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Brașovu, 23 Octomvre 1887.
Românii din părțile ungurene sunt.u forte 

îngrijați de crescerea periculdsă limbei și ritului 
bisericei române unite a acetonă clerici români, 
cari suntă trimiși la studiu în seminariele străine. 
Primimă în acesta materia unu articula dela una 
binevoitorO și zelosu iiiu ala acestei biserice, pe 
care îlu recomandămti cu tbtâ căldura atențiunei 
archiereiloru bisericei române unite, cari suntu 
chiâmați în prima liniă a îngriji ca clericii de 
sub păstorirea loru să capete o educațiune și o 
direcțiune bisericescă și românăscă adevărată, ca 
să p6tă deveni păstori demni și credincioși ai po
porului românu. Eată memoratulu articula:

„Lipsa unui seminaru românescu pentru cle
ricii români gr. cat. din diecesa Oradiei mari este 
câtu se pdte mai semț.ită. In acestă diecesă se 
află pentru anula scolastica curenta 31 de tineri 
teologi, dintre cari — în lipsa unui seminaru 
românes-u — 29 de înși suntu trimiși prin se
minariele latine din Budapesta, Oradea-mare, Stri- 
goniu Satinară, Ungvaru, unde nu numai că li 
se propune în limba latină, și nu română, der 
simtă condamnați sărmanii tineri a petrece câte 
patru ani de 4’‘e 1 junețea. loru între cei mai
neîmpăcați dușmani ai Românilortî.

De multe oii aceste seminare suntu nisce 
perieuldse curse de maghiarisme. Limba româ- 
născă nu se aude în veci prin șalele și coridd- 
rele loru; Românu cu Românu din acelașu in- 
stitutu adese-orl nu cutdză să vorbescă umilii cu 
altuia în limba lorii maternă, de frica dioiei co- 
legilortî loru maghiari seu magliiaroni, cum simtă 
Ruteni și Sloveni maghiarisați și mai seie Dum 
netjeu câte alte ființe, care s’au lăpădat.u de legea 
și națiunea loru.

Totu atâtea esemple triste, câtă se pdte de 
triste, suntu acestea pentru tinerii români, cari 
din nefericire suntu condamnați să-și primdscă 
educațiunea loru teologică în aceste institute 
străine, unde limba, obiceiurile, ba chiar și rituh'i 
bisericescă alu poporului românu suntu iota a- 
tâtea obiecte de dispreță. Inrîurinței acestora 
triste împrejurări treime să atribuimii fapttilu, că 
diecesa gr. cat. a Oradiei mari, ori câtu de 
vechia este ea, până acum nu ni-a putută da 
decâtu unu numără relativă destulă de neînsem
nată de preoți adevărată conscii de misiunea loru 
bisericescă, nu numai, ci și națională.

Nu voimu să vorbimu aici de identitatea 
credinței dogmatice, ddr punemu mare greutate 
pe diversitatea ritului și a limbei, prin care în 
adevăru se distinge biserica romândscâ de cea 
romano-catolică, și care este prin urmare sem- 
nulu caracteristică, ce face ca poporulu nostru 
să’șl cundscă biserica lui națională. Ceea ce a 
flămu de regretată și de condamnată în casulu 
de față este, că acei tineri teologi, crescuți în 
seminarele catolice ungurescl, își însușescă prea 
multă obiceiurile și formele ritului catolică, pe 
care poporulă dela țdră nu scie să lu distingă 
ca unu caraeteru ală bisericei catolice, ci-lă pri 
vesce ca unu caraeteru esclusivă alu bisericei 
ungurescl; și acestă caraeteru ală bisericei un
gurescl se nisuescu adese ori clericii români cres
cuți în seminariele străine a-lu imprime mai mult 
său mai puțină bisericei loru românesc!. O facă 
aedsta parte din nepricepere, parte din causa al- 
terațiunei sentimentului loru curată rouiânescU, a 
acelui sentimente, ce l’ati primită din frageda 
copilăria în casa părintescă și în biserica în care 
s’au născutu și s’au botezată

Ună Românu din Arddlă, intrâudu în o bi
serică gr. cat. romândscă din părțile acelea, va 
observa numai decâtă, mai vertosu în cântări etc, 
ună felin de imitațiune mai mare s6u mai mică 
a deprinderiloru bisericei catolice unguresci. Acesta 
imitațiune a formeloru esteridre din biserică constă 
d. es. în modulă facerei semnului crucei, plecarea 

genunchiului, întrebuințarea de „Amen“, în locu 
de „Amină" ș. a.

De sine urmdză așaddră, că pentru Românii 
din Ungaria mai vîrtosu, cari suntu atâtu de es 
puși maghiarisărei, imitațiunea aedsta, fiă ea ori 
câtu de mică abatere dela formele rituale orien
tale, este câtu se pdte de periculdsă. De aceea 
este neapărată necesară, credemă, ca să se in
terzică ori ce difoimare a ritului bisericescă din 
partea acestoră tineri.

Românii gr. cat. din diecesa Oradiei mari 
dorescu multă — după cum scrie „Fdia bis. și 
școl“ din Blașiu — ca să-șl înființeze ună se
minaru propriu românescă în Oradea mare. Acesta 
și noi o dorimu, mai vertosu pentru că avemă 
grmă speranță, că în acelă seminaru se voru 
propune studiile în limba romândscă, dr nu la
tină, ca în seminarulă românu din Gherla.

Mai multă garanția însă dă în privința bi- 
sericdscă și națională unu seminaru teologică din 
ună centru românescu, unde sentimeutulu bise- 
ricesciî și românescu nu este espusu alternați- 
unei, nici prin educațiunea internă din institutu, 
nici prin societatea din afară. Din acdstâ con 
siderațiune nu putemu decâtu să salutămă cu bu
curia fericita ideiă a Iluștri tații Sale, actualului 
episcopă alu Oradiei mari, Michiilă Pavelă, care 
de doi ani îiicoce a începută a trimite câte doi 
tineri teologi în seminariulu din Blașiu. Ar fi, 
credemă, la totu casulă forte de dorită, ba chiar 
o necesitate supremă în împrejurările actuale, și 
în interesulă adevărată ală bisericei unite ro
mâne, ca câtu mai curendu să se ia disposițiunile 
de lipsă, pentru a se pută aduce în acestă semi
naru, pe câtu numai se pdte, și ceilalți tineri ai 
dieceseloră sufragane, cari petrecu în seininarie 
străine, pănă când își voră face și ele semina
riele loru necesare, căci mai bine va fi la totu 
casulu să se dea stipendiele menite pentru între
ținerea acelora unui seminaru românescu, decâtă 
unui seminaru străină, cr spesele întreținerci de 
siguri; nu voru fi în Blașiu mai mari, decâtă în 
Budapesta, St.rigoniu, Ungvară și într’alte focuri.

Fâcendu se acăsta, celă puțină ună singură 
profită este garantată înainte prin împrejurarea, 
că s’ar delătura acea aparițiune, pe câtă de tristă 
pe atâtă și de absurdă totodată, de a ave preoți 
români, cari nu sein românesce și nu-și cunoscu 
ritulu lorii. “

A doua scrisore
a generalului T raia lift Do ila.

D. președinte alu camerii deputațiloru din 
Peșta, ignorândă declarațiunea d-lui deputată Tra- 
ianU Doda, cu dta 15 Octomvre a. c. Nr. 211 i,rM 
îlă provdcă ca în răstimpă de 15 dile să-și pre- 
senteze credenționalele.

La aedstă provocare d. deputată a adresată 
d-lui președinte ală dietei următorulă răspunsă:

Stimate Domnule Președinte!
in deci irațiunea ce ați făcnt’o in camera deputa

țiloră in ședința publică din 12 a lunei curenie, ați re
cunoscută, d-le președinte, că v’a venită la înănă seri 
lorea mea ia care v’am împărtășită atâtă hotărîrea mea, 
că nu-mi voiu presenla credenționalele de deputată, nici 
nu voiu abdice de maniatulă meu de deputată, — câtă 
și motivele, care m au condusă la acesta hotărâre.

Cu tote acestea, prin scrisorea de sub N.
mă provoeațl oliciosu, ca să-mi presenteză ere lenționa- 
lele, ignorândă simplu scrisdrea mea din motivulă, <e 
l’ațl spusă în acea ședință, cumcă ună deputată, carele 
nu-și presenteză camerei credenționalele, nu este depu
tată și nu pole veni in atingere cu camera depula- 
ți'oră.

Vă rogă, d le președinte, să binevoiți a’mi ascrie 
numai sincerității, ce-mi datorescă, dăcă eu înainte de 
ce-mi iau libertate a vă răspunde la prețuita provocare, 
mă vădă silită a-mi esprima convingerea, cumcă nici

punctulă de mânecare, din care ați purcesă, nici pro
cedura ce ați urmat’o in acestă causă, — nu se potă 
aduce in consonanță cu disposițiile legii.

lu §. 86 arf. d. 1. 33 din 1874 se tjice apriată: 
• Președintele electorală.... proclamă de deputată dietală 
ală cercului pe acelă candidată, care a întrunită majo
ritatea absolută a voturiloră valide însemnate.* — Ca
litatea de deputată așaderă este independentă de ori și 
ce condițiunl ulteriore, prin urmare este pe deplină in
dependentă dela presenlarea ori nepresentarea credențio- 
naleloră, și ea este validă din momentulă precisă deter
minată prin lege.

Pe acestă basă fiecare deputată se bucură de drep- 
tulă de inmunitate din momentulă alegerii, fără privire 
la verificarea ori nimicirea alegerii.

Și, încâtă sciu eu, nu esistă lege, care ar îndrep
tăți pe președintele dietei, ca prin o simplă enuncia- 
țiune presidială să-i potă detrage acăstă calitate vreunui 
deputată proclamată după prescrisele legii lutr’ună cercă 
electorală.

Dealleuin, acestă punctă de mânecare stă in con- 
trarietale atâtă de mare, nu numai cu cuventulă chiar 
ala legii, ei și .-u o.iiura causei, încâtu D-voslră, d-le pre
ședinte, ați lostu însuși necesitată de a vă abate în faptă 
dela acestă punctă de mânecare absolută greșită, provo- 
cându mă pe mine deadreptulă, ca pe deputatulă alesă 
in cereală Giransebeșă ală comitatului Carașă Severină, 
ea sâ-mi presenteză credenționalele, prin ce ați dovedită 
în celă mu eclatantă modă, și in contrazicere cu de- 
clarațiunea D-vostră făcută publice, — că in faptă mă 
recuiioscețl de deputată alesă in eerculă electorală ală 
Caransebeșului.

Obiectivitatea și slncla stiml față de lege, cure 
ați dovedit-o fără privință la partide, și care V’a distinsă 
atâtă de in iltă in posiția înaltă de președinte, — mg 
îndreptățea ă a presupune, că veți recunosce, cumcă n'ați 
fostă indreplățită a ignora amintiți mea scrisâre, ba 
din contră ați fostă îndatorată a o presenla în tâtă 
forma camerei leputațiloră spre deliberarea normală, ca 
ori care altă scri-ore a vre unui deputată adresată pre
ședintelui, der aparținătdre de <-o npelințn dietei. Și cu 
atâtă mai vertosu mg semtu îndreptățită a aștepta a- 
e.ăsla, deiîreee in ințelesulă legii eomișiunea censurăldre, 
eră in acestă casă excepțională eomișiunea de incompa- 
tlbilitate este singură îndreptățită de a subtrage tnan- 
datulă vre-unui iDpulată, in cașurile prescrise de lege și 
in ințelesulă normeloră sustătătore.

l’roeederea, care are să se urmeze în causa mea, 
este de altcum normală in art. de lege 39 din 1876 
provocată și în prețuita D vostră scrisdre.

Atunci, când eu n’am denegată simplu presenlarea 
credenționaleloră mele, nici n’am intrelăsată presenlarea 
loră prin simplă tăcere, ci am motivată acesta întrefă- 
sare! din parte-mi am satisfăcută pe deplină formalită- 
țiloră cerule de lege, prin urmare am trebuită sg fiu de 
aceea convingere, că și I) viîstră, d-le președinte, veți a- 
vea înaintea ochiloră formele prescrise de lege.

In ințesulu aces'ei legi, scrisorea mea trebuia trans
pusă comisiunii de incompatibilitate spre competentă de
liberare, eră chiem irea acestei eomisiuni, in ințelesulă 
ț<-lui 7 ală citatei legi, este de a decide: „că ore esistă 
condițiunile, de cari suntă legate consecințele provg(jute 
in § 5 ală acestei legi?» Adecă: conformă țț-lui 5 co- 
misiunea are s6 cerceteze: că ore justificat’am eu de 
aj insă nepresentarea credenționaleloră mele?

Nu potă presupune, cumcă onorații membri ai co- 
misiunii, din punctulă loră de vedere politică voră afla 
de motivată întrelăsarea presenlării credinționaleloră mele, 
der și în acestă casu’ «-omisiunea trebue să enunțe acesta, 
înainte de ce-mi va pute detrage mandalulă în formă 
legală.

Atâta din punctă de vedere formală.
Incâtă privesce merilulă causei, de sine se înțelege, 

că nu potă face altceva, decâtă să susțină în întregii cu- 
prinsulă ei deehiarațiunea mea din 10 a lunei curgfilâre, 
și alăturândă ună duplicată ală acesteia Ve rogă:

Să binevoiți acestă răspunsă ală meu, dimpreună 
cil alăturata scrisdre, a-lă transpune prin camera depu
tațiloră comisiunii de incompatibilitate, care singură este 
competentă in acăstă causă.
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Speră că d-văstră, d le președinte, de astădată veți 
satisface rugării mele eu atâtă mai verlosă, cu câtCk eu 
abia ml-așl pute închipui unii motivă ponderosă, care să 
pdtă justifica violarea procederii legale în acestă primă 
casii de aplicare practică a legii, a acelei legi, care s’a 
creații de cătră legislațiunea nășiră tocmai cu privire la 
ast-felă de cașuri escepționale, dor provenite din relația 
nile nostre politice.

Priinesee d-le președinte asigurarea simțăminlelot ă 
mele de adâncă stimă.

Caransebeș, în 30 Octomvrie 1887.
Traianu Doda m. p,

aleșii deputata alti cercului Caransebeș^.

Din afară.
Soirile despre sosirea Țarului în Berlin 

suntii a<Ji mai puțin liotărîle c,r ert. Cercurile 
curții ndgă, că visita Țarului ar fi fost deja ofi
cială notificată, der admită, că e fărte proba
bilă și că e posibilă să asiste la întrevedere și 
ministrulă de esterne rusă Giers. In porturile 
maritime rusesc! se susține, precum e informată 
„Kreuzzeitung1*, că Țarulă va alege drumulă pe 
mare. „Times“ află, că Țarulă numai din acel 
motivă ar fi hotărîtă să călătorăscă la Peters- 
burgă prin Germania, fiindă că nu voia să se 
despartă de copii săi, cari nu potă suporta că
lătoria pe mare.

„Pol. Korr.“ anunță din Varșovia, că la 
î n tă r i t u r i 1 e cele mar! cu șanțuri în 
Rowno, Dubno și Luck, cu tdte că ano- 
timpulă e nefavorabilă, se lucrăză cu puteri în
semnate și cu t6tă graba. Se înființăză nume
rose magazine și se umple cu provisiunl de pro- 
viantfl. F or t i f i câți uni 1 e Varșoviei situate 
pe ambii țerml ai Vistulei se legă print.r’o a 
doua rețea suterană de sermă sub albia Vistulei.

După cum comunică o telegramă din Bu
cii re scî, în cercurile informate de acolo nu se 
scie nimică despre o apropiată călătoria a mi
nistrului de esterne Fericii ide la Viena pen
tru reluarea t.ractăriloră de comerță.

„Pol. Korr.“ anunță din Bticuresci, că 
nu se scie nimică sigură în cercurile informate 
de acolo despre o apropiată călătoria a minis
trului președinte bulgară Stambulov în Ro
mânia; cu t.6tă hotărîrea însă se. contestă, că 
acesta eventualitate ar avă de obiectă o întâl
nire între Regele Carolă și între Prințul ă Fer- 
dinand, deorece despre o astfelu de întelnire nu 
este nicidecum vorba.

Din Constantinopolă se comunică făiei „Pol. 
Korr.“, că o comisi u na militară formată 
din ordinală Sultanului s’a dusă în 28 Octomvre 
n. la granița g r e c o -1 u r c 6 s c ă pentru ca să 
studieze terennlă pentru lucrările strategice plă
nuite. Totodată s’a plănuită și înființarea unui 
bat.alionă de căi ferate, întocmire, ce n’are pănă 
acum armata turcăscă. Proiec.tulă pentru aedstă 
nouă întocmire e lucrată de unu oficeră bava
reză în unire cu oficerl turci, ministerulă de răs- 
boiu l’a aprobată și s’a presentată Sultanului spre 
primire.

Asupra m i s i u n e i e ng e s e c ă t r ă Regele 
Abissiniei se comunică următărea versiune ca 
acreditată: E vorba aci de o acțiune indepen
dentă, dâr paralelă, despre care guvernulă ita

liană pretinde a nu sci nimică oficială. Acțiunea 
s’a înscenată așa de târdiu, pentru ca să nu îtn- 
pedeee înaintarea și acțiunea trupeloră italiano; 
dâr îndată ce Italienii voră ocupa punctele stra
tegice luate în perspectivă și succesulă militară 
va împlini dorințele armatei, atunci guvernulă 
italiană va fi gata a primi propunerile de pace 
ale Regelui Abissiniei.

SOIRILE PILEI
Făia ungureseă „Magyar Fold*, scriindă nisee ar

ii ulî de fondă despre starea moralității publice în Un 
garia, între altele susține In Nr. 125, că: „Moralitatea 
publică o afli cu atâtă mai scăcjută, cu câtă te apropii 
mai multă de marginele nord-ostice și de mecjă-di ale 
țârei. Fără indoelă deră, că cu miseria ce domnesee la 
poporațiunea din aceste margini ale țârei, domnesee îm
preună și așa ijisa .moral insanity*. Dâcă „Magyar 
Fold“ ar fi amintită aci numai părțile nord ostice ale 
țării, păte ar fi rămasă trecută cu vederea, dăr fiind-că 
elă amintesce și părțile de miaejă di ale țărei — înțele- 
gemă patria „Kulturegylet“-ului — a pățit’o urită ; «pa- 
trioțn* dela Clușiu s’au supărată focă, ună amică ală 
lui >Kolozsvăr« ilă întrebă pe .Magyar Fold* : „Unde 
este statistica pe a căreia basă cuteză să afirme, că în 
părțile acestea scade moralitatea publică? Intemplatu- 
s’au aici atâtea defraudărl oficiale ori altă feliu de de- 
fraudărl? intâmplatu s’au atâtea falimente păcătăse ori 
altfeliu de înșelăciuni de natura acesta? hoții, hoții îm
preunate cu omoruri, seu aprinderi; ruperea eclatantă a 
sigilului matrimonială și scandalurile urmate din acestea? 
Allă-se aici o judecătoria ca la Seghedină, ori ună sta- 
tariu ca la Somogy? Intămplatu-s’au aici persecuțiunile 
Evreiloră dela Pojună, ori procesele șakterescl dela Nyi- 
regyhâza? Avut'amă noi pe ună Spanga? Află-se la noi 
comunismă, ori grevă de lucrători? Află se aicea o foiă, 
care după ce a primită abonamentele începe mai ântâiu 
a eși în formată mai mică, er după aceea începe a eși 
numai a doua (ji, în locă de a eși in fiăeare <Ji, precum 
fu anunțată?? Decă in loculă acestora ar fi disă „Ma 
gyar Fold«, că noi suulemă barbari orientali, — amă fi 
as uitată cu modestia batjocura lui, der conceptulă imo- 
ra ilății orientale, pentru Ungaria este ună non sens“. — 
Certă in familtă și bine sciu ei de ce se certă, păcatele 
suntă ca năsipulă mării.

— x—
Se plânge „Kolozsvar’ în articululă său de fondă 

dela 2 Noemvre, că universitatea din Clușiu nu-i destulă 
de impopulală. Causa o atribue lăcomiei cetățeniloră din 
Clușiu, despre cari diee, că suntă conduși de principiulă 
de a stărce câtă numai se pole pe bieții studenți. Cine 
are vre-o odăiță rea, umedă și nesănătosă, pe care n’o 
pole folosi la nimică, o dă studențiloră universitari ți 
stărce de pe spinarea loră sume nespusă de mari Mai 
ușără este susținerea unui universitară în Budapesta, de- 
câlă în Clu.șă și părinții mai bucurosă ișl ducă copii 
acolo, fiindă-că le vine mai ușoru. ilă dăre inima pe 
„Kolozsvar* când tace aceste descoperiri în publică, dăr 
n’are ce face, căci e faptă. — Este și asta o causă, dăr 
cea principală e alta și ne mirămă că jupanii dela • Ko- 
lozsvar' se prefacă că nu o sciu. Este: 1) Ardelulă nu 
e ungureseă ; că studenții nemaghiari suntă batjocurițl și 
persecutați la universitatea din Clușiu, ca la tăte șcălele 
unguresci: 3) că li-se propune numai unguresce. Deo 
camdată îi amintimă numai atâtă foii unguresci.

—x —

Prăsfinția Sa Episcopulă Caransebeșului Ionii Popasu 
a cumpărată vila Nicolaevicl din Mehadia, avândă inten- 
țiunea a înființa o șcălă românescă in acea casă, care e 
lipită de biserica gr. cat. Ună preotă, care va fi instalată 
acolo, va fi totodată și învățătoră. Deja s’a începută re
parat ura casei.

Reuniunea femeiloru române din comitalulu Hu- 
nedârei a primită dela archiducele Ferdinand d’Est o co
mandă de perdele naționale românescl pentru împodo
birea castelului împărătescă din Ems.

—x—
Bugetulii orașului Clușiu pentru anulă viitoră s’a 

preliminată cu 368,205 fi. 5 cr. cheltueli și 290,692 fl. 
10 cr. venituri. Rămâne deficită 77,512 tl. 95 cr., ce va 
ave a se acoperi prin ună aruncă comunală de dare de 
44°/0. — Strașnică deficită! Der Românii să trăăscă 
din comitatulă Cojocnci, ca să plătăscă ce cheltuescă 
Ungurii!

—x—
Dela isvdrele Someșului mare ni se scriu urmă- 

torele: Tămna anului acestuia a fostă și este fărte ne- 
favoritore pentru economii de pămentă din acestă ținută. 
Timpulă ploiosă și fărte rece deoparte a causată forte 
mare stagnare și întârejiare în săceratulă holdeloră, cu- 
lesulă cucuruzului, baraboiloră și in stringerea bucateloră 
și a tenului de pre câmpă, ăr de aită parte, bucatele și 
fenulă fiindă ude și punăndu-se in starea acăsta in po
duri, tăte se inferbăntă, incolțescă, putre^escă și se strică. 
Mai multă de cinci săptămâni este de când plăia nu în- 
cătă, noroiulă și tina, precum și apa nu o mai poți feri, 
ăr' zăpada a căzută pănă josă sub munți. O brumă grăsă 
și cu geră mare în două nopți a friptă și înghețată totă 
ce a mai fostă rămasă verde, nimicindă In modulă acesta 
tătă pășunea viteloră la câmpă. Economii de vite (care 
este uniculă isvoră de susținere in acestă ținută) suntă 
fărte ingrijațl pentru casulă, decă va urma o ernă lungă 
și grea. Vitele suntă forte eftine și nu au căutare. O 
oie bună se capătă cu bagatelulă preță de 2—3 fl. v. a. 
Cu tăte acestea, esecutorii de dare și sunetulă dobei nu 
încetă de a mări și ele suferințele poporului. — Someșanul.

—x—
lei gulii de Ură în Clușiu e forte cercetată, spună 

foile unguresci de acolo. S'au vândută pănă acum 2230 
vite cornute și 175 cai. l’rețulă e numai mijlociu, deși 
cumpărători suntă mulți. lheța de zarzavaturi și legume 
e forte încărcată.

—x —
In năptea de 26 spre 27 Octomvre n., in comuna 

Vâlcelele bune din ținuiu.ă Hațegului au arsă 82 de case 
cu tăie clădirile economice și recolta anului acestuia. 
Locuitorii abia au putută scăpa cu viăța și cei mai mulți 
au rămasă cerșetori pe drumuri. Nenorociții așteptă 
ajutore

—x—
• Națiunea* spune cum s’a inventată de curendă 

ună aparatu, care este vorba a se introduce In locomo
tivele dela trenurile române spre a servi în contra eșirei 
cu atâta putere a seânteieloră, ce adesea ori producă ar
derea de păduri ale diferițiloră proprietari, cari suntă în
vecinați cu liniele ferate

—x—
Cetimă in ,Românulă“: „Niculae Dumitru Negrea 

de 15 ani, de meseriă ciobană, fiiulă lui Dumitru Negrea 
și ală Reveicei Dumitru Negrea, născută în Iransilvania 
și locuindă în comuna Burdușanl, plasa Balta, județulă 
Ialomița, a încetată din viăță în penetenciarulă Văcăresc!, 
unde era deținută provisonu spre esecularea osândei de

FOI LETON O.

IMZarcvi și Turcii.*)
Baladă culesă de Dascălulu luliu Bugnariu.

I.
La crâșmuța cea din dealft 

Bea Mareu celă din Ardeală, 
Maieu bea vină îndulcită 
Pănă ce s’a șumenită; 
Eră muma Marcului 
Din mijloculă satuiui, 
La densulă se repeZ'a 
Și din graiu așa Zicea : 
— „Tu, Marcule, mila mea, 
Nu șede în crâșmă a hc, ..

♦) Acestă baladă, culăsă in mai multe variante 
pline de idei mari, imagini incântâlăre și poesiă adevă 
rată naturală, ml-a comunicat-o ună locuitorii din co
muna Telciu. Acestă comună se află situată înlr’o vale 
romantică, în partea nordi ă din fosiulă „Districtus Va- 
lackorum Rodnensisu și are la 2461 locuitori, dintre 
cari 2411 suntă neaoși Români de confesiunea gr. cat., 
5 de confes. rom. cat. și 45 de confes. mosaieâ. Lo
cuitorii suntă omeni muncitori și materialminte stau cât 
numai se păte de bine, deși jidovimea slăruiesce să facă 
din dânșii „codă de toporă... * — Se ocupă cu agricul
tura și prăsirea viteloră, apoi cu pregătirea fabricateloră 

Că săraci ’omă rămâne 
Și nimica n’omă ave...!
Dă-țl piștolele pe boi, 
Că mai am acasă doi;
Er clopotulă celă instruțată 
Pe-ună pluguță incobgilată /«
— „Măiculiță dulcea mea 
Pogoniciu pe cin’ mî-a da ?“
— „Pe soră la Mâriuca, 
Că șcie boii mâna!<

II.
Mareu multă nu aștepta

Ci piștolele ișl vindea 
Și doi boi ișl cumpăra
Și cu plugulă se ducea 
Colo ’n josă pe șesurele
La moșiia maicii sele.

Când acolo iml sosia

pe cari: vești, coveți ele., pe cari ămenii cei cu mai 
puțină dare de mână le transpărtă în cantități mai mari 
la deosebitele târguri de țeră, precum în Deșiu, Gherla, 
Cluș.u. Turda, Zălau, Szigeth ele., unde le vendă cu 
prețuri pipărate la deosebiți neguțători de profesiune.

Ca așeZăminle de cultură, ce întelniină în acestă 
comună frumăsă, înregistrămă o scălă fundațională cu 
doi învățători, o seolă conf. cu ună învățătoră și o scolă 
comunală asemenea cu ună învățătoră. Salariele aces- 
loră învățători se plâtescă parte din fondă, parte dela 
comună și varieză dela 240—400 fi. v. a.

Inteligință incă se află destulă în acâstă comună ;

Soru-sa din graiu Z'cea :
— „Dali frate frățiăre, 
Caută ’n josă pe șesurele, 
Că-să mălaie răsărite, 
Cânepile înflorite
Și cureche răsădite 1“ 
Eră Mareu îi Zicea:
— >Soriără dulcea mea, 
Nu-să mălaie răsărite, 
Nic: cânepi înflorite, 
Nici cureche răsădite,

Ci îsă Turcii, păgânii, 
Vină la tine a peți!“
— Las’ să vie — țâpa-i mânce, 
Că după ei nu m’oiu duce 
Numai mărlă și împușcată,
De săgetă săgetată, 
Că de aia mori îndată!*

a-a întelniină ună preotă, șeșe învățători, dintre cari 2 
pensionați ună notară harnică, colectoră, primară, etc. 
num d ce ți e năcazulă, că lipsesce aceea ce e mai scump, 
mai sfântă: armonia, carea puț'nă însămnătate are pe 
buzele celoră mai mulți !

La adresa «bogăiloră* din Telciu sună forte nime
rită proverbinlă latină: „inter dous litigantes tertius gau- 
det,“ care proverbă esprimă ună adevără adencă, insă 
ună adeyără, care în tăie Z’lelf* se păte nu numai de
monstra, ci chiar vede și cu ochii — la frații Telcen)! 
N’avemă ce să le facemă, păte că n’au încă cunoștința 
de poesia lui Antonă Pană: >Urmările judecății!*
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5 ani corecție, la care 
lui Antonă Ghița; pe 
de lei 25, o ghebă de 
ună chimiră de curea

era condamnată pentru otnorulă 
urma lui a rămasă ună capitală 
lână cafeniă, o păreche ițarl albi, 
și o traistă11.

—x—
Duminecă în 6 Noemvre se va da in hotelulă Nr.

1 primulă concerta (le abonumentu de cătră orchestra 
orașului. Concertele acestea voră fi în numără de patru 
Spre a corăspunde dorințeloră și gustului visilatoriloiă 
concerteloră și a mări’ interesulă pentru ele, bucățile mu- 
sicale pentru fiăcare concertă viitoră se alegă de însuși 
publiculă. In scopulă acesta fiăcare visitatoră va primi 
la cassă ună bilelă pe care pdte nota 10 bucăți musicale 
după placă. Biletele se adună in pausă și resultalulă se 
va face cunoscut in tjiară, comunicându-se celă mai apro
piată programă de concertă cu voturile ce le-a întrunită 
fiăcare bucată musicală alâsă. In primulă concertă or
chestra va esecuta uvertura „Don Juan« și composițiunea 
sa de acum 100 de an) (1787) in Praga. 
acestei uverturi a lui Mozart s’a serbată la 
mai la tăie operele din Germania.

—x—
In tțilele trecute au eșită din Berlină

Cenlenarulă
29 Oetomvre

persone In localulă „Casinei maghiare11. Sera la 8 dre 
a urmată conductă de torțe, musica și iluminarea ora 
șului, după aceea serata de danță arangiată în sala cea 
mare a Comitatului in folosulă augumentării fondului de 
pensiune ală ofi laliloră comitatensi ală căreia venită 
curată se tjiee că se urcă la 1000 II.

In a 2-a di, adecă 26 Oetomvre s’a continuată Con
gregațiunea când s’a alesă cu unanimitate ca unică can
didată de vice-comite proprietarul^ de mai susă, nu
mită Litsek Bila, prolo-notarulă comitatensă Szoggenyi 
Ldszld, 2 fisolgăbirâi Schbnenfeltl Ldszlo și Popescu Au
relii, de I vicejiotară Francisca Csdkdnyi, 11 vice-notară 
Alexandru 
vice-notară 
adjuncțl de

In 27 
Ilustritatea
dința Sa ună prânejă de gală în ondrea noiloră denu
miți și aleși funcționari comitatensi. la care au luată 
parte peste 30 de persdne.

Astfelă Comitatulă celă mare Carașă-Severină cu 
o populațiune de preste 380 mii locuitori aprdpe esclu- 
sivă români, după o admiuistrațiune provisdră de preste 
4 ani — și după ună ană de vâduviă trecută dela mdr- 
tea fostului pașă dela Aradă — in cele din urmă a- 
junse a fi pe deplină restaurată dela capă pănă la pi- 
cidre mai numai cu bărbați unguri din sânulă său.

dispută meritele nimenuia, nici să a- 
zelulă și simțulă patriotică maghiară 
oficiali nou constituită din acestă co- 
constată numai atâta, că noulă fișpană 
cu alțî indivizi pdte mai meritați și

Kasics, III vice notară Petru Corcanii, IV 
comitatensă Dr. Pachdmiu Avramescu, și 3 
fisolgăbirâi.
continuându-se mai departe Congregațiunea. 
Sa D-lă Episcopfi Mihâlyi a dată in Reșe-

pănă 
mâni

ce nu voră arde toți industriașii și industriașii ro- 
cu stare bună din Scheiu.

cinci milidne 
de ruble în aurii, care veniau din Petersburg și’șl con
tinuau drumulă spre Parisă și Amsterdam. Ca să nu 
sufere de urîlă pe cale, rublele călătoreau în societatea 
a doi inalțl funcționari împărătești din Petersburg, care 
purtau banii in cincl-spre tțece pachete mari in greutate 
de 1017 chilograme. Mare sgomotă prin Germania și 
multă bucuria pe acolo, 
fi împărțite «frățesce* !

pe unde voră ajunge rublele a

—x—
sporită cu 160,000 de ruble sub 

venția ce dă societăței rusesc! de navigație pe 
ca sâ-șl pdtă prelungi circulația și de a lungulă 
serbescă ală

Guvernulu rusă a

Dunării.

Lugoșiu, 30 Octoinvre

Mulțămită publică. — Subserisulă ișl ține de sântă 
datorință a-și manifesta pe astă cale, in numele său și 
ală poporului gr. cat. din Tempăhaza și filia S. Uil'alău, 
simțulă de gratitudine produsă prin generosulă faptă ală 
CI Sale d-lui Dr. Demetriu Radu, preotă gr. cat., profes. 
și rectoră la seminariulă teologică latină din Bucuresci, 
care binevoi a dărui pentru sf. nOstră biserică ună po- 
tiră de argintă in valOre de 80 fl. v. a. — Cu adevă
rată framdsă podobă! Primescă deci adânca nostră mul
țămită pentru ofcrtulă marinimosă.

Fiă ca esemple de acesteaonobile și demne de imi
tată, — spre scopulă impodobirei casei Domnului, — să 
afle eclio in inimile tuturoră creștiniloră, după pu'erile 
de cari dispună, căci divinulă Mântuitoră, care soeo- 
tesce de bine și celă mai mică dară, — precum a soco
tită cei 2 filerl ai văduvei sărace, jertfiți cu inima curată 
— le va răsplăti însutită ajutorându-i in tdte întreprin
derile loră.

Tempăhaza, 10 Oetomvre 1887.
Ilarin Ciunganu, 

parochă gr. cat. aiă Tâmpăhazei 
și filiei S.-Uifalău.

se

Dunăre, 
malului

1887,
Dați-mi voiă a vâ împărtăși în liniaminte scurte unele 

momente mai importante petrecute dilele acestea in Lugoșă, 
metropolia comitatului Carașă-Severină. Pe tjiua de 25 
și :jilele urraătdre 1. c. fu convocată aici Congregațiunea 
comitatensă ordinară de tomiă, in care înainte de tdte 
avea sâ se facă instalarea solemnă și o rnparea scau
nului de fișpană de cătră d lu Emerică de Jakabffy ca 
nou numitulă comite-supremă ală comitatului nostru.

Pentru scopulă acestei solemnități incă in (jiua 
precedentă veniră la Lugoșiu mulțime de membrii ai 
Congregațiunei din tdte părțile Comitatului. Apoi mem
brii deputațiuniloră Comitatului Timișdrei, Aradului, ora
șului Tiraișoră și Caransebeșiu, câtă și deputății dietall 
ai Cercului electorală Lugoșiu, Șasea și Zorlențului mare, 
Szende Bâla, Ioană Asboth și Georgiu Szerb.

După „Te Deum< s’a deschisă adunarea cetindu-se 
rescriptulă de numire ală noului comite-supremă numai 
în limba maghiară. Cornițele apoi in numele universi
tății 
nou 
apoi 
șl-a
nunciarea propagării ideii de stată maghiare și în accen
tuarea lățirei adevăratului semță patriotică maghiară. — 
Intre strigările mameluciloră de „Eljen a kirâly" și 
„Eljen a haza« fișpanulă a declarată Congregațiunea de 
închisă ne mai dândă cuvântă și vo bitorului Româ- 
niloră.

După ametțt la 1/i2 dre a fostă banchetă de 200

comitatense fu bineventată in scaunulă lui celă 
de cătră prolonotarulă substituia Szogyenyi Lâszlo, 
depuse jurământulă prescrisă in mânile acestuia și 
ținută vorbirea sa de instalare care culmineză in e-

Nu voiu să 
tacă capacitatea, 
ală Corpului de 
milală. Voiu să 
Jakablfy — față
aprigi rivali ai densului, a reportată învingerea frumOsă 
când d pă ună servițiu publică de abia 12 ani și in (16- 
rea' etății sale de 37 ani — i-a succesă să se avenie 

ună postă așa de înaltă — ea și carele la altulă 
mai mare nici când se va mai pute aștepta.

Constată și aceea că partida națională 
acestă comitată, față cu alegerea actualului 
a pusă mânile in șină și a tpstă cu lotulă 
n’a avută omulă său, care se candideze la
mosă de vice-comite? Au doră, întrebă, acesta este 
pulă pasivității proclamată la Sibiiu, ea Românii nu 
mai la alegerile de deputați parlamentari, ci și la 
comitatense — unde au largă eâmpă de activitate —
să nu lucre nimica în interesulă bietului țărână română. 
Eu unuia nu sunt de aceeași părere nici nu adopteză 
ună astfelă de principiu.

De sstădată incheiu scrierea cu adausulă că frații 
nost rit unguri au jucată după cum au voita D-lorii — 
pentru ce le și ofteză să le fiă de bine, căci vina e a 
nostră, a Româniloră dr, nu a loră! —

Unii săteană.

română din 
vice-coimte. 
pasivă, 
postulă

Au 
Iru- 
sco- 
nu 
cele

III.
Abia vorba șl-o sfârșia 

Și Turcii la ei sosia 
Și din graiu așa <j'cea:

— .Marcule, 
Voinicule,

Dă-ne tu pogoniciulă, 
Că de nu-’țl 'ăiemă capulă !“

— „Turciloră 
i’ăgâniloră!

Pogoniciulă nu voiu da 
Până capulă susO mi-a sta, 
Că-i din viță de Română, 
Nu-i din viță de păgână!»

Turcii sta, se sfătuia 
Și din gură er grăia:

— «Marcule, 
Voinicule,

Scdte-ne pogoniciulă,
Că de nu ’ți tăiemă eapulă 1

Eră Mareulă le cjicea: 
— «Turciloră, păgâniloiă, 
Dușmani ai creștiniloră, 
Lăsați-mâ ’n voia mea, 
Ca s6 scriu o cărticea 
S’o trimită la maica mea, 
Să scie de mdrtea-ml grea !“

IV.
Turcii pace ii dădea, 
Dâr aceea nu era,

DIVERSE.
Nestorulu gâsceloru. — In o comună din Ungaria 

află o gâscă, care prin bâtrânețele ei merită a se numi 
adevărată Nestoră ală gâsceloră. A ouată în 38 primă
veri câte 14—16 ouâ în fiă-care rendă. In numără ro
tundă se socotesce a fi dată nascere pănă acum la 570 
de pui. Gâscanulă, cu care ișl petrecuse bâtrâna gâscă 
rțilele tinerețeloră sale, se află de asemenea în viâță. 
Bâtrânulă moșă ală gâsceloră petrece pe o proprietate a 
lui Jokai, unde se bucură de cinstea și îngrijirea cea 
mai bună, ce ce cuvine unui bătrână.

0 căsătoria rară. — In Oswiecin s’a oficiată la 22 
Oetomvre n. o cununia, care merită a fi amintită din 
causa verstei inaintate a părechei, care numără împreună 
150 de ani.
resei. Mirele era văduvă și numai acum trei ani șl-a 
serbată nunta de aură cu prima sa soțiă. Atâta elă 
câtă și inire-sa, care era numai de câțl-va ani văduvă, 
se

Din aceștia tO suntă ai mirelui. 70 ai mi-

— Este sciută, 
mare pietate și 
stă in legătură

ScirI polițienesc!. — Marți sera, uceniculă de cis- 
mară Gecse Sandor se duse eu suma de 6 II., ce-i în
casase pe o păreche de cisme, in cârciuma lui Idnă 
Mantsch din Blumâna, perdu banii in jocă de cărți cu 
alții („Nobilă 21 •) și de atunci a dispărută. Se speră 
că tinârulă defraudanlă va fi prinsă.

Mercurl sâra o femeia din Curmătură a fostă gă ■ 
sită beată morlă, intinsă pe podâlă în Strada Căldărari- 
loră. A fostă dusă de o patrulă polițienescă în arestulă 
poliției.

Incendiurile cele dese ce se întâmplă în Scheiu, 
dintre care mai multe au fostă imediată observate și 
stinse, lasă a conchide aprdpe sigură, că ele suntă puse 
de incendiatori de profesiune. Printre poporațiunea Sche- 
iului se vorbesce, că acești incendiatori nu se voră lăsa

hrănia ună Indiană 
argintă. «Am vâ- 
ca scheletulă, câni 
ună picioră, găini

Căci băgă pe drâpta sa 
Și elă Bcăse sabia,
Printre Turci mi-o răpetția 
Și pe toți mi-i prăvălia,
Și d aice se ducea 
Pănă ’n cale se ’ntelnea
Cu iubită maică-sa...,

Maică-sa ilă întreba:
— «Putut’ai ceva ara?“ 
Eră elă îi răspundea:
— „Am arată, și-am sâmânată, 
Numai snopii n’am legală!“ 
Mamă-sa nu s’a’neretjută
Păn’ n’a mersă de a văzută ; 
Ce-a vâdută s’a spăimânlată 
Și ’napoi a înlurnată
Și din graiu a cuvântată:

— «Marcule, 
Voinicule,

Cum inima-țl s’a ’ndurată, 
De-atâta sânge-ai prădată ?“

Marculă er i-a cuvântată :
— „Nu ești maica maiceloră, 
Ci ești mândra Turciloră;
Nu ești mai'-ă da prunci mici, 
Ci ești mândră la voinici!“ 

Ilordou, Oetomvre 1887.

bucură de cea mai bună sănătate.
Spitale pentru animale la Indieni.

că animalele suntă în India tractate cu 
fdrte bine îngrijite de indigeni. Acesta
cu credința loră, că sufletele trecă după morte prin a- 
nimalele rele și bune, pentru ca să se pocăâscă și să se 
curețe. Paulă Montegazza, ună literală italiană de mare 
valdre, istorisesce în opulă său, întitulată India, lucru
rile cele mai curidse despre spitalulă de animale din 
Bombay, a cărui întreținere anuală costă peste 200,000 
de mărci. A olo se plătescă dmenii sărmani, ca să se 
lase a li se suge sângele de ploșnițe (păduchi de lemnă) 
Autorulă a văzută cu o-hii săi cum 
bogată vaci bolnave din farfurii de 
(Jută," scrie elă, „boi șchiopi, slabi 
orbi și rîioșl cu sutele, papagai fără
cu dsele moi, maimuțe pline de bube, cai bolnavi, cerbi, 
falconl, chiar și șacali, care au fostă primiți cu bună
voință în spațiosulă spitală și au fostă nutriți și îngrijiți 
pănă la mărie.« Acolo dobitdcele au mai multă trecere 
ca omulă, cordna tuturoră crealuriloră. „Mes. Rom«.

0 statuă a libertății la San Francisco — (fiarele 
din New-York anunță că d. Adolf Sutro a hotărîtă să 
ofere orașului San Francisco o statuă colosală a liber- 
tăței. Monumentală va fi de marmură și va avea îm
preună cu piedestalulă o înălțime totală de 40 picidre. 
Libertatea va fi represenlata călcând a în piciore anarhia. 
Loculă alesă pentru așezarea acestui monumentă este 
una din cele două coline cari se află la estremitatea 
sfradei Masket și domină portulă San Francisco și in
trarea in Oceanulft Pacifică. Acestă colină, fdrte ascu
țită in verfă, fiindă la o înălțime de 960 piciore d’a- 
supra nivelului oceanului, lumina electrică ce va fi așe
zată intr’o făclie ținută de statuă, se va afla astfel la o 
înălțime de 1000 piciore. Acestă proiectă este deja pe 
cale de esecutare și desemnulă noului monumentă a fostă 
primită de d. Sutro care se iasărcinâză cu iote chel- 
tuelile.

Suprimarea durerei în cașuri de arsuri. — Etă 
ună mijlocă fdrte bună pentru a opri durerile in cașuri 
de arsuri. Acestă m'jloeă a fostă esperimentată in mai 
multe cașuri și totdeuna a reușită sâ potoleseă durerea 
aprdpe instantaneu in cașuri de arsură întinsă și super
ficială. Pentru acesta este de ajunsă sâ se verse pe 
partea bolnavă, încetă și fără întrerupere, conținutulă 
unui sifonă cu apă de seltz. 
nu s’a putută servi de acestă 
fostă înlocuită p'/in apă rece 
prin apa de seltz, a reapărută 
fu din nou potolită când se 
seltz. A fostă dâr ună îndoită efectă : primulă este da
torită frigului, ală doilea gazului accidă carbonică. Fără 
a crede intr'ună efectă curativă destulă de manifestă, 
socotimă cu tdte acestea că vindecarea pdte fi grăbită. 
In toiă casulă acestă mijlocă este lesne de întrebuințată 
la țâră, și are marele avaniagiu de a suprima durerea. 
Editoră și redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.

In unele cașuri, in care 
agentă terapeutică, elă a 
simplă, durerea potolită 
sub influința apei reci și 
întrebuința ârăși apa de



Nr. 234. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

'-i 3u.r,ir. .4 Jtuuu. Bursa de Biieairesci.
din 3 Noemvre st. n 1387.

Renti de aurii 5’/,, ... 99 50 
Rentă de hârtii 5°'„ . . 86.60 
împrumutul^ căilorâ ferate

ungare......................... 148 75
Amortisarea datoriei căi-

lori’i ferate de ostil ung.
(1-ma em isiune) . . . 97.—

Amortisarea datoriei căi- 
loru ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi-
Iorii ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 11275 

Bonuri rurale ungare . . 104.75 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.4O 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișd.............................. 104 50
Bonuri cu cl. de sortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 30

Losurile din 1860 . . .135 25
Acțiunile băncel austro- 

ungare .......................... 887 —
Act. hănecl de credită ung. 284.75 
Act. băncel de credită austr.283.70 
ârgiiitulă — fțalbiui

împărătesc! ..... 5.93
Napoleoii-d’ori .... 9 93
Mărci 100 împ. germ. . . 61.40 
Londra 10 Livrea sterlinge 125 50

Cota oficiată dela 20 Oclomvre st. v. 1887.

Cump. vend.
Bonuri croalo-slavone . . 104 25
Despăgubire p. dijma de

vină ung.......................... 99.—
fniprumutulil cu premiu

ung.................................... 123 —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedmului . 122 70 
Renta de hărtiă austriacă 89 35 
Renta de arg. austr. . , 82 60
Renta de aurii austr. . . 111 50

Renta română <5%). 93>/a 9.‘/a
Renta rom. amort. (5°/0) 96- 97—

> convert. (6°/0) 91 — 92—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36-
Credit fonc. rural (7°/0) 105— 106—

>’ >> (5°/o) ■ 91’/, 92b,
» » urban (7°/0) . 103— 104—
’ ’ » (6°/o) • 96— 97—

’ (5’/0) • 87>/3 88>/a
Banca rațională a României 500 Lei----- —
Ac. de asig. i)acia-Rom. — —

« > » Națională — —
Aură contra bilete de bancă 14.*/, 15.—
Bancnote austriace contra aură. 2.03 2.04

Gursuiu pieței brașovu

din 4 Noemvre st. n. 18F7.

Bancnote românesc) . , • . Cump. 8.70 Vămi. 8.73
-Argint române* . ; . . » 8.65 . 8.60
Napoleon-d’orl . . . » 9.89 * 9 93

Lire tureescl................. . » 11.21 » 11.27

Imperiali..................... . » 10.20 » 10.24

Galbeni......................... . » 5 88 » 5.91
Scrisurile fonc. -Albina» 6»/0 . » 101.— » 102.- -

n * n 5°/0 • a 98.- - 99.—
Ruble RusescI .... . » 109.— » 110.—
Discontulă » 7—10°/, pe ană.

Nr. 7284—1887. Publieațiune!
In 23 Noemvre a. c. se va ținea o pertractare de oferte scriptu- 

ristice asupra aremlărei dreptului, ce se compete comunei orășenescl Bra 
sovfi, în incassarea baniloru de stătută și competențeloru de tergă, și 
anume pentru periodulu din 1 Ianuarie 1888 până în 31 Decemvre 1890.

Spre acestii scopu se provdcă toți amatorii, că până în 23 No
emvre a. c. înainte de prându 12 6re, să-și aștărnă la oficiolatulă eco
nomică orășenescă ofertele scripturistice și sigilate, cărora are să se ală
ture lO°/o din arenda anuală oferată.

Ofertulu trebue să conțină dechiarațiunea, cum că oferentului i 
suntu cunoscute condițiunile de oferte și arăndă și că se supune lorft pe 
deplină. Totă în ofertă are să se amintăscă în cifre și litere suma de 
arendă, ce se oferă pe ană.

Condițiunile de oferte și arenda se potă, pănă în diua pertractărei 
de oferte, examina la oficiolatulă orășenescu economică în decursulu 6re- 
loră de oficiu.

Brașovă, în 31 Octomvre 1887.

2_2 Magistratulu orășenescu.

Concurs u.
Pentru ocuparea postului de învățătoră la scdla conf. gr. cat. ro

mână din Feldru, Vicariatulă Rodna, devenindă vacantă, prin pensiona
rea fostului învățătoră, cu ună salară anuală de 200 fi. v. a. care se 

1 va primi în rate lunare anticipative din fondulă scdlei, prin acesta se 
escrie concursă pănă în 13 Noemvre a. c.

Doritorii de a ocupa acestă postă învețătorescă voră avea a sus- 
cerne suplicele loră înainte de timpulă hotărîtă la subsemnatulă senată 
cu următdrele documente:

Testimoniu despre absolvirea cursului preparandială și de cuali- 
ficațiune, și din limba maghiară. Testimoniu de moralitate și serviciu 
de pănă acum.

Dintre concurenți voră fi preferiți cei cari voră dovedi că auntă 
cântăreți și suntă în stare a compune coră bisericescă.

Dela senatulu scdlei conf. gr. cat.
Feldru, în 30 Octomvre 1887.

Președinte: Notară:
Gregoriu Mureșianu. Ioaiie Cosnia. 1—3

A. visă d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe 
fâșia sub care au primită (J'^rulu nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămu”itu și să arate și posta ultimă. ADMINISTli. „GAZ. 'lllANt>uMersuin trenuriloru

Valabilii dela I luiiiu st. n. 1886.

pe linia l’reeîeaSi'a-SSasesjspesIst și pe linia Teiușfi-Arada-ISudapesta a calei ferate orientale de stata reg. ung.

J*redeal A-lSuda pewt $ •
Trenă Trpn 

d® accelerat 
persone

TrenfiTrenfi 
oraiiihnR |niuuibua

B ucu rosei

Prsdealn (
(

7.30
1.14

Timiși!

Brașov&

Feldidra
Apatia
Augustinil 
Ho'inorodii
Hașfrdeu

(
(

(
(Sighișâr» 

Elisabetopole 
Mediașâ 
(Jopsa mică 
Mirîtsasa 
Blașiu 
Crăciuuelâ 
Tei așii 
Ai udd 
Vințulîl de 
Ijiora 
Cneerdoa 
Hhiristt 
Apahida 

î'iițiu 

Nedeșdu 
Ghirhău 
Aghirișii 
Stana 
HaîedinS 
Ciucia 
Bucia 
Brates 
Vada 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârbnlv 
Veneția-Orăijii

( 
(

suni!

<

rirEdia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Bnda-peit»

Viena ■■

Note:

942
9.35

io. 12

8 01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

1.45

2.32

1'! 16 
12,33

1.51
2 18
2 48
2 56
3 61
4 51
5 28
5 56

T renii 
de 

persbne 

10.50 
1.331 
4.24
10.05

Trcnu
<le 

persone

6 37
6.58
7.14
7.2-
7 56
8 18
8 58
9.15
9 34
9 53

10 28
10 47
10.57
11.07
11.19

1.16
3.29
6.33

1

Trenfi 
de 

perpdnc

Trenă Tren
de pers, accelerat do pers.

Trenă

5.37

3.28
9.35

7.33
8.04

( 
(

6.20
6.47

11.30

(

11.10I —
7.40 2.—

11.05
2 02
4.12

1.55
2.53

Vibua 
Sodaposta 
SzoîDok 
F. Ladâiiy 
Oradr a mare 

Venția-Orăcjii 
Fudi-Oșorheiu 
Teleagii 
Vadă 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GLârbCu 
Nedișu

Cin țiu

Apahida
UhirÎM

Cacerdea

L'iura
Viuțulu de 
A.iudu 
Tciașfi 
Crăciunelti 
Blașâ 
Micăr.asa 
Copța mic 
lâediașO 
. jisabetopole 
3!giș6ra 
itașfaleu 
Homorod 
Augustinâ 
Apatia 
Feldiâra

ftrațovfi
limișâ

Prcdaalu

BucurescI

Orele de nfipte suntfi eelo dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXJ Brașovu.

9.38 
12.02

3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.33
5.53
6.C5

6.20
6.38

11.00
11 19
12 33 9.16

9.53
10.—
10.C9
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.13
2.46
3.31
4.32
5.02
6.53
7.43
8 23
9.02
9.52

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZemescI

kttsdnj>e.s(a-.4.radft-Teitișft

Tretifi 
oiunibos

Tre iii 
de pers.

Trenft de 
pernduc

Trenfi de 
pernAne

.

Trenâ 
dc persdne

Trenfi 
omnibn

'fi’elușft 
Aiba-Iulia

11.24
1

3.00 Viena 11.10 12 10 ___

11.59 — 3.59 Kiidapeftla 8.20 9.05 —
Vințulă de josfi 12.30 — 4.22 N. Inok 11.20 12.41 —

Șibotu 1.01 — 4.51 11.35 5.45 —

Orăștia 1.32 — 5.18 Âa atâta 4 30 6.— —

Sîiueria țl’iski) 2.32 — 6.15 Glogovață 4 43 6.13 —
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 —

Braniclea 3.23 — 7.02 Pauliș i 5.19 6.51 —

llia 3.55 •— 7.28 Radna-Î.ipova 5 41 7.10 ___

Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 09 7.37 —

Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6 28 7.55 —

Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 6.27 ___ 9.33 Zam 8.01 9.12 —

Conopă 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 Branicîca 9.19 10.17 ___

Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 9.51 10.42 - .

Glogovață 8.28 — 11 25 Simei-ia (Piski 10.35 1107 ___

Arndift 8.42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 —

Szolnok — 2 32 4 5° Șibotă 11.43 12.— —

(| _ — 5.12 Viuțulă de josă 12.18 12.29 - -
Budapesta — — 8 20 Âlba-Iulia 12 36 12.46 —

Viena — — 6.05 U'elușfi . 1 29 1.41 —

Are.»îfli-T8nMiy6ra vistieria (Piski) Petroșenl

Tn-nh 
GianîbQii

Trenă da 
pereâr.e

Trenii 
mlxl

Trena de 
peradne

Trenâ 
omnlbaa

Trenfi 
mixt

A-radA 5.48 6.05 31! Maori» 2.42
Aradulă nou :l19 — 6 33 Strei u _ 3.25
Năraeth-Sigh 6.44 — 6.58 Hațegă — — 4.16

mpa 7.10 — 7.29 Piu — — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia — _ 5.58
Merczifalva — — — Banița — — 6.40
rF?.E“.!ș6i*a 9.02 — 9 08 Petroșeni — — 7.12

8 șâra*’ A r ad fi PetroșenI—Nimeri» (Piski)

Tieoâ de TrcnC do Trenâ I Trenfi Trouu
peradno peradna oninlbuc de pers. omnlbuB mixt

Timiș6iv- 6.25 5.00 Petroșeul 6.10
Merczifalva — — Banița — — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia — 7.37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui — 8.20
Năraeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Ilațegă — — 9.01
Aradulfi nou 9.11 — 8.01 Streiu — 9.52
Aradfi 9.27 — 8.17 Nimeri» — — 10.31


