 6 01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

9.11
9.16

10.37
12.20
2.15

7.30
1.14

1.45

Viena ■

Nota:

4.47
5 28

5 59
6 49
8.3f
9 02
9.12
9 56

10 37
10.69 
11.16 

11.37 
12.16 
12,33

1.5t
2 .8
2.48
2 56
3 64
4 51
5.28
5 56

Trenâ 
de 

perafine

10.50
1.33
4.24
10.05

. 2.15
800| -

Trenâ 
de 

persOne

6 37
6.58
7.14
7.29
7.56
8.18
8 58
9.15]
9 34:
9 53

10 28
10 47
10.57 
1107 
11.19,

1.16
3.29
6.33

Orele de năpte sânta cele dintre liniile grăse.
■

Trenfi 
de pera.

Tren 
accelerat

Trenfi 
de pers.

Trenfi 
de 

parafine

Trenfi 
omnlbua 

1

Viena 11.IC
1

— — — 1___

Budapesta 7.4C 2.- 7.40 618
Szolnok 11.05 4.0b I 10.42 9.38 —
P. Ladâny 2 02 5.47 2.02 12 02 —
Oradea mare 4.12 7.11 4.78 2.01 —

Venția-Oră<|ii — — — 2 08
Fudi-Oșorheiu — — — 2 19 —
Teleagii — 7.33 — 2.41 —
Vada — 8.04 — 3.24 —
Bratca — — — 3.4 —
Bucia — — __ 4.07 —
Ciucia — 8.58 _ 4.33 —
Huiedin — 9.28 — 5.15 —
Stana — — — 5.33 —
Aghiriș - — — 5.53 —
G1 ârbău — — — 6.C5 —
Nedișu — — — 6.20 —

— 10.31 — 6.38 —
11.00 __ — — 7.08

Apahida 11 19 — — — 7.36
Ghiriș ’2 33 — — — 9.16
Cocerdea * 1.01 — — — 9.53

( 1 11 — — — 10.—
Uidra 1.18 _ — — 10.09
Vințula de susii 1.05 _ — — 10.19
Aiudâ 1.46 __ — — 10.48
Teiuță 2.25 — — — 11.55
GrăciunelO 2 50 __ — — 12.34
Blașd 3.03 — — 12.52
Micăsasa 3.35 — — 1.34
Copța mie 4.01 _ — — 2.13
MediașA 4.20 — — — 2.46
Elisabetopole 4.5 ‘ -- — 3.31
digișăra 5.42 — — — 4.32
Hașfaleu 6.01 — — — 5.02
Homorod 7.27 — — — 6.63
Augustinâ 8.08 — — — ■ 7.43
Apatia 8.36 — — — 8 23
?eldi6ra 906 _ — 9 01

9.46 5.37 — — 9.52
Brașovt — — 1.55 — —
TimișA — 6.20 2.53 — —

_ 6.47 _ — --
Pradealâ — 11.30 3.28 — —

Bucuresc! 9.35

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

TelușA- A radn-Budap«sta Budapesta-Aradft-TeiușA.

Trenfi Tre ifi Trenfi de Trenfi de Trenfi Trenfi
omnlbua de peri. parafine

— -
perafini do perafine omnlhuj

Teiușâ
Alba-lnlia

(
Viena

Budapesta
11.24

11.59
— 3.00

3.59
11.10 12.10 —

— 8.20 9.05 —
VințulO de josfi 12.30 — 4.24

S«,duok 11.20 12.41
ȘibotO
Orăștia
Simeria (Piski)

1.01 — 4.51 11.35 5.45 ___
1.32 — 5.18 AiadA 4.30 6.- —
2 32 — 6 15 Glogovațfl 4.43 6.13 ___

Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 ......
Braniclea 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 ___
Ilia
Gurasada

3.55
4.C8

— 7.28
7.40

Radna-Lipova 
ConopO

541 7.10 —— 6l9 7.37 —
Zam 4 25 — 8.11 Bărzova 6 28 7 55 ■ -
Soborșin 
Bărzova

5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 ___

6.27 — 9.33 Zam 8 01 9.12 ___
ConopO 6.47 9 53 Gurasada 8 34 9.41
Radna-Lipova 7.28 — 10 27 llia 8 55 9.58 ___
Paulișă 7.43 — 10.42 Braniclea 9.19 10.17 ■
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 9 51 10 42
Ulogovațu 8.28 — 11 25 Sinteria (Piski) 

Orăștiă
10.35 11 07 ___

Arad A 8.42 9.17 2.31 11.11 11.37 ___

Szolnok ( — 2 32 4.f9 ȘibotO 11.43 12.— —
l

Budapesta
— — 5.12 VințulO de josă 12 18 12.29 —.
— 1 — 8.20 Alba-lnlia 12 36 12.46 _1—o

Viena -1 — 6.05 Teiuatk . 1 29 1.41 —.

Aradtt«Tlmaiț6ra Blmaeria (Piski) PetroșemI

Trenfi Tronfl de Trenu Trenfi de Trenfiomnlbnr perafine mixt perafine omnlhtu mixt

A rad A 6.48 6.05 Simeria -
2 41AradulO nou o 19 — 6.33 Sfreiu __ 3.25

SlAmeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă — — 416vinga 7.16 — 7.29 Pui 5 11Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 5 5h
Merczitalva — — — Banița __ __ 6 4r)rimnișAra 9.02 — 9.08 Petroșani — — 7.Î2

Timlș6ra»Arad A Petroșenl—Nlmeria (Piski)

Trenfi di 
parafine

Trenâ de 
parafine

Trenfi 
ownlbiu

Trenfi 
de pera,

Trenfi 
omnlbiu

Trenfi 
mixt

TimlșAra
Merczitalva 
Orczifalva

6.25 — 5.00 Petroșeni
Banița

— — 6.10
6.53

7.46 — 6.32 Crivadia T_J — 7 37Vinga 8.15 — 7.02 Pui _ 8 20Nâmeth-Săgh 8.36 — 6.23 HațegO _ _ 9.01AradulO nou 9.11 — 8.01 Streiu 9.62Aradfi 9.27 — 8.17 Mleaerlâ , — — 10.81


