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le place să le facă alții. Schimbe sistemulu loră 
de guvernare dându fia căruia ce e ală său, prin 
introducerea egalei îndreptățiri.

Scrisori de aderințil adresată generalului 
Traianu Doda.

Românii din Sălagiu au adresată, prin co- 
mitetulă loră electorală, generalului Traiană Doda 
următdrea scrisdre de aderare și felicitare:

Domnului generală Traiană Doda.
Când orisonulă politică ală națiunei române din 

Ungaria și Transilvania e mai tare acoperită de norii 
intunecoși prevestitori de desaslre sguduitdre până și 
de celea mai adenci temelii ale esistenței ndstre națio
nale; când Iii acelei națiuni, cari in professarea virtuți- 
loră ereqhe dela străbuni; credința neclintită cătră Inal- 
tulă Tronă și augusta casă domnitore, iubire nealteralâ 
cătră patria, venerațiune și supunere cătră legile sanc
ționate prin Monarchă — totdeuna au fostă modelulă 
poporeloră din Austro-Ungaria — suntă degradați și a- 
vinți la starea de ilotă in vechea loră patriă și prin șo- 
vintsmulă mistificătoră ală celoră dela putere suntă in- 
țărcați de a gusta dulceța bunătățdoră isvorită din sinulă 
acelei mame patrie pentru a căreia apărare de multe-orî 
li s’a scursă sângele din inimă; când Românului ca in
dividualitate națională nu-i este permisă a se apropia de 
Părintele poporeloră, Monarchulă său, spre a-i spune ce-lă 
dore nici atunci când Acela calcă pe pămentulă udată 
de sângele Românului pentru apărarea augustei case 
habsburgice, a înaltului Tronă și a patriei — elă Dom
nule Generală! că ai apărută- ca ună lucefără in fruntea 
orisonului întunecată ală națiunei române, pentru că cu
vintele tale au vibrată ca nisce ra4e străluciiore in tote 
direcțiunile patriei unde suspină sufletulă de Română 
sub pressiunea situaț unei create prin mâna de feră ne- 
milăsâ a celoră dela putere; a pătrunsă prin fote pătu- 
rele națiunei române și din inimile celoră asupriți a storsă 
lacrime de bucuiiă nutritore cu speranța firmă și cre
dința viuă: că națiunea română până când nutresce la 
peptulă său fii precum este generalulă Traiană Doda, nu 
va peri, ci are viitoră, deorece Tu Generale ai dată es- 
pressiune fidelă simțăminteloră, convingeriloră, dureriloră 
și neindreptățiriloi u îndurate prin mama-ți națiune carea 
te-a născută — mărturisindă cu fran heță și bărbățiă — 
care pre mulți ar trebui să i trecjăscă din letargiă nu 
numai in fața dietei ungare ci in fața Europei! că na
țiunea română e scâsă din cadrulă constituțiunei patriei 
sale. Cuvintele tale au pătrunsă nu numai in coliba 
Românului opincară, ci credemă, că și la treptele Înal
tului Tronă, unde și-a aflată Românulă totdăuna sculă 
in timpurile desastrose, simțămintele, convingerile și du
rerile tale suntă ale tuturoiă Româniloră, pentru că din 
inima și sufletulă tău vorbesce insașl națiunea română ; 
insă cuvintele rostite prin Generalulă Doda pondereză 
mai multă decâtu ale nâtsre pentru că li se potentedă 
valorea prin meritele sale secerate intru apărarea Tro
nului și a patriei prin ascuțilulă săbiei in timpuri grele, 
și pentru că le a grăită acelea mândru și consciu de 
valdrea brațului soldatului română, ca factoră puternică 
in armată.

Dreptă aceea Te asigurămă Domnule Generală! că 
aderămă din t<5tă inima și convingerea și in totă esten- 
siunea la principiele Tale, care ne ogiindeză in celă m u 
fidelă modă trista posițiune a națiunei române din Un
garia și Transilvania și mulțămindu Ț: pentru de ună 
urmașă ală 1 i Traiană demna dechiarațiune, să fi con
vinsă. că țl-ai făcută numele neinuritoră pentru că nu
mele Generalului Traiană Do fa răsună cu dulceață și 
fală nu numai de pre buzele Româniloră de aeji iubitori 
de patriă și națiunea loră, ci fiindă gravată prin pene- 
lulă recunoștinței nu numai In inimile eăiunțiloră ci și 
in ale prunciloră va trece din generațiune în generaținne 
— pănă când va trăi Romfnu'ă — ca ună modelă 
demnă de imitată ală credinței cătră Inaltulă Tronă și 
ală iubirei de patriă și națiune. Să trăesei Domnule 
Generală, spre gloria Înaltului Tronă, spre înflorirea pa
triei și a națiunei române, la mulți ani fericiți!

Brașovu, 29 Octomvre 1887.
In ședința dela 4 Noemvre a comisinnei 

delegațiunei ungare pentru armată, în care s’a 
desbătutu în genere proiectulu de bugviu altt 
ministerului comună de răsboiu, s’au petrecută 
și lucruri, care ne dovedescu din nou că Un
gurii dela putere, în îngâmfarea loră d’a se crede 
mai multă decâtu ceea ce suntu, mergă până a 
se face ridiculî, espunendu-se astfelă d’a nu mai 
trata nimenea seriosu cu ei.

U îă delegată, precum se vede din rapor- 
tulă ce-lu publicămă mai josă asupra decurgeiei 
desbateriloru acestei ședințe, puse ministrului co
mună de răsboiu întrebarea:

Pe ce basâ în matricole și în estrasele ma- 
triculare se admite acea diferință, că elevii din 
Ungaria, aflători în iust.itutele militare de învă- 
țămentă, suntu ori nu suntu de limbă ungu- 
i£scă? O facă acesta profesorii "militari respec
tive pe temeiulă dateloru căpătate dela părinții 
eleviloră, ori după cum găsescă ei cu cale, adecă 
profesorii ?

întrebarea e fbrte naivă, decă ținemă seină 
că ea a fostă adresată în delegațiune unui mi 
nistru comună ală monarchiei. Mai avea unu 
înțelesu ddcă delegatulu din vorbă ar fi adre
sată acdstă întrebare d-lui Kalmanu Tisza, d-lui 
Trefort ori altui patriotă patentată.

Ei bine, deosebirea de limbă trebue să se 
facă, câtă vreme în țările cordnei ungare vomă 
fi și noi naționalitățile, care formămu statulă și 
armata.

Deosebirea va trebui cu atâtă mai multă 
să se facă, cu câtă contingentulu celă mare ce-lă 
dau armatei comune Ardealulă, Bânatulu și Țâra 
ungurescă, îlă dau naționalitățile nemaghiare, care 
numără douăspre4ece milione.

Se ’nșâlă amară scamatorii dela putere, decă 
credă că potă orbi lumea prin scamatoriile loră, 
presentându o minoritate de a patra parte din 
poporațiunea țăriloră cordnei ungare ca identică 
cu statulă și statulă identică cu ea.

Der întrebarea delegatului unguru îșl are și 
ea importanța ei, dă pe față unele apucături de 
care se folosescă Ungurii dela putere în unelti
rile loră de maghiarisare, apucături care constau 
în a nu ținea semă de deelarațiunile părințiloră 
eleviloră neunguii din scdlele loră, ci a-i trece 
profesorii după bunulă loră placă ca unguri, 
fără a țină sâtnă de limba și naționalitatea loră.

Acdsta-i metoda ce se folosesce și la facerea 
etatisticeloră, spre a se presenta Ungurii în fața 
lumii cu celă puțină jumătate mai numeroși de 
cum suntă în realitate.

In armata comună, peste totă în Austria, 
unde guvernulă stă la putere pe basa programei 
de împăciuire a naționalitățiloră prin egala în
dreptățite, astfelă de apucături n’au trecere.

Decă lista Unguriloru ce servescă în armata 
comună e nensemnată, causa e că acolo s a ți
nută și se ține sdmă de naționalitatea și limba 
Nemaghiariloru, cari formdză precum amă mai 
spusă, grosulă contingentului ce-lă dă armatei 
comune Ardealulă, Bânatulu și Țâra ungurâscă.

Celă puțină considerațiunile ce le are gu
vernulă austriacă și cu elă celă comunii fața cu 
naționalitățile ară pute să le servâscă Unguri- 
loră ca învățătură, și să se gândAscă seriosu că 
scamatoriile loră n’au trecere ori și unde, și că 
nu li se pdte lua în seriosu plângerea loră în 
contra sistemului adoptată de guvernulă comună.

Dâcă e cineva în dreptă a se plânge de 
unu sistemă desconsiderătoră și asuprito: ă, atunci 
suntă naționalitățile nemaghiare, pe care siste- 
mulă ungurescă de guvernare vrea să le ani
hileze.

Ungurii suntă datori să dovedâseă, că nu 
le mai convine să facă altora ceea ce loră nu

Comitetulă centrală electorală de partidă națională 
română din comitatulă Selagiului.

La anulă 1887, luna Noemvre.
Românii Selăgienl.

Românii din Aradă au adresată d-lui gene
rală Traiană Doda următdrea scrisdre:

Domnule Generalii ! Multă prețuite mandatară !
In literile ce ai adresată presidelui dela camera le- 

gislatore din Ungar a, ai notificată și ai demonstrată, că 
de constituțiunea țării, după modulă aplicărei ei: din 
ce in ce totă mai violentă, — Românii nu mai potă 
beneficia.

Așa este !
In timpuri normale districtulă nostru trimetea în 

dieta țerii 5—6 deputați; astăzi insă, când legea și drep- 
tulă suntă înlocuite prin forță și terâre, Românii, cari 
formăză aprope esclusivă poporațiunea districtului Arad 
nu suntă absolutam;nte representați ca naționalitate în 
parlamentulă ungară.

Participarea în vieța publică a stalului li |s’a făcut 
cu desăvîrșire imposibilă Româniloră. Ei suntă scoși 
prin forță și violență din arena lupteloră constituționale 
în favorea exclusivismului maghiară.

Acestea i-le-ai spusă presidelui, și prin elă camerii, 
guvernului și publicului celui mare din- și afară de țeră.

Și noi la rindulă nostru venimă a te felicita, pen- 
trucă ai semnilatăjsortea de ac|i a Românului în acăstă 
țeră, pronunțându-te verde ca ună Română, eu curagiu 
ca ună soldată, francă și dreptă ca ună bărbată.

Și când iți gralulămă pentru acesta >momentă po- 
litică", totodată îți urămă : trăescă valorosulă bărbată 
ală națiunei române pănă la estremele hotare ale vieții 
omenești, ca să mai vadă și timpuri senine pentru po- 
porulă său !

Aradă, 11/23 Octomvre 1887.
Dr. Vuia m. p., medică; Nicolau Oncu m. p., advocată; 
Emerică Vasiliu Stănescu m. p.. advocată; Vasiliu Popă 
m. p., advocată; Aurelă Suciu m. p., advocată; Vasiliu 
Mangra m. p., ierom. profesoră; Georgiu Bragea m. p., 
preotă in Macea; Dimitrie Macinică m. p., buhăieră în 
Aradă; Mihaiu O'teanu m. p, invățătoră în Aradă; luliu 
Vlașu m. p., preotă gr. cat. în Cresta Minișă; Dimitrie 
Antonescu m. p., advocată în Aradă ; Dionisiu Hera m. 
p., brutarii in Aradă.

Din delegațiunl.
In comisiunea pentru armată a delegațiunei ungare, 

raporlorulă Rakovsky arată că s’au preliminată in bu- 
getulă armatei comune pe 1888 ca cheltuelî ordinare 
98.542.584 fl., ca cheltuelî estraordinare 18.619,775 fl., 
cu totulă deci 117 162,360 fl. In comparațiă cu anulă 
curentă, bugetulo anului 1888 e cu peste 11 miliOne 
mai mare. Vorbilorulă doresce să se dea lămuriri des
pre întrebuințarea creditului de 521/, miliăne votată in 
sesiunea eslraordinară a delegațiunei din ăstă ană. Mai 
departe înlrăbă, că ce disposițiunl a luată ori are de 
gândă să ia ministrulă de răsboiu în privința nutrirei 
soldațiloră.

Akusia Beotliy vroa amărunte în scrisă despre în
trebuințarea creditului. Moriz Wahrmann acceptă pro
punerea raportorului, socoteli amărunțite nu se potă cere 
acum. Alex. Hegediis e totă de acestă părere, dedrece 
nici Curtea de Compturl n’a revidată socotelele, deci 
amărunte nu se potă da. Aug. Pulsky crede, ca comi
siunea, înainte de a intra in discuțiune, să aștepte lă
muririle ministrului.

Ministrulă comună de răsboiu contele Bylandt- 
Rheidt dă înlr’o espunere de aprăpe o oră esplicărl amă- 
runțite despre măsurile ce le-a luată la inceputulă anu
lui adminislrațiunea armatei, ca fiindă necesare, și pen
tru esecutarea cărora s’a cheltuită o parte mare din 
creditulă eslraordinară, mai multă decâlă jumătate. Tot
odată ministrulă esprimă necesitatea d’a se considera co
municările sale ca confidențiale.

Beotliy ține una să i se dea socotela de banii chel- 
tuițl, er Em. Ivanka îi spune, ca și alții, că nu e lim
pidă potrivită. Pulsky e mulțămită eu ce a spusă mi-
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nistrulă, care a fostei corectă in lămuririle sale. Wahr- 
mann și Hegediis încă suntă mulțămițl cu lămuririle, 
dâr celă din urmă propune ca să nu i se mai pună la 
disposițiune ministrului de râsboiu restulă creditului. Mi
nistrulă Tisza, modificândQ propunerea lui Hegedus, pro
pune să ia comisiunea la cunoscință lămuririle minis
trului de răsboiu declarândă ca disposițiuni ulteridre pri- 
v:t6re la acăsta să se ia la timpulă său in legătură cu 
respectivele socoteli finale, din contră guvernulă comunii 
nu mai are dreptulă de asemnare a sumeloră neclieltuite 
pănă acum din creditulă estraordinară, și-și esprimă 
speranța că ună astlelă de condusă nu va ave ca ur
mare necesitatea d’a se convoca o nouă sesiune estra
ordinară. Moriz Jokai diee că decă n’a isbucnită răs 
boiulă, causa e că s’a cheltuită o parte din credită. 
Decă vomă fi totdeuna gata de răsboiu, speră vorbitorulă 
că acela niciodată nu va isbucni și de aceea doresce ca 
restulă din credită să rămână și mai departe la disposi- 
țiunea ministrului comună de răsboiu.

La votare comisiunea respinse propunerea lui 
Beothy. După ce Hegediis decla'ă că se alătură ia pro
punerea ministrului Tisza, comisiunea hotărî să ia Ia 
cunoscință lămuririle ministrului despre sume'e cheltuite 
și să ia disposițiuni ulteriore pentru timpulă proiectului 
respectiveloră socoteli finale. In același timpă comisiunea 
esprimă ca in sarcina sumeloră, ce eventuală ară rămâne 
din creditulă extraordinară după ce se voră fi sanețio 
nată conclusele delegațiuniloră, se nu să mai tacă asem- 
nărl (cheltueli.)

Proiectulă de bugetă Iu primită in generală ca 
basă a desbaterei speciale.

Urmară răspunsurile ministrului de resboiu privi- 
tore la publicările de concursuri pentru academiile mili
tare și la instrucțiunea în limba ungurescă.

Raportorulă Stef. Racovskg diee că «greșelile*  din 
cărțile de invățămen'ă privilore la istoriă, la geografia 
și la dreptulă publică s’ati îndreptată in cea mai mare 
parte. Nu e mulțămită insă cu câtă se învăță limba 
ungurescă in institutele militare, e pre puțină două ore 
pe săptămână. Mai departe e necesară, ca în scolele 
militare de pe teritoriul^ Ungariei toți elevii să învețe și 
unguresce.

Aug. Pulszky întrebă că pe ce basă se face deo
sebire, decă respecfivulă elevă din Ungaria e ori nu de 
limbă ungures' ă ? Pe temeiulă spuseloră părințiloră ori 
p’ală judecății profesoriloră militari respectivi’ După răs- 
punsulă dată aceste date statistice se iau pe temeiulă 
spuseloră părințiloră.

Bela Griinicald nu e mulțămită ca răspunsurile mi
nistrului. Armata nu se pote considera ca o mașină de 
sine stătăldre in stată. După părerea lui e necesară ea 
in institutele militare din Ungaria limba de instrucțiune 
să fiă cea ungurescă.

Ministrulă comună de răsboiu Bylandt-Rheidt res
pinge aserțiunea că armata se consideră ca o mașină. 
Că nu servescă mulțl Unguri în armată și simtă puțini 
in corpulă oficerescă, de asta ’i pare rău. In institutele 
militare planurile de invățămăntă trebueseă să fiă orga- 
nisate după ună ore-care principiu unitară, dioreee ace 
lea nu suntă scâle speciale ungurești și deci în ele nu 
pite fi limba ungurescă limbă de instrucțiune.

Raportorulă Rakovszky diee că nu se inveță des
tulă limbă ungurăscă. Intre limba ungurescă și intre 
limba naționalitățiloră esislă o „deosebire însemnată*.

Akusiu Beothy diee că sistemulă ce domnesee în

institutele de invățămăntă militare e causa, că suntă pu
țini Unguri in armată. Trebue schimbată sistemulă.

Ministrulă de răsboiu Bglandt observă că nu in sis
temă e greșelă, dovadă e că și la honvezi e lipsă de o- 
ficerl.

Edm. Szalay nu numai poftesce, der găsesce nece
sară ca in institutele militare de invățămăntă chiar și in 
timpulă liberă să se converseze unguresce.

Desbaterea se termină și răspunsurile ministra'ui se 
iau la cunoscință.

Ce era să și facă delegații unguri ?

SOIRILE PILEI.
Sub titlulă „0 esemplară însuflețire de poporă« ne 

aduce ,Luminătorulă“ cele mai imbucurătore soiri des 
pre frații noștri Români din comuna Mehala. Comuna 
acăsta are mai bine de 2000 de locuitori români față 
cu 3—400 de Sârbi locuitori ai aceleiași comune. Ro
mânii erau cu totulă subjugați de Sărbi; aveau preolă 
sărbescă și biserică sărbescă. Stăpânirea bisericăscă sâr- 
bescă prin lăcomiile ei de impilare adusese în timpulă 
din urmă pe bieții Români în o stare nu numai deplo 
rabdă, ci și rușinosă și revollătăre. Tote plângerile, tăie 
reclamările făcute mereu de 20 de ani incoce au rămasă 
neconsiderate atâta de autoritățile civile, câtă și biseri
cesc!. Tote acestea i a determinată pe locuitorii Români 
a se smulge cu ori-ce preță de sub jugulă Serbiloră. 
Toți ca unulă au cerută dela episcopulă română din 
Aradă să le dea preotă românescă; s’au făcută pașii ne
cesari pentru constituirea în o parochiă românescă și etă 
că abia de adi-veră incependă Românii din Mehala au 
sciută fă adune între sine ună capitală de 6000 fi. 
Chiar și pandurii dela orașă ori com'tată, impărțitorii 
dela poștă și alți Români cu modeste condițiuni de traiu 
au contribuită de bunâ-voiă câte 50—10) II.; lucrătorele 
sârmine dela o fabrică de tutună au adunată 400 fi. 
Aslfelă Românii din Mehala s’au emancipată de sub 
Șerbi; au preotă românescă, biserică românescă, eclesiă 
românescă. Tote acestea mimai de adi-veră pănă acum 
Resullatulă insullețirei loră e socotită de o adevărată 
minune prin părțile acelea. Dea Dumnedeu ca însuflețirea 
loră să afle imitatori!

•—x—
, In interesulă binei și regulatei a Jmin s>rațiuni“ 

ministrulă ungurescă de interne află de lipsă, ca dela 
anulă nou se se îmnulțescă numerulu secretariloru fișpă- 
nesci încă eu 6, anume 2 de clasa I, 2 de clasa II și 2 
de clasa III. In calculă rotundă acești 6 secretari voră 
spori erogațiunile statului cu 6000 fi. Intr’o vreme nu 
se pomenea ca tișpanii se aibă secretari, der progresivă 
cu „buna< administrația, care merge tolă înainte ca ra- 
culă, s’a înmulțită și nnmărulă acestoră soiu de „domni", 
așa că dela anulă nou vomă ave 30 de unguri intitulați 
„secretari fi.șpanesci«, dotați cu salare grase din bugetele 
statului. — Mancesce Române, ca să ai cu ce să plă
tesc! legionulă de funcționari unguresc! ce sporescă mereu!

La primu’ă concerta de abonamentă ce l’a dată or
chestra orăjcuescă Dumi'.ie.ă sera în sala hotelului Nr. 
1 a fo-dă fiirtfi multă lume, încâtă lumea, care s’a dusă 
mai târdiu ceva, n’a mai avută Io :ă la mese De aceea 
s’au uată disposițiuni ca la ală doilea concertă, care va 
li la 16 Noemvre n., să fiă așetjate mese și in sale'e 
cele mici.

La 12 Noemvre n. se voră vinde în Mercurea 24 
de porci confiscați de finanții unguri, sub cuvântă că suntă 
introduși ea contrabandă din România.

—x—
Ministrulă ungurescă de interne a ordonată desfiin

țarea reuniunei pușcașilorît din Ciacova, sub cuven'ă 
că s’a ocupată cu politica. Totodată a provocată tnuni- 
cipiulă eomitatensă să esecute imediată desființarea și să 
ia disposițiuni cu privire la averea reuniunei. — De ce 
nu se spune, ce politică a făcută reuniunea, ca să nu 
stea omulă la bănuială că și aci avemă a face cu ună 
ac-tă de violință ?

—x—
Tergulă anuală din Noemvre în Sighișira a fostă 

bine cercetată, der ventprl puține s’au făcută. S’au vân
dută eu totulă 1432 vite cu prețuri mici. Mai mulțl ca 
altădată au fostă de rendulă acesta pungașii.

— x—
In comtalulă Cojocnei gendarmeria puse mâna pe 

ună individă culpabilă pentru 1 irlă. Cercândă după nu
mele respectivului individă, află că se numesce Ioana 
lederanu, care înainte de asta cu câți-va ani fugi din 
ună arestu, fără a fi putută fi prinsă pănă in <|iua de 
astădi. Gendarmii ilă legă in fiere și-lă pună in trenă, 
cu scopă ca sâ-lă transporte dela Clușiu la tribunalulă 
din Satinară, căruia aparținea. In decursulă călătoriei 
însă gendarmii au adormită, hoțulă profită de ocasiune 
pentru a fura dela ei cheile, cu cari iși deschise incuie- 
torile lanțuriloră și se eliberă. Gendarmii incă tolă dor- 
miau. Când trenulă ajunse intr’o pădure dintre Debre- 
țină și Careii mari, hoțulă deschise ușa și sări afară din 
trenă. Fiindă-că era trenulă accelerată, mașinistulă nu 
opri mașina pănă la gară, care altmintrelea era aprope. 
Gendarmii s’au reinlorsă să caute pe hoțulă, der acesta 
dispăruse.

—x —
Atragemu atențiunea proprielariloră de vii, cari au 

acum în pimnițe buți cu mustă, ca să aeriseze desă pim- 
nițele, dedrece mustulă aflăndu-se in ferbere desvoltă 
acidă carbonică care înădușește pe omă și așa sa potă 
ușoră inlempla nenorociri, murindă de asfixiare cei cari 
intră in aslfelă de pimnițe neaerisite.

— x—
S’a introdusă și in Tergu-Mureșului darea pe câni. 

Sî plătesce 1 fi de câne pe ană, plus 20 cr. semnulă 
de tinichea ce i s’atărnă la gâto. Totă mai eftină ca în 
Bra.șovă !

—x—
(barele din Bucuresci află câ Duminecă ori săptă

mâna viitore se voră face împrejurulil Bucuresciloru nisce 
manevre importante ale trupeloră din Capitală.

—x—
„Romănulă» află, că domnulă Isidoru Vermontu, 

unulă din elevii scdlei de belearte^lin Bucuresci, a fostă 
admisă în Academia din Munchen in urma unui con
cursă. Din 300 de concurențl au fostă admiși numai 70 
la concursă, și din acești 70 au reușită numai 10, intre 
cari este și tânărulă Vermon'ă. In timpulă esamenului 
princpele-regentă aiă Bavariei a visitată sala de concursă 
cu cei mai celebrii profesori și a felicitată pe tânărulă 
debutantă cjicetidu-i: „Faci onore scâlei din Bucuresci; 
lucrarea d-tale e Iurte frumdsă !«

—x—
Qiarului >La Liberte Roumaine» din Bucuresci i 

se scrie din Predealu: „Autoritățile vamale (române) au

G) FOILETON U.

LOGOFET'D'Ltr MATEIU
NOVELĂ.

Mateiă pe câtu cunoscea de bine pe Rădița, der 
acum i se părea că’i streină. Nu era prea îndemâna
tică, și se cam ocupa cu ștersul' prafului și-și totu băga 
mâna pe la gulerulii cămășii, ca și cum ar fi vrendfi să 
se mai răcorescă. Elu se înferbenta înse din ce în ce 
mai multu și sudorile iute se răceau pe spatele sale.

— Bine-ai venită! — îi dise într’unu târdiu 
Rădița.

— Bine-am găsită! — răspunse logofătulă și prinse 
puțintelu der forte puțină a zîmbi, îndată însă îșî ri
dica capulă și începu să vorbescă. — Inii e .... nu sein 
cum, Rădițo, — grăi clă cam rară, — îmi e nu sciu 
cum.... parcă n’am făcută bine că am venită la horă, — 
complectă vorba Mateiă și căuta a’șî da o față veselă, 
cu tote că ori-ce încerca astădî nu eșea ca altădată, și 
vorbele nu le potrivea ca pănă acum, și deși voia să 
ascundă, față de Rădița, ce se petrecea în sufletulă seu, 
încercarea acesta era zadarnică.

Rădița, fără să dică ceva la vorbele logofătului a- 
duce pe masă o oca de vină și două pahare.

Pe când ea era dusă după vină, avea Mateiă o 
mare povară pe sufletulă seu. I-ar fi plăcută să aducă 
vorba despre....despre....lucrurile întâmplate, ca astfelu 

să și ia o grije de pe capă. Scia elu că ea are să’i vor
bescă despre acestea, der șiretă cum era, tăcii pănă al
tădată.

Afară era petrecerea mai veselă.
Fetele d'abia apucau să se curme joculă pentru 

ca să potă vorbi între ele, pentru ca sâ-șl spună una 
alteia, aceea ce le sta pe inimă față de logofCtulu Matei.

Mateiă era înăuntru și n’audea nimica din câte se 
vorbeau despre clă; scia însă bine că se vorbesce și 
de aceea îi părea rău că a venită la horă. Ii era par’că 
rușine să mai iasă afară.

După o tăcere ore-care, și după ce a schimbată 
cu cârcimărița câte-va ochiri, care îlă aduceau în per- 
plesitate, începu Mateiă să vorbescă.

—- Rădițo, — grăi elă, ținendă în mână unu pa- 
hară cu vină roșu, — tu te-ai făcută mai frumosă, îmi 
pari schimbată,.... mai cu bază ca pănă acum.

Astfelă ti vorbită logofătulă, der în inima lui era 
mișcată și gândulă nu și’liî putea lua dela Măruță, 
ceea ce hă lucea să fiă de totă neîndeinânatecă la 
vorbă.

-— Ași, logofete, — începu Rădița, — numai ți-se 
pare; eu sunt totă cea veche, der scii unde n’ai venită 
de multă pe aici, sci... dela mortca maichi-ti, a leicliii 
Ani. - adause ea cam cu intențiune și’lă privi pe 
Mateiă dreptă în ochi. — Nu-i așa logofete? —- grăi ea 
după câtăva gândire și’și așctla fldrea din cosiță și aștepta 
răspunsă.

Logofătulă puse vină în amândouă paharele și 
prindâudă voiă, întinse unulu Rădiței.

— Ține,—«.lise elu, — asta-i din pomana mamei... 
să’lă beai pănă în fundă.

Rădița rămase puțină pe gânduri, luă însă palia- 
rulă, îlă goli repede, puse mâna pe sticlă, îlă umplu a 
doua oră, îlu umplu și p’alui Mateiă.

— Logofete, ăsta să fiă pentru Măruță, scii... — 
disc drăcosa făcândă semnă cu capulu și zîmbindă cam 
cu năcază, — pentru Măruță, — accentua ea, îșî bău 
paharulu și eși afară, căci o strigase ună mușteriu.

Logofătulă rămase cu paharulu în mână și era așa 
de iritată, încâtu era să-lu trântescă de pămentu, der 
acesta nu o făcu. Gusta odată din paharu, „pentru ea 
să fiă ‘ îșî gândi elă și’și plimbă privirea veselă în tote 
părțile. Cu tote acestea îi era ciudă că Rădița a eșitu 
afară și că n’a isprăvită cu acestă vorbă. Lui Mateiă i-ar 
fi plăcută să’lă lase în pace și elă să’și potă petrece 
totă ca pănă acum. Acesta însă nu era cu putință.

Rădița intră.
— Da... da pentru Măruță! —făcu ea cu capulu 

și oftă odată din greu, căci tare bine se avusese cu lo
gofătulă.

— Pentru care Măruță? — întreba logofătulă cam 
zîmbindă. — Pentru fata cocdnei?... ba că chiară!“ — 
grăi elă p’aci în colo, cu tote că simțea în sine o bu- 
curiă, care îi făcea peptulă să salte.

Din vorbă în vorbă, în sfârșită trecuse peste greu 
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confiscată o cantitate destulă de considerabilă de mărfuri 
pe care nisce Unguri voiau să le înlioducă ca contra
bandă*. ’

*1 Avâbtă niergerv la deală e obicelu îu părțile acelea.

In editura librăriei .Erații Șaraga» din Iași a eșitO 
de sub țipară Gramatica limbei internaționale „Volapiik**,  
după metoda Erwin Wallher, în optă lecțiunl cu cheia 
esercițieloră, de 5. 1. Grossmann-, formată mică 8° de 
72 pag. Prețulă 60 bani.

,,Am.culă Familiei'; Țară beletristică și enciclope
dică literară, cu ilustrațiunl; apare in Gherla la 1 și 15 
a fiă-cărei luni. Prețulă pe ană 4 11. Nr. 22 dela 15 
Noemvre conține: Strada Carmen Sylva, romană de Theo 
chară Alexi. —Vine erna (poesiă), de V. B. Muntenescu. 
— Călătoria imprejurulă pământului in 80 de dile, de 
A. d’Ennery și Jules Verne (urmare). — Serenadă (poe
siă), de G. Simu. — Cronică. —Necrologă. — Nolite.— 
Bibliografia. — Se mai află ilustrațiunea unei copile in 
tempestate.

Antichități de mare prețft.
Cetitorii noștri cunoseă afacerea cu dr igii de aură 

găsiți de nisce lingurari și < are se află depuși la tribu- 
nalulă de aci.

Asupra eeestoră drugi aduce „Sz. N.“ următârele 
amănunte: Cele 9 bucăți de aură, în formă «de cără
midă, s’au aflată de nisce Țigani din Boroșneulă-mică și 
din Sita Buzău. Acești Țigani lucrau cu Țua in pădu
rile dela Crasna, lipite de granița României, și săpândă 
au găsită mai multe bucăți de aură și fiindă că acolo 
treceau de lucruri pe cari nu puteau căpăta mai nimică, 
le aduseră Ia Brașovă der și aci le-au vândută pe ună 
preță neînsemnată.

Pe o parte a eărămiȚloră se află desemnate pă
trate punctate cu inscripțiuni și figuri ca acestea:

EL. ELAVIAN LVCIANVS QV1RILLVS
VS PRO SIG OBR1.SIG P ET DIONISVS
ADD1GMA X * S1RM. SIG

1
Din aceste inscripții resultă că aceste cărămidî da- 

•eză din secolulă ală treilea după Chrislosă. pe când 
Elavianus era inspe tură ală mineloră din Dacia, Lucia- 
nus oficeră de mine, er Qjjrillus și Dionisius guvernatori 
în Sirmium.

Însemnele (mărcile) de pe aceste bucăți suntă mo- 
nogramulă lui Chrislosă cu literele grecesc! y și p, apoi 
spice de grâu, ună bustă de femee, figură de femee cu 
diademă pe capă, șecjendă și avendă in mâna dreplă ună 
spică de grâu, er in stânga cornulă abundanței.

Apel ti Iii
comitetului de ajutorare cu abecedare și legendare 

cătră totă suflarea românescă.

Văcjândă învățătorii noștri, că in anulă scolastică 
expirată mulți au primită in modă gratuită pentru elevii 
loră săraci abecedare și legendare, și adecă de acele, de 
care cerură, crecjendă că și In anulă acesta vomă mai 
avea de unde le da, începură a se adresa cu rugâri că
tră subscrisulă comitetă. Der, precum s’a putută vedâ 
din raporlulă publicată in toie foile noslre, din anulă sco
lastică expirată ni-au rămasă numai 13 fl. și 50 cr. v. 
a. cassa-rest. și câte-va cărți, deci numai de ei putemă 
dispune, câiă vreme nu voiă mai incurge. Amă și 
adusă pe ei cărți și adecă abecedare, atâlu de Blașiu 
câtă și de ale lui Popescu și Petri, și, pănă la celă 
din urmă le vomă distribui gratis, ca și In anulă tre
cută. Der din atâta, la toți nu putemă da, er a lăsa 
pe miserii elevi fără cele mai elementare și absolută ne
cesare cărți de invățământă, ne prinde mila; dreplă aceea 

ne rugămă de totă suflarea românescă să contribue după 
voință și putință, tiă cu bani, fiă cu hârtii de valâre ori 
cu opuri de valore, care se voră preface in bani, pen 
tru care vomă aduce abecedare și legendare, și le vomă 
da gratis eleviloră miserî și cu tragere de inimă cătră 
învățătură.

Asemenea suntă rugați d-nii învățători dela scolele 
române rurale, fără deosebire de confesiune, a ne scrie 
lămurită :

1. Care de câte abecedare și de câte legendare ar 
avă lipsă pentru elevii în adevără miserî și cu tragere 
de inimă cătră învățătură?

2. De ce auloră să fiă acele cărți? Care adecă 
le foloscscă? fiă ca impuse ori duse din convingere. 
(Aci insemnămă, că în anulă expirată amă cumpărată 
și distribuită abecedare de V. Petri, I. Popescu și So- 
lomonă Munteanu, er legendare de V. Petri, 1. Popescu 
și Ștefană Popă, de care adecă au cerută învățătorii; 
acum le mai atragemă atențiunea și asupra abcedarului 
lucrată de amicii șcdlei, care este posesiunea librăriei 
N. I. Ciurcu din Brașovă; abecedarulă acesta e dintre 
cele mai bune, deci, cărui învățătoră ii va fi iertată a-lă 
folosi, decă îlă va introduce in ș :ola sa și va ave câțl-va 
elevi miserî, cari nu și-l’ar pute procura, adreseze se la 
acestă corni etă, că — incâlă i-ar ajunge puterile, adu- 
ce-va și de acestea, precum va aduce și de ale celor
lalți autori.)

3. Ce este causa de comitetulă scolei de acolo nu 
provede pe elevii miserî cu cărți și recuisite de scrisă, 
ca să putemă lămuri publieulă?

4. Din scrisorile adresate să se vadă bine adresa: 
cui să țrimitemă? loculă: unde? și posta ultimă, din 
care se voră ridica cele trimise.

Totă ce atinge acestă afacere să se adreseze se
cret. 1. ală acestui comitetă, în Rodna-veche (0-Rodna) 
(Transilvania) 25 Octomvre 1887.

Fl. Porcius, Ioană Popă Reteganulu,
președ. secret 1.

Ultime soiri.
Viena, 9 Noemvre. — In comisiunea dele- 

legațiunei, contele Kalnoky a esprimatu părerea 
de rău că guvernulu română ar fi refusatu să 
facă concesiuni suficiente pentru a asigura suc- 
cesulu negocieriloru înclieerei unui tratată de 
comerță. Ministrulă afaceriloră străine a consta
tată că situațiunea politică este liniștită, cu tdte 
acestea nu trebue să fiă prea optimistă.

Londra, 9 Noemvre. — Corespondentulă 
ziarului „Times“ menține, eu tdte desmințirile, 
detaliurile ce a dată asupra întrevederei d-lui 
Crispi cu principele de Bismărk la Friedrichsrulie.

Berlină, 9 Noemvre. — Impăratulă este forte 
afectată de starea principelui moștenitoru. S’au 
primită sciri din San-Remo. Doctorulu Machen- 
zie este contrară ori-eărei operațiuni. Se aștăptă 
medici germani.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

BUCURESCI, 10 Noemvre. — Din Turnu- 
Severină se trimite primulă numără ală nouei 
foi a partidei revoluționare bulgare.

ROMA, 10 Noemvre.— Pe la 2 6re ndptea 
s’a simțită în Veneția ună puternică cutremură 
de pămentă, care în Ferrara a durată șepte se
cunde.

VIENA, 10 Noemvre. — Ministrulă preșe
dinte Tisza decliiară în comisiunea pentru armată 

a delegațiunei ungare că cestiunea fabricei un
guresc! de pusei s’a resolvată. Ministrulă de răs- 
boiu a purcesă în modulă celă mai leală. Co
misiunea a votată titlulă pentru pușca Mannlicher.

DIVERSE.
Scăpată dela morte de o pasăre. — Impăratulă 

grecă Basilius condamnase la mdrte pe fiulă său Leo 
pentru că mai mulți curteni influenți, mai alesă ună dre
sare Santabarenus, au făcută pe impăratulă celă bănui- 
toră să credă, că Leo căuta să-lă omăre spre a-i lua 
cordna. Impărătâsa era cuprinsă de mare durere și 
mâhnire; damele de Curte plângeau cu densa. Se a- 
propiă Țua execuțiunii nenorocitului și nevinovatului 
prință; impărătesa încercă totă ce putu spre a muia 
inima părintelui, dâr inzadară. Era in ajunulă cjilei de 
execuțiune. In camera împărătesei era ună papagalQ, 
care altădată făcea multă hază stăpânei prin deșteplă- 
ciunea sa. Acum însă, cu inima stânsă de durere, 
impărătesa nu putea suferi palavrele pasărei și de aceea 
ordonă să o ducă în parcă în vre-ună locă ascunsă. 
Buțină mai lârȚu veni impăratulă Basilius în acelă locă 
și se așeijă pe o bancă. In acelă momentă auȚ o voce 
Țeendă cu ună tonă sfîșiitoră: „O Leo, Bulă meu!*  îm
păratule, sări speriată și ascultă. „O Leo, fiulă meu, 
fiulă meu!“ au Ți din nou impăratulă, apoi urmă ună ți
păt ă de durere, ce lă făcu să se cutremure. Era papa- 
galulă, care în săptămânile din urmă nu aurise alte 
vorbe dela nefericita sa stăpână. Impăratulă, adâncă 
mișcată, fugi din acelă locă sinistru, se duse in paiață 
și ordonă ca fiulă său să fie imediată liberală. Ceva mai 
târdiu adevărulă a eșită la lumină. Impăratulă se bu
cură că s’a dovedită nevinovăția fiului său și că însuși 
n’a comisă o faptă îngrozitore; ăr impărătesa nu s’a 
despărțită de pasăre pănă la mortea sa.

** *
Vindecarea ofticei. — Doctorulă Gareiu a presen- 

tată nu de multă Academiei de medicină din |Parisă ună 
memoriu asupra tratamentului tuberculosei prin inhala- 
țiuni cu accid fluorhidric. Elă face să stea bolnavii phti- 
sici în o cameră de șese metri cubici de aeră încărcată 
cu accid fluorhidric, timpă de ună cesă în fiăcare Ț, 
Din 100 tuberculoși tratați de susă numitulă prin acestă 
nou agentă terapeutică in timpă de ună ană de Țile, 
(jice că: 35 s’au vindecată, 41 s’au ameliorată, 14 au 
rămasă staționari și 10 au murită. Academia a numită 
o comisiune compusă din d-nii d-ri Procest și Herard, 
ea să studieze acestă memoriu.

Cum ajunge unu colonelă la rangu de generală.— 
lntr’ună Țară germană se află următârea istorioră inte
resantă: Ună colonelă, care aștepta de multă timpă să 
fiă avansată, a trebuită să insoțâscă Țlele trecute pe 
Maiestatea Sa Monarchulă la serviciulă divină. Tocmai 
in acea Ț s a cetită in biserică evangeliul cu Beelzebub, 
mai mai ele draeiloră. După încheierea serviciului divină, 
a disă colonelulă cătră Maiestatea Sa cu glasă înaltă: 
„Maiestate, de douâ-ijecl de ani eu n’am fostă nici în- 
tr’o biserică; credeamă, că de atunci se voră fi schim
bată relațiunile in iadă. Dâr se vede, că și în iadă mergă 
lucrurile ca și pe pământă: de două-tjeel de ani Beel
zebub totă colonelă e și inzadară aștâptă după ranguri!< 
Maiestatea Sa a visă; două Țile după acăsta, colonelulă 
era generală.

Editoră și Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Muresianu.

si ’si veni Mateiu în starea dc demultii cu deosebirea 
numai, că deși era veselă și deși sălta de bucuria to
tuși nu era băgătorii de semă la tote dimprejurulu său.

Deodată muzica înceta și logofătulă cum se primbla 
prin casă băga acesta de semă. Se opri din primblarea 
sa, puse o mână la capă și se cugeta la ceva. După 
câteva clipe eși în pragulii cârciumei.

Țiganii îșî plecau capetele gole în drepta și în 
stânga, se uitau galeșă la logofătulii și mai apoi cu 
mânile pe peptu, puse turcesce, trăgeau la temenele, 
ceea ce pe românesce însemna, ca să le arunce câțiva 
gologani.

Mateiu înțelese pe Țigani, scose din buzunare 
nisce parale și le aruncă câțiva gologani.

Bătrânii se ridicară în piciore, er popa ședea la 
o parte și mija din ochi ca și cum s’ar închina și ar 
fi hipnotisatu de fixulii gându la Dumnedeu.

Logofătulii porunci câteva ocale de vină pentru 
bătrâni, er taica părintele, deși cliposea, totuși băga de 
semă, ce a disil logofătul,! și findcă scia că din vină 
de bună semă se va împărtăși și sfinția sa, nu uita a 
cere pe sema sa unii sărindare.

.Toculă încetase, și pănă sâ se începă altele, fe
tele și feciorii totă părechi apucară care încătrău, la 
deală cura dicii ei*)  tote părechi fiă-care cu draga sa.

Acesta i-a venită logofătului bine la socotelă.
Elu sta de vorba și împărțea porunci după cum 

i era obiceiulu, și după cum stă bine unui logofâtu 
harnică. Unora le spunea să facă transporturi la schelă, 
pe alții îi chema să esă la pogone, ca apoi să le dij- 
muiască, și astfelă Mateiu se afla în vorbă și numai ce’i 
adevărată și avea elu acum chef,! de vorbă.

Ii plăcea să-lu vadă sătulă că elu este la horă 
și că Măruță este acasă.

— Da ce bucătare! — se adresa cătră George 
cam zîmbindă, băga mâna în buzutiaru, scose patru go
logani și’i arunca, spuindu’i că aceștia suntă pentru a 
șoptea di din săptămână.

— D-ta rîili, logofete, der așa este. Eu lucrezi! 
mai multă cu o cji ca alții și uite nici să mă preme- 
nescu n’am răgazu, er muncitorii umblă haimana 
prin sată.

l’e când vorbea Mateiu cu bucătarulă, iată că vine 
la cârciumă mașinistulă Ienache, lygofătulu Neculae și 
băiatulu Istratti. Toți rămaseră uimiți când vădură pe 
Mateiu în ușa cârciumei, toți se uitau la elă, der nime
nea nu dicea nimică.

— Ce... vă mirați? — grăi Mateiă rîdendă, — ce 
credeți voi, că adi să rămână mai pe joșii ca lumea? 
Nu se pote! — continuă elu, er lăutarii, cari fuseseră 
băgători de semă la cele vorbite, începură hora logo- 
fețescă și ospeții intrară în casă.

Mateiu când era să între, se întâlni față în față cu 

Rădița, își rîseră unulu altuia fără a dice ceva, er Ma
teiă o apucă frumușelu de mână și întră și elu în casă.

— Nu’i așa....? frumosă-i Rădița! — se adresă 
Mateiă cătră pretinii săi. — Bună de pusă pe rană, — 
adause elu trăgându cu ochiulu mașinistului Ienache.

Rădița ca de obiceiu, căci era văduvă, plecă ochii, 
ceea ce îi sta așa de frumosu, încâtu trebue ori și cine 
să’lu erte pe Mateiă, dacă în acele clipe a strâns’o ceva 
mai tărișori! de mâni.

Multe mai vorbiră logofeții și mașinistulă.
Câte-odată, când tăceau toți cei din casă și se 

auȚa numai cobza și naiulu de afară, se sculau logo
feții dela vină și trăgeau câte o horă bătută de stau 
să se lovescă de grindă. Se înțelege că pe Rădița 
totdeuna o luau la mijlocu și’și petreceau astfelu, încâtu 
își uitau că mai suntu pe lume.

Nici nu-i mirare că o luau pe Rădița la mijlocu, 
căci ea scia multe și era chefliă și vorbăreță și pentru 
fiăcare avea ea vorbe potrivite, căci la toți le scia pă- 
sulil căci era cărciumăriță văduvă, și la ea se adunau 
veștile ca depeșile la o stațiă de telegrafii. Vorbea 
Rădița multe, cu tote acestea era năcăjită pe Mateiu.

Se înserase bine.
Deși altădată pe vemea asta nu’i trecea nimănui 

prin gândii să plece, astăcji se întâmplă cu totulu alt
mintrelea. Logofătulu Mateiu se sculă mai ântâiu și 
dădu semnă de plecare. (Va urma.)



Nr. 238. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

Oursuln la burat de Viita Hiir.su de BueiirescL
diu 8 Noemvre st. u. 1887

Rentă de aură 5°/„ ...------ ,
Rentă de hârtiă o°/0 . . 99.75
împrumutul^ căilord ferate 

ungare........................... 145.15
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.20

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostfi ung. 
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 11325

Bonuri rurale ungare . . 104.70 
Bonuri cu cl. <16 sortare 1C4.50 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miști.............................. 104.—
Bonuri cu cl. de sortare 104.— 
Bonuri rurale transilvane 104 95

Bonuri croato-slavor.e . . 10-125 
Despăgubire p. dijma de

vină ung.............................. 99.75
Împrumutul^ cu premiu

ung....................................  123 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segediuului . 122 — 
Renta de hărtiă austriacă 89.70 
Renta de arg. austr. . . 82.85
Renta de aură austr . . 112.10 
Losurile din 1860 . . . 134.80
Ac(iunile băncel austro-

ungare .......................... 888 —
| Act. băncel de credită ung. 288.— 
. Act. băncel de credită austr.282.20
Argintulă —. — Galbinl

împărătesc) .................5 93
, Napoleon-d’orI .... 9.42

Mărci 100 împ. germ. . . 61 50 
Londra 10 Livrea sterlinge 125 25

Cota oficială dela 25 Ocloinvre st. v. 1887.

Cump. vând.
Renta română ^5%). 93'/2 9D/a
Kenta rom. amorl. (5%) Ob- 97—

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

>> >> (5°/o) ■ 91 ’/. 92\
» » urban (7°/0) . . 103— 104—

» (6’/0) • 96— 97—
’ . ’ (5°/0) . . 87*/, 88>/a

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

< » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . • 14-.V* 15.—
Bancnote austriace contra aură. 2.03 2.04

Cursulu pieței Brașovă
din 9 Noemvre st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.67’/< Vând. 8.73

Argint românesc.................. . » 8.60 » 8.65

Napoleon-d’orl...................... . » 9.92 » 9.96

Lire turcescl.......................... . » 11.22 » 11.26

Imperiali............................... . » 10.20 » 10.25

(ialbenl................................... . » 5 90 » 5.95

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

n ’ n 5°/0 • „ 98.- - 99 —
Ruble RusescI...................... . » 113.— » 114D/1

Discontulă ... » 7—10°/B pe ană.

Concurs u.
Pentru ocuparea postului de învățătorii la sc61a conf. gr. cat. ro

mână din Feldru, Vicariatulu Rodna, devenindii vacantă, prin pensiona
rea fostului învățătorii, cu unu salarii anuală de 200 fi. v. a. care se 
va primi în rate lunare anticipative din fondulă scdlei, prin aedsta se 
cscrie concursă pănă în 13 Noemvre a. c.

Doritorii de a ocupa acestă postă învețătorescă voră avea a sus- 
cerne suplicele lorii înainte de timpulu hotărîtu la subsemnatulu senat.ă 
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 ii preferiți cei cari voră dovedi că auntă 
cântăreți și suntfl în stare a compune coră bisericescu.

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

Președinte: Noi ară:
Gregoriu Mureșianu. . Ioane Cosma. 3—3

Avisu d-loru abonați!
Rugămh 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 (Jiarulti nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă. ADMINISTH. „GAZ. rIHANSu

Sosirea și plecarea Irenoriloru și posleloru in Brașovu.
1. Plecarea trenurilor^: 

.1. Dela Brașovu la Pesta:
Trenulă de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute săra.
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută’tliminâța.

2. Dela Brașovu la Bucuresoi:
Trenulă accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute diminela.
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amecjl.

II. Sosirea trenuri lorii:
1. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amăijL 
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresoi la Brașovu:
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după ame^L

A. Plecarea postclorfi:
a) Dela Brașovă la Reșnovu-Zeinesci-Branu: 12 6re 30 min. după ameiji.

n „ Zizinii: 4 ore după ametji.
c) „ in Secuime (S. Georgî): 1 oră 30 minute ndptea.
d) „ îl la Făgărașu: i ore diminCța.
<9 „ n la Săcele: 4 6re diminăța.

B. Sosirea posleloru:
a) Dela Rișnovil-Zernesci-Branii la Brașovă: 10 6re înainte da amecjl. 
l>) „ Zizinii la Brașovă: 9 ore a. m.
c) Din Sicuime la Brașovă: 6 <5re sera.
d) „ Făyărașii la Brașovă: 2 6re dimineța.
e) „ Hăcele la Brașovă: 6 ore 30 minute săra.

Mersulfl trenunloru
Valabilă dela I Imiiu st. n. 1886.

pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Aradu-3Sii«lapesta a calei ferate orientale de stătu reg. ung.

Predeal ei-Budapest a Budapesta— Predeairi

BucurescI

Predealb ( 
t

Timișfl

Brașovtl

Feldiâra 
Apatia 
Augustină 
Homorod ii 
Hașfaleu

l 
i

( 
(Sighișftrs 

Elisabetopole 
Mediașfi 
Copea mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelfi 
Teiușă 
AiudS 
Vințulă de susb 
Uiora 
Cneerdea 
bhiriad 
Apahida 

CInșii 

Nedeșdu 
GhirbSa 
Aghiriștl 
Stana 
Huiodină 
Ciacia 
Bucia 
BratcR 
Vadă 
MezS-Telegd 
Fugyi-VâsărhoJy 
Vene(ia-Oră<}ii

( 
('Iradia-mare

P. Ladăay 
Szolsok
Budc-pest»

■

Viena

Nota:

Trenii Tren Trenă 
O0 accelerat otanlbuJ 

p ti rad ne

7 20
7 57
8 24
8 47
9 29
9 37

10 53
11.00 
>1 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

6.01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

Trenă
4r 

persone 
10.50

1.33
4.24

Trenfi 
mnuibus

7.30
1.14

1.45

2.32

Trenu 
<lc 

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
11.07
11.19

1 16J
3.29
6.33

Homorod
Augustinu
Apatia 
Feldiâra

Trenfi 
de pers.

Tren 
accelerat

Trenă 
de pers.

Trenu 
de 

persdne

—d

Trenfi 
lomnibuA

..

Viena
Budapesta 
Szolnok 
p. Lailiny

1 ---11.10 I - — 1
_7.4<

11.05
2 02

2.—
4.05

7.40 618
9.38

12.02
I 10.42

5.47 2.02
Oradea mare 4.12 7.11 4 78 2.01 —

Venția-Orătjii — — 2 08
Fudi-Oșorheiu — — — 2 19 —
Teleagii —. 7.33 — 2.41 —
Vadă — 8.04 — 3.24 —
Hratca — — — 3.47 —
Bucia — — — 4.07 —
Ciucia — 8.58 — 4.33 —
Huiedin — 9.28 — 5.15 —
Stana .— — — 5.33 —
Aghiriș — — — 5.53 —
Glâi’bfiu — — — 6.C5 —
Nedișu — — — 6.20 —

• 1Clușiu
— 10.31 — 6.38 —

11.00 __ — __ 7.08
Apahida 11 19 __ — — 7.36
Uhiri ș

(
Cacerdea )

12.33 _ — — 9.16
1.01
1.11

— — — 9.53
10.—

Uidra 1.18 - — — 10.09
Vințuld de susti 1.05 _ — — 10.19
Aiudft 1.46 _ — — 10.48
Teiașfi 2.25 — — — 11.55
C.răciunetâ 2 50 _ — — 12.34
Blașfl 3.03 _ — — 12.52
Micăsasa 3.35 — — 1.34
Cepșa mic 4.01 - - — — 2.13
MediașC 4.20 __ — — 2.46
Slisabotopok 4.55 __ — — 3.31
Slgișăra 5.42 — — — 4.32
Hașfaieu 6.01 _ — — 5.02

6.53
7.43
8.23
9.02
9.52

7.27
8.08
8.36
9’06
9.46

BrațcvC 

Timiș?.

Predeal^

Bucuresc'

V
(

(

Orele de nâpte sania celo dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI Brașovă.

5.37

3.28
9.35

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, Zernesel

Teiiișd- t radu-Budiij'-esla Budapesta-AradA-TeiușA.

Tren fi 
orunibus

Treiii 
de pers.

Trenă do 
poradne

Trenii de 
peradne

Trenii 
de peredne

Trenfi 
omnlbu

Teiușd
Alba-lulia

11.24
11.59

—
1

3.00
3.59

Viena 11.10 12.10 _
— BudupcNla 8.20 9.05 —

Vințulă de josă 12.30 — 4.2J S<.' Inok 11.20 12.41 __
Șibotă 1.01 — 4.51 11.35 5.45 __
Orăștia 1.32 — 5.18 Ai adâ 4 30 6.— _
Simeria (Piski) 2 32 — 6.15 Glogovață

Gyorok
4 43 6.13 _

Deva 2 52 6.35 5 07 6.38 _
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 __
1 lia 3.55 — 7.28 Radna-I ipova 5.41 7.10 _
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6G9 7.37 —
Zam 4.25 — 8.11 Bărzova 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 Ilia 8 55 9. 8 _
Paulișă 7.43 — 10.42 Braniclca 9 19 10.17 —
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 951 10.42 - -
Glogovață 8.28 — 11 25 Simeria (Piski 10.35 1107 __
Aradft 8.42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szoluok — 2 32 4 5Q Șibotă 11.43 12.— —

(| — — 5.12 | vințulă de josă 12 18 .12.29
RnaapeiMta _ - 1 8.20 Alba-lulia 12 36 12.46 _
Viena — 6.05 ’ffeSușft . 1 29 1.41 —

A risdft-TSKKiș -5ra Sinaerlu (Piski) Petroșenl

Tren fi Trenfi dc Trenu Trenii de Trenfi Trenfi
omritbu.- perjfinc mixt pendne omnibna mixt

A rad ft 5.48 6.05 Simeria 2.42
Aradubl nou t:.19 — 6.33 Streiu — __ 3.25
Nteetb-Săgb 6.44 — 6.58 Hațegă — — 4.16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui — __ 5.11
Orczi'alva 7.47 — 7.55 Crivadia __ 5.58
Mc-rczifalva — — — Banița — — 6.4 ■«

9.02 — 9.08 Petroșeul — — 7.12

'H'lisiityâra-A rad fi Petroșenl—Nlmerla (Piski)

'l'rddii de Trenu do Trenă Trenii Trenfi Trenfi
peruane perefine cnuiltua de pera. oirmibua mixt

TÎBuÎHâra 6.25 — 5.00 Petroțenl 6.10
Merczilalva — — — Banița — — 6.53
Orczifalva 1 7.46 — 6.32 Crivadia — __ 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui — — 8.20
Nânieth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă — — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu — 9.52
AiadS 9.27 — 8.17 Kltsăerla — — 10.31

Hiir.su

