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„Kotavaf și ferica româna ir. orientală. 
n.ț

Pe când eramu se răspundem^ 
la cealaltă parte a articulului din 
„Kolozsvar" (nr. 283), în care se 
trage la îndoială lealitatea credin- 
cioșilorti gr. or. români, ce se ma
nifestă „și în fapte“, și se trage 
la îndoială prin nisce argumente 
deja de totd tocite, că adecă Ro
mânii gr. or. în manifestarea lea
lității lord separeză pe Domnitorii 
de stată, învinuiri ridicate de re- 
pețite-ori contra tuturoru Româ- 
niloru și de nenumărate orî com
bătute din partea nostră, — ne 
sosi nr. 284 alu lui „Kolozsvâr“, 
care sub titlulă „Egy Folirat*  1 (o 
adresă) erășî la locu de frunte, ca 
primu articulu, publică o denun- 
ciațiune tendențiosă intamă în con
tra bisericei gr. or. române, că
reia nevoițî suntemă să-i dămă 
preferință.

*) De unde se fiă cunoscută cetitorilor^ 
lui „Kolozsvar11, când acesta n’o publicase?

N. Tr.

(1)

Cine ’nveță carte are parte.
Teiușiu, 1888.

Intr’o dimineță frumosă din tomna 
anului trecută pornii la gară, ca să plecă 
cu trenulă cătră Sibiiu.

La gară era multă lume, care aș
tepta trenulă de cătră Clușiu ca să se 
suie’n elă. Aci făcui cunoscință cu o 
tînără damă, care încă mergea la Sibiiu, 
ca să’șl ducă o fetiță la școlă.

Trenulă sosi și ne suirămă amân
două într’ună cupeu, în care se afla ună 
călătoră mai în verstă adâncită în somnă. 
Intr’aceea se mai sui în acelașă cupeu 
ună domnă, care de asemenea ducea 
ună feciorașă la școlă totă în Sibiiu.

Trenulă porni în curândă și duruitulă 
roteloră și clătinarea vagonului deșteptă 
și pe călătorulă adormită, care’șl frecă 
puțintelă ochii, apoi se uită la noii săi 
tovarăși de drumă și spre marea lui bu
curia recunoscu în domnulă cu fecio- 
rașulă pe ună vechiu cunoscută ală său.

Și aicî în adeveru agenții pro 
vocatori dela „Kolozsvar" s'au în
trecuta pe sine înșiși alergându la 
meschina și ruginita metodă de a 
se folosi de deosebirea confesio
nală dintre Români, ca se lovescă 
cu unii în ceilalți, se ’nțelege cu 
scopă îndoiții, întâiu spre a ca- 
lumnia și înegri pe unii, presen- 
tându-i ca rei patrioți, ală doilea 
spre a verî între Români în ge
nere zizania confesională, prefă- 
cendu-se că pe ceilalți îi ia în 
apărare.

Ca din seninu vine „Kolozs- 
var“ deodată și vrea să bată pe 
Românii greco-orientali cu Româ
nii greco-catolici.

Cei dintei — 4i°e numitulă 
c]iară — graviteză în afară și se 
credh una cu România din causa 
identității religionare, er cei din 
urmă din causa deosebirei confe
sionale nu-și îndreptă privirile în 
afară, ci caută a-șl documenta in
fluența loru între marginele pa
triei.

Apare der lucrulu așa ca și 
cându foia subvenționată clușiană 

ar voi să dea Româniloru uniți 
unu atestată de bună conduită pa
triotică pentru ca să potă lovi cu 
atâtă mai tare în Românii greco- 
orientali, pe cari îi descrie in to
talitatea loră ca răi patrioți.

Der apare încă și mai multă 
decâtă atâta!

S’ar crede, că foia șovinistă 
ungurescă a dată de-odată uitării 
tote denunțările, insultele și ca- 
lumniile îndreptate necurmată la 
nenumărate ocasiunl în contra 
activității culturale și a nisuințe- 
loră naționale ale Româniloră gre
co-catolici.

Suntă încă prospete uneltirile 
cele din urmă euristice ale agi- 
tatoriloră unguri în contra gim- 
nasieloră din Blașă, Năsăudu și 
Beiușă; suntă prdspete ne mai 
pomenitele atacuri și insulte ne
rușinate ale lui „Koloszvar*  în 
contra preoțimei române gr. ca
tolice din Câmpiă și în contra 
șcăleloru poporale române de a- 
colo; suntă prospete în memoria 
tuturoră agitațiunile în contra pă
rintelui Lucaciu dela Sisiesci și 
peste totă în contra preoțimei ro
mâne gr.-catolicebinesimțitdre din 
acele părți.

Decă der același „Kolozsvar", 
care a făurită denunțările, calum- 
niile și insultele în contra Româ
niloră greco-catolici, sub pretextă 
de „daco-românismă“ și de „agita- 
țiă contra statului declară acuma 
că Românii greco-catolici suntă 
buni patrioți și nu graviteză în 
afară, atunci întrebămă: cinstită 
și patriotică lucru este ca o foiă 
guvernamentală să se folosescă de 
cele mai miserabile manopere, min
ciuni și calomnii, numai pentru a 
pute lovi în institutele și activi
tatea culturală românescă greco- 
catolică ?

Der mai multă! Decă avemă 
în vedere Iprocederea amintită a 
lui „Kolozsvar“ față cu Românii 
greco-catolici, nu trebue ore să 
conchidemu, că și denunțările in
sultele și calumniile îndreptate 

acuma în contra Româniloru gre
co-orientali, nu suntă decâtă erăși 
numai nisce miserabile manopere 
urnite cu scopă de a lovi în cons- 
tituțiunea bisericei române greco- 
orientale ?

In mijloculu acestoră uimitore 
neconsecințe ale agențiloru provo
catori dela „Kolozsvar" nu pu- 
temu descoperi decâtă numai o 
singură nisuință consecventă, adecă 
nisuința de a lovi și distruge cul
tura și desvoltarea românescă, fiă 
în scblă, fiă în biserică, fiă greco- 
catolică, fiă greco-orientală, folo- 
sindu-se de mijldcele cele mai 
condemnabile.

In asemeni împrejurări trebue 
să protesteze Românii greco-cato
lici în contra manoperei, ce se fo- 
losesce în contulă loră de agita
torii unguri, spre a lovi în frații loră 
greco-orientali.

N’au lipsă Românii greco-câ- 
tolici de procatori unguresc!, cari 
să le dea în foile subvenționate 
din Clușiu atestată despre patrio- 
tismulă loră. Voru sci ei multă 
mai bine ce trebue se facă și cum 
trebue să lucreze, ca să fiă recu- 
noscuți ca ceea ce suntă în a- 
devără împreună cu frații loră greco- 
orientali, ca Români și patrioți 
sinceri și devotați binelui comună, 
er nu patrioți falși, mincinoși și 
egoiști încarnați ca agenții provo
catori dela „Rolozsvar" !

înainte de a ne face reflecsiu- 
nile nostre speciale asupra articu
lului mai susă amintită alu lui 
„Kolozsvar11 (nr. 284) îlu reprodu- 
cemu aici întregă în următdrele: 

„Adresa omagială a sinodului (?) gr. 
or. este cunoscută deja.*)  In numărulă 
nostru de erî ne-am ocupată cu unele 
espresiunl ale ei“.

„Acea adresă peste totă ne presentă 
opera elementeloră centrifugale și nu a 
celoră ce nisuescă cătră centru; nu do- 

cumenteză iubirea de constitutiune, ci o 
atragere deosebită cătră faptele anticons
tituționale".

„Acestă adresă nu arată progresă 
dela visitele regelui la Seghedină și 
la Clușă încoce. Administrațiunile au- 
dite aici au sunată în deșertă; sinodulă 
gr. or. încă totă nu recunosce uniunea, 
încă totă de Ardeală, Ungaria și Bănată 
vorbesce, și lui și ca corporațiune bise- 
ricescă îi place a nu lua în considerare 
noțiunea despre unitatea statului ungară 
basată pe lege. Parcă ar trăi sub abso- 
lutismă; așaderă și ca corporațiune bi- 
sericâscă face politică".

„Acesta totă așa a fostă în biserica 
greco-or.u

„De unde s’a născută acestă spirită 
politisătoră în acea biserică?"

„Nu e lucru greu a-i afla originea. 
Dej a îndată după unirea bisericei române 
cu biserica romano-catolică se ivesce 
acestă spirită. • ■'Preoții și indiviclii reîn- 
torșl la biserica gr. or. dela biserica 
gr. cat. îșl caută sprijinulă la biserica 
gr. or. din state streine. Călugării stră
ini Sofroniu și Visarionă turburară pa
cea aici, și pe credincioșii gr. or. îi în- 
vețară ca să caute sprijinulă Serbiei, 
Bosniei și a celoră două principate 
române".

„Cu deosebire nexulă strînsă cu 
cele două principate române, și unitatea 
intereseloră bisericescl, au slăbită la 
mulțl legăturile, cari erau menite să-i 
alipescă patriei loră."

„De secuii dureză acestă peregri- 
nagiu. Greco-orientalii totdeuna au con
siderată România de patria loră. Ună 
Șincai, ună Petru Kacor (doră Maioră?) 
n’au emigrată, pentru că au fostă catolici. 
Bărbații distinși greco-catolici aici pe 
pămentulă patriei și-au valorată influ
ența și talentele".

„Ună Mureșiană, ună Cipariu, ună 
Barițiu au servită aici literatura română 
și au ostenită pentru înaintarea culturei 
românescl din Ungaria".

„Nu observămă însă acesta la cea
laltă parte. îndată ce un bărbată scie 
mai multă decâtă a scrie și a ceti, își 
ia catrafusele și se duce. Și decă șl-a 
scosă odată piciorulă de aici, scimă 
forte bine ce interese servesce. Și pen-

FOILETONULU „GAZ. TRANS." Ne salută eu multă politeță, nl-se 
recomandă ca,ingineră și ne spune, că 
se duce la Brașovă, unde are nisce afa
ceri. Ișl esprimă apoi bucuria, că vede 
pe amiculă său după ună timpă atâtă 
de îndelungată; îlă întrebă în ce classă 
îi este feciorulă și unde înveță la școlă? 
Amiculă său îi spuse, că fecioru său e în 
clasa a șesea gimnasială, că a învățată 
în Clușiu, fiindă-că era mai aprope de 
casă și cheltuelile mai mici, der acum 
îlă duce la Sibiiu, er mai târdiu cine 
scie unde va mai merge să’nvețe.

„Ml-aducă aminte — începu a ne 
spune bătrânulă ingineră — de când 
eram copilă și m’a dusă tata, fiă ertată, 
întâiașl dată la școlă' în orașulă X. Pă
rinții mei erau plugari, omeni cu frica 
lui Dumne4eu, der nu’nțelegeau de ce 
folosă e învățătura și cjiceau, că cum au 
trăită ei fără carte și eu voiu pute trăi, 
că totă n’o să iasă popă din mine, și 
alte multe de acestea.

„Tata totă s’ar fi învoită la urma 
urmeloră să mă dea la școlă, fiindă că 
vedea, că am mare atragere cătră învă

țătură, der mama nu s’ar fi învoită odată 
cu capulă; mă avea forte dragă, fiindă 
că eram uniculă copilă.

„Intr’o dimineță, după eșirea din bi
serică, tata îi spuse preotului de față cu 
mine, că așă avea mare plăcere să mergă 
la școlă în X și să învăță carte.

— Asta’i frumosă dela tine Geor- 
giță, — dise preotulă adresându-se cătră 
mine și netedindu-mă pe obrază; apoi, 
întorcendu-se cătră tata, îi dise: Șl-apoi 
d-ta, bade Todere, credă că-i vei împlini 
dorința; ce cjicl ?

— Eu, d-le părinte, n’așă fi tocmai 
contra, der bătrâna mea nu vrea cu nici 
ună chipă să-lă depărtămă dela casă.

— Apoi așa-să muierile de comună 
— răspunse preotulă — der d-ta nu tre
bue să te iai după vorbele bătrânei 
d-tale. Ai face păcată. de morte, decă 
țl-ai lăsa băiatulă să crescă fără învăță
tură. Ești omă avută și nu mai ai alțl 
copii, îți dă mâna să-lă ții în orașă la 
școlă.

„Când sfârși preotulă vorba, eramă 
înaintea porții nostre. Tata ruga pe 

preotulă să între puțintelă în casă, căci 
doră totă voră pute îndupleca pe bă
trâna să se învoiescă, ca să mă dea la 
școlă.

„Mama tocmai ne aștepta, pe tata și 
pe mine, cu prândulă.

— Bună dimineță, lele Flore! — 
dise preotulă întindându-i mâna, pe care 
mama o sărută cu respectă.

— Vai, d-le părinte, de multă n’ai 
fostă la noi, placă și ședl și d-ta cu noi 
la masă, să prândimă laolaltă.

— Nu potă rămâne, lele Flore, îți 
mulțămesc de omeniă. Am venită numai să 
vorbescă ceva cu d-ta. Badea Toderă 
cjice, că ar trimite p« Georgiță la șcălă, 
der d-ta nu te învoescl cu nici ună 
preță.

— Așa este, d-le părinte. Eu am 
disă, că noi avemă moșiora nostră și ce 
nl-a mai dată Dumnedeu; elă este nu
mai singură, nu pote ore să trăiescă mai 
bine cu acestea acasă, decâtă să se în
străineze cine scie pe unde, să nu-lă ve- 
demă cu anii?

— Ascultă-mă, lele Fldre, — o în
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tru. aceste interese face propagandă sta
bilă. Er legătura cu acești bărbați nu 
înceteza44.

„România încă se silesce pe astă 
cale naturală a face permanentă legătura. 
Intr’ună timpii a subvenționați! și bise
rici românescl din Ardealii, precum este 
și cea din Brașovii, și prin asta a ținută 
parochiile din Transilvania intr’ună felii 
de dependență.

„Și tote acestea greco-orientalii le 
tină de forte naturale14.»

„Decă dintre greco-orientall s’a ales 
câte ună talentă, acela a lucrată pentru 
România, și alu greco-catoliciloru este me- 
ritulu . că și-au valorată influența și ta
lentele aici între limitele patriei.u

„Că pe noi ne urăscă în România, 
este resultatulu cțiariștiloru gr. or. din Si- 
biiu, cari în tote copleșescă presa
din România cu calumnii nerușinate con
tra nostră.44

„Slavici bine s’a esprimată și totă- 
odată vederile acelui cercă le-a espri
mată când a disă: că pentru dânșii ră
sare sorele în orașulă Bucuresclu.

„Intre astfelă de împrejurări cum 
să se potă consolida în biserica gr.-ori- 
«ntală spiritulă constituțională? Sinodulă 
trimite deputațiunl la regele, der la 
Viena, pentru ca Maghiarii să nu fiă în 
jurulă lui. Suntă dedațl cu tradițiunile 
lui Șaguna, care conducea la Olmutz și 
la Viena pe acele. deputațiunl distinse, 
cari pretindeau „teritoriu separată ro- 
mânescu44 din pămentulă patriei. Spiri
tulă lui Șaguna mai ispitesce încă.*

„Și Mironă Romană ?“
„Cinste și omeniă lui Mironă Ro

mană, der nici elă n’are destulă putere 
ca să înfrâne aceste elemente în biserica 
sa. La asemenea ocasiunl ar trebui să 
îșl manifeste elă sentimentulă consti
tuțională. “

„Și încă una. Congresului bisericei 
gr. orientale îi place a-șl deduce origi
nea metropoliei chiar dela Ulfilas. Cam 
ridicolă acestă lucru, der așa este. Și în 
adresa sa vorbesce de restaurarea metro
poliei sale, pe cândă acea metropoliă 
este de totil nouă. Este opera lui Șaguna. 
Metropoliă Româniloră șl-a avută reșe
dința în Alba-Iulia, er astădi .este în 
Blașiu; cu ocasiunea unirei cu Roma 
acea metropoliă a devenită greco-ca- 
tolică“.

„Numai după 83 de ani au căpătată 
erășl greco-orientalii episcopiă, er sub 
Șaguna metropoliă, der care n’are nimicii 
de a face cu metropoliă gr.-catolică.

„In scaunulă metropolitană gr. or. 
ală lui Simonă, Ștefană, Teofilă, au ur
mată metropoliții gr cat. Athanasiu, 
apoi Inocențiu Clain, Lemenyi, Șuluță 
și Vancea, acesta este continuitatea lu- 
cruriloră; pe când primulă episcopă gr. 
or., slavulă Gedeonă NichiticI, în 1783 
îșl începe activitatea în scaunulă episco

piei gr. or. de astăcjl cu reședința în 
ReșinarI, respective. în Sibiiu44.

„Pa fi bine deci a nu ocupa și me- 
tropolia de Alba-Iulia* 1.

„Nl-ar plăcea forte, decă s’ar schimba 
spiritulu în biserica greco-orientală., Der 
n’avemă nici o speranță. Pănă atunci 
nu va fi acolo altă spirită, pănă când 
tinerii aceleia voră ține, că pentru dân
șii răsare sorele în orașulă Bucuresci44.

„Nu o aplicămă acesta la toți gr. 
orientalii. Suntă în biserica aceea băr
bați distinși -cu sentimente patriotice, 
decorea țărei44.

Noi amă vorbită numai de spiritulă 
domnitoră, care se manifestă și în adresa 
omagială a sinodului4-’.

zDizsr
Se anunță din St. Petersburg dia- 

rului „Daily-Telegraph/ că cu totă per
sistența emoțiunii causată în Rusia de 
cătră recenta isbândă a diplomației en- 
glese in Persia, Țarulă pare hotărîtă să 
nu facă nimică ce ar pute să sporescă 
încordarea raporturiloră Engliterei și 
Rusiei în Orientă.

In camera bulgară s’a făcută o pro
punere semnată de 81 deputațl, cerendă 
ca 6 Septemvre, aniversarea dnecșării 
Rumeliei, și 7 Noemvre, aniversarea bă
tăliei dela Slivnița, să fiă decretate ca săr
bători naționale. Printre semnatari suntă 
7 musulmani, din cari 2 șefi religioși.

Starea de neliniște și ferbere ce dom- 
nesce în Serbia a cam pusă pe seriose 
gânduri cercurile guvernante europene. 
E temere, că se pregătesce ceva gravă 
în acestă stată. ț)iarulă ofîciosă ală lui 
Crispi, „Italie44, examinândă situația es- 
primă părerea, că e de datoria stateloră 
europene de â împedeca ca Serbia să 
devină causa unoră nouă complicațiunl.

In Londra circulă scirea în cercurile 
politice, că generalii englesi, cari comandă 
in Egiptu, au telegrafiată guvernului, că 
deși au la disposiția loră torțe îndestu- 
lătore, ei ară primi cu bucuriă întăriri. 
Acestă „bucuriă44 nu pre dovedesce, că 
situația Suakimului ar fi favorabilă.

SCmiLE BILEI.
t VASILIE ROȘESCU, bra- 

vulă și meritatulă preotă și protopopă 
gr. or. ală tractatului Clușiu, a răposată 
alaltăerî. Ca preotă dela 1851 și ca pro
topopă dela 1863, Vasilie Roșescu s’a 
distinsă înmijloculă Româniloră dinClușiu 
prin zelulă său preoțescă, prin sentimen
tele sale românescl și prin viulă interesă 
ce-lă documenta pentru înaintarea ne- 
mului său pe tote tărâmurile; a fostă 
activă și în vieța comunală și comita- 
tensă și nu numai odată șl-a redicată 
vocea în apărarea causei Româniloră. 
Roșescu a fostă mulțl ani deputată ală 

sinodului și ală congresului și ca mem
bru pe vieță ună zelosă sprijinitoră ală 
Associațiunei transilvane. Numărosa și 
respectata sa familiă pierde într’ânsulă 
ună adevărată și devotală părinte. Fiă-i 
țărina ușoră și memoria neuitată!

** *
In legătură cu scirea ce amă adus’o 

eri, că foia periodică „Romănische Revue“ 
va apăre dela anulă anulă nou în Viena, 
primimă- inforinațiunea, că acestă revistă 
nu stă în nici o concesiune cu între
prinderea diaristică, de care vorbesce 
ySchwarzgelb11, în nr. 8 dela 28 Noemvre 
a. c., într’unu apelă destinată anume 
pentru publiculă română și tipărită în 
limba română pe pagina IV-a cu sub
scrierea unui „comitetă de inițiativă14 
anonimă.

* * *
Tergulă anualii din Noemvre ce s’a 

ținută în Mediașu a fostă slabă, cum de 
regulă suntă de câțiva ani înedee tdte 
târgurile anuale. Vite au fostă destule 
de vânzare, der cumpărători au fostă 
puțini. Boii, cari se vindeu cu 300-350 
fl'., abia s’au putută vinde cu 280 fl.pă- 
rechia. De asemenea mărfuri au fostă 
destule, der cumpărători mai de locă. 
Slabă a fostă și târgulă anuală din Mer- 
curea, ținută totă în Noemvre. Vite au 
fostă și acolo destule de vândare. Causa 
e că economii mai săraci nu’șl potă aco
peri cheltuelile, așa suntă nevoițl sâu 
să’șl vândă vitele seu să le schimbe cu 
alte mai slabe. Din astă pricină se vândă 
pe prețuri de batjocură.

* * *
In 7 Decemvre n. s’a constituită o 

filială kulturegyletistă in Aradu. Au luată 
parte la acestă petrecania kulturegyle
tistă și președintele Kulturegyletului din 
Ardeală fișpanulă Gabriel Bethlen, care 
ca președinte a representată reuniunea 
de maghiarisare, er ca fișpană guver- 
nulă.

* * *
Representanța orașului Bistrița a ho

tărîtă sporirea lefuriloră consilieriloră 
comunali dela 800 la 1000 fl. și sporirea 
personalului oficiului cassei și de dare 
ală orașului cu ună adjunctă și ună 
cancelistă. A mai hotărîtă și înființarea 
unui fondă de pensiuni pentru funcțio
narii comunali, plătindă comuna suma 
de 14,000 fl. ce resultă din tăiatulă de 
lemne într’unu ană.

* ■*  *
Proprietarii de pământă din Covasna 

au hotărîtă să dea în arândă băile și 
apele minerale acra unei societăți pe 
acții. In scopulă acesta se voră emite 
1000 de acțiuni de câte 10 fl. Sub
scrierile au începută și în Covasna s’au 
subscrisă deja 300 de acțiuni.

* ‘ * *
In Bucuresci a încetată din vieță 

colonelulă Bibescu, eforă ală aședămin- 

teloră BrâncovenescI și maestru ală vâ- 
nătoreloră regale.

** *
Agiulu aurului în România a ajunsă 

la 6 la sută, cu tote că proiectulă pen-... > fitru retragerea bileteloră ipotecare a fostă 
depusă în cameră. Acestă urcare nu 
pote fi decâtă o manoperă de bursă, 
dice „Democrația44, pentru-că esportulu
cerealeloră urmeză și astădi cu cea mai 
mare activitate în porturile române, și 
sute de vagone încărcate sosescă pefiă- 
care di în Brăila și Galați.

* « * «
Academia română aduce viile sale 

mulțumiri d-lui Petre Șendrea, proprie
tară din Tecuciu, care a binevoită a 
dărui pentru colecțiunile sale următorele 
documente: 1522 (7030), Iulie 4 Hărlău, 
Ștefană V. V; pergamentă, slavonă cu 
pecete atârnată. 1646 (7155), Decemvre 
18, Vasile V. V; hărtiă, slavonă. 1668 
(7176), Maiu 3, Iliașă Alexandru V. V; 
hârtlă, slavonă. 1775 Hie 3, Grig. Al. 
Ghica V. V; hârtiă, românescă.

** *
„Românului44 i se spune, că guver- 

nulă bulgară ar fi adresată o cerere că
tră universitatea din Bucuresci, rugând’o 
ca să binevoiescă a-i trămite lămuriri în 
privința organisărei universitățiloră ro
mâne deorece, se dice în cerere, guver- 
nulă bulgară are de gândă, ca cu ince- 
perea anului viitoră să fundeze o uni
versitate;

** * . j. ■
Din Brăila i se scrie „Românului44, 

că ună numără de peste 300 de persone 
s’au constituită într’o societate și au în
ființată ună asilu, în care nenorociții 
fără deosebire de naționalitate să fie găz- 
duițl și să primescă în totă timpulă șe- 
derei loră, dimineță și sera, câte ună 
ceaiu, și de două ori pe săptămână 
și mâncare. Acestă asilă a începută 
să funcționeze și să și simtă dej a binefăcă- 
torele sale servicii. Sărmanii suntă găs- 
duițl primindă fie-care menționata porțiă 
de mâncare. — Fapta vorbesce de sine.

Aniversarea liilrei Plevnei.
La 28 Noemvre v., aniver

sarea luărei Plevnei s’a serbatu 
cu mare solemnitate în România. 
In Bucuresci s’a oficiată la Metro
poliă ună Te-Deum pentru aniver
sarea luărei Plevnei.'A asistată Re
gele, însoțită de casa civilă și mi
litară, miniștri, membrii din cor- 
pulu diplomatică, ofițerii generali 
aflațî în gărnizdnă, senatorii și 
deputății, preiectulă poliției capi
talei, primarulă capitalei și mai 
mulțî funcționari înalț! ai statului. 
După serviciulă divină, Regele a 
trecută în revistă trupele.

„România44 scrie cu acestă 
ocasiune:

trerupse preotulă, — așa creț}! d-ta acuma, 
dâr cugetă-te numai ce bucuriă vei ave, 
vădândă că din copilulă d-tale s’a fă
cută ună domnă mare, — der nu în 
slujbă, ci de capulă lui — care nu va fi 
silită să lucre greua muncă a câmpului. 
Șl-apoi în cele din urmă, în vremea de 
adl trebue să învețe totă omulă carte, 
chiar și plugarulă, decă vrea să trăiescă 
mim se cade’n lume; nu mai e acuma 
ca de demultă, adl se cere învățătură și 
încă multă, altfeliu vai de traiulă omului.

„Mama ascultă cu atențiune la vor
bele preotului și în urmă c se:

— Apoi decă e pănă într’atâta, fiă 
așa cum ; did, d-le părinte, numai nu 
sciu cum m’oiu deda fără elă. — Audi 
Georgiță, ce cjicl și tu la tdte astea? — 
mă întrebă mama adresându-se cătră 
mine.

„Eu, care pănă atunci ardeam de 
dorulă de șcdlă, acum când vedeamă și 
audiamă că sentința e dată, simțiiu că 
începă a mă 'prinde fiori reci, gândin- 
du-mă Că ore ce are să fiă cu mine. Ou 
tote astea prinseiu curagiu și răspunseiu 

așa, ca să nu mă cunoscă, că sunt cu
prinsă de spaimă și grăză:

— D’apoi ce să dică, mamă, — eră 
voiu veni acasă câte-odată, ca să vă vădă.

— Așaderă lucrulă s’a hotărîtă, — 
(fise preotulă, — de ac}I; într’o săptă
mână trebue să plecați la drumă. Pănă 
atunci, bade Todere, ne vomă mai în
tâlni.

„țficândă acestea, îșl luă rămasă 
bună dela bătrâni, sfătuindu-mă și pe 
mine să mă portă bine la școlă și să am 
grijă să’nvăță.

„Tata îlă petrecu pănă la pdrtă, a- 
colo mai povesti puțină cu preotulă și 
se’ntârse apoi în casă. Ne așe4ămă la 
masă. Puține vorbe s’au schimbată în
tre noi, căci toți eramă ocupați cu gân
durile nostre.

„Eu unulă sciu că puțină am pu
tută mânca par’că mi-se strîngea gru- 
mazulă de frica șcdlei.

„După-ce ne scularămă dela masă, 
tata începu astfelă vorba:

— D’apoi, tu muiere, îngrijesce-te 
de vestmintele băiatului, să le pui în 
rânduială.

„Mama ar fi vrută să dică, cum se 
vedea, ceva în contra planului făcută, 
der nu cuteza, fiindcă cunoscea pe tata 
ca pe ună omă rigurosă; scia că ce a 
dkă odată trebuia se se’mplinescă. Deci 
se uita cu jale la mine și-ml 4ise :

— Lasă, dragulă mamei, nu fi tu 
supărată, căci o să venimă noi adeseori 
la tine, nu te-omă lăsa să peri tu acolo 
deurîtă. Domne, Domne! bareml de nu 
m’așl fi întâlnită cu popa, atunci pote că 
nu era nimica din tote astea.

„Eu însă nu mai putui asculta la 
vorbele mamei și eȘii afară cu ochii inun
dați în lacrime; der er prinseiu cura
giu și’ml 4iceamă: cum nu moră alții pe 
acolo, nici eu n’oiu muri. Merseiu în 
grajdă la vite, ci-că să le spună și loră 
că peste puțină vreme o să le părăsescă, 
der că de nu ml-ea plăcea p’acolo eră 
m’oiu întorce la ele. Astea le 4i°eainh 
mângăindu-mă, căci încă totă nu cunos- 
cem bine natura tatii»

„Trecuse 4iua și venise timpulă cul
cării; der nu puteamă adormi. Mă gân- 
deamă, cum o să mă bată dascălii, când 

n’oiu sci bine din carte. Abia după 
cântatulă cocoșiloră mă fură și pe mine 
somnulă, der am și dormită pănă dimi- 
neța târ4iu.

■Altă-dată pe timpulă acesta eram 
dusă cu vitele la câmpă, acuma însă 
îmi spuse mama, că le-a dată în grija 
unui băețașă. N’am 4i®h nimica, căci 
sciam că eu portă vina la tâte, fiindcă 
decă nu pomeneamă eu de școlă, tatei 
nu’i venea în minte.

„Trecu și săptămâna cu pregătirile. 
Mama mereu mă săruta plângendă, eră 
eu îmi ascundeamă lacrămile, ce mă nă
pădeau fără voiă.

„Era pela 4 ore dimineță, într’o 
Duminecă. Mama era sculată de multă, 
tote lucrurile steteau împachetate, numai 
să plecămă cu carulă cu boii. Ne îm- 
brăcarămă și noi, eu și tata, ne așe4a- 
rămă în cară cu tote lucrurile și por
nirăm la drumă. Mama încă ne-a petrecut 
pănă afară din sată, apoi sărutându-mă 
se întorse îndărătă cătră casă neputendă 
de plânsă să mai 4ic& nid bareml o 
vorbă. (Va urma).
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Astăzi se împlinesc»! dece ani de când 
a cădută Plevna.

AstădI suntă dece ani de când dra- 
pelulă românescă a înlocuit»! pe celă tur- 
cescă d’asupra forturilor»! cu ajutor ulii 
cărora Osmani! pașa a reușiți! să resiste 
atâta timpii trupelorii ruso-române.

piua de 28 Noemvre 1878 va fi 
pentru veclnicie o cji de gloriă pentru 
armata românescă, și prin urmare pentru 
țeră.

Răsboiulă ruso-româno-turcti a reîn
viată gloria străbună și Românii au do
vedită, că suntă totă aceia, cari erau pe 
timpulă când aveau în capulă loră pe 
Mihaiu Vitezulă și Ștefană celă Mare.

Cu tote privațiunile și suferințele 
ce au trebuită să indure, soldatulă română 
nu s’a dată ună momentă înapoi și a 
arătată, că nu i-a lipsită decâtă ocasiunea 
spre a fi totă ceea ce era și altă-dată.

Umbrele atâtoră domni glorioși, cari 
n’au cruțată nici sacrificii, nici osteneli 
ca să formeze o armată proprie momen
tului supremă și să facă a reînvia vechia 
bărbățiă românescă, sufletele organisători- 
lor regimenteloră de linie, cavalerieloră, 
artilerieloră, grănițeriloră, dorobanțiloră, 
călărașiloră, școleloră militare și arsena- 
luriloră, tresaltă astăcji din mormintele loră 
în fața aniversărei lui 28 Noemvre.

Bubuitulă tunului, care a deșteptată 
Capitala în dori de diuă, n’a putută de
câtă să facă a tresălta inima de bucuriă 
a tuturoră Româniloră, căci 11-au a- 
mintită faptele de arme pline de gloriă 
ale frațiloră loră pe câmpiile Bulgariei.

Salutămă deci și de astă-dată cu 
bucuriă acestă aniversare a căderei 
Plevnei, care va forma una din cele mai 
frumose pagine ale isteriei nostre.,

„Democrația" scrie:
AstădI suntă împliniți unspre4ece 

ani de când Plevna a fostă, luată.
piciorală

în acestă întărire a lui Osmană-Gaziulă, 
au fostă Românii. In fața loră a capi
tulată vitezulă Osmană.

In istoria nostră națională, Grivița 
ca și Plevna înfățișeză redeșteptarea răs- 
boinică a nemului românescă.

Prin f o culă luptei și prin propriu-i 
sânge șl-a câștigată Românulă dreptulă 
de a trăi liberă. Mai multă: luptândă 
pentru independența sa, elă a sciută și 
a putută a întinde mână de ajutoră cu 
isbândă unei împărății mari ca Rusia, și 
a scăpat’o dela grea primejdiă. Istoria 
a condamnată felulă cum Rusia ni s’a 
arătată recunoscătore pentru sprijinulă 
puternică ce i-amă dată.

Der deși nu trebue să uitămă nere- 
cunoscință vecinului dela Nordă, totuși 
într’o di sfântă ca acesta să ne amin- 
timă mai multă de vitejia oștirei nostre, 
care a arătată lumei întregi, cum că po
porală română are venă de viață și că 
va îndeplini cu tăriă misia civilisatore 
ce ’i-e firesce dată în orientă.

într’o di sfântă ca acesta să salu
tămă cu respectă și iubire pe Regele 
nostru Carolă I, care a condusă la Vic
toria oștirea nostră și care apoi a sciută 
să culegă cu înțelepciune fructele ce 
luptele date cu isbândă au rodită în fo- 
losulă nației și statului nostru... Și is- 
butirea acesta a dată independența, a 
dată regatulă, a rădicată statulă română 
în ochii colori’alte state și, ce e mar 
multă, ne-a rădicată pe noi înși-ne în 
proprii noștri ochi.

Români! serbătorițl cu bucuriă d: a 
de acjl!

„Telegrafulu Română" scrie:
AstădI Românii serbeză a unspră- 

rjecea aniversare a luării Plevnei.
Acestă momentă e unulă din cele mai 

culminante ale istoriei naționale, căci după 
300 de ani, oștirile române au călcată 
din nou pe urmele victoriose ale Ro
mâniloră lui Mihaiu-Vitezulă și au făcută 
să fâlfăiă ârășl, pe zidurile Plevnei, tri- 
umfătoră stegulă pe care în urmă 
cu 300 de ani îlă înfipsese acolo Mihaiu- 
Vitezulă.

E culminantă momentă, căci reînodă 
firulă istoriei naționale și dă fapteloră 

acestei istorii, care păreau imposibile, 
consacrarea realității.

Ne bucurămă cu toții în acestă 
di; ea nl-a deschisă și nl-a asigurată 
locă între poporele libere, indepen
dente și demne de respectulă lumei în
tregi.

Literatură.
„Transilvania". Nr. 23—24 din 1—16 

Decemvre 1888 a apărută cu următorulă 
sumară: Cinolspredece aht din activitatea 
Asociațiunei transilvane pentru literatura 
română și cultura poporului română. (Ur
mare din Nr. 21 și 22). — Disertațiune 
despre „Poesia poporală“ de Petru Mu- 
reșană Sireganulă, anunțată la adunarea 
despărțământului XU ală Associațiunei 
transilvane pentru literatura română și 
cultura poporului română în Ileanda 
mare în 30 Augustă 1888 — Archeologia. 
— Căile ferate române. — Procesă ver
bală ală comitetului Asociațiunei tran
silvane pentru literatura română și cul
tura poporului română, luată în ședința 
dela 8 Octomvre 1888. — Epigrafă. — 
Diverse. — Bibliografia: Luptele Româ
niloră în 1877/8. — Merinde dela școlă 
etc. — InformațiunI scurte dela școla 
civilă de fete și dela internată. — Șcâla 
superioră de fetițe din Sibiiu (colecte). 
(Continuare din Nr. 1—20). Anunciu de 
abonamentă.

Rqiunlt camerei romane la mesap.
Sire! Adunarea deputațiloră, cu o 

viuă mulțumire, este interpretulă senti- 
menteloră de iubire și de devotamentă 
ale poporului română cătră Suveranulă 
său. Țera este recunoscătore cătră Ma
iestatea Vostră, că s’a deslegată în liniște 
o situațiune îngrijitore și că a fostă pusă 
astfelă în posițiune de a’șl' spune liberă 
voința ei. De curândă eșițl din alege
rile generale, aducemă cu noi impresiu- 
nile fidele ale trebuințeloră și aspirațiu- 
niloră țărei. Ținândă semă de aceste as- 
pirațiunl, vomă studia cu totă lua
rea aminte proiectele anunțate de 
guvernulă Maiestății Vostre, și suntemă 
convinși, că, în înțelegere cu densulă, 
vomă ajunge să răspundemă îndestulă- 
toru la feluritele trebuințe ale țărei, lă
sate în suferință.

Sire! Adunarea deputatiloră e feri
cită de a primi asigurarea, că relațiile 
nostre cu Puterile străine suntă din cele 
mai îmbucurătore. Fiindă unu elementă 
de ordine, de liniște și de cultură la 
Dunărea-de-josă, România se va feri de 
a părăsi calea prudentă, care i-a atrasă 
încrederea Puteriloră celoră mari și sin
cera amicițiă a veciniloră ei, din penin
sula Balcanică. Astfelă opera păcei, de 
care avemă nevoe, va găsi în noi spri
jinitori convinși și statornici.

Sire! Țera împărtășesce simțămin
tele Maiestăței Vostre asupra însemnă- 
tăței și urgenței măsuriloră menite de a 
îmbunătăți starea săteanului nostru. Spre 
acestă scopă vomă studia cu interesă și 
cu maturitate proiectele anunțate de gu
vernă pentru înstrăinarea unoră părți 
din bunurile statului cătră cultivătorii de 
pănientă și pentru modificările legei toc- 
meleloră agricole, fără a perde din ve
dere ameliorarea celorlalte instituțiunl 
cari au o influință directă și hotărîtdre 
asupra adevărateloră interese ale săte- 
nului, punendă astfelă base solide pos
terității generale a statului.

Preocuparea guvernului de a asigura 
în modă reală și temeinică echilibrulă 
bugetului va întâlni totdeuna sprijină în 
noi. Pentru acesta vomă căuta a intro
duce economii putinclose în cheltuelile 
ce nu atingă funcționarea normală a 
servicieloră publice, și vomă studia cu 
totă luarea aminte remaniarea unora din 
impositele existente în modă mai echi
tabilă. însuflețită de acestă sentimentă 
Camera deputațiloră va da totă concur- 
sulă său la transformarea dăriloră de 
comunicațiune într’ună imposită basată 
pe principiulă proporționalităței. Ea s’ar 
simți fericită d’a colabora câtă mai cu
rendă la consolidarea valorei monedei 
nostre fiduciare și la înlăturarea agiului 
asupra aurului, care în anii din urmă 
luase proporțiuni amenințătore pentru 
averea publică și pricinuise multe și 
mari pagube.

Țera așt aptă de multă timpă, Sire, 
o îmbunătățire în administrația justiției; 
ea va primi cu mulțumire ună proiectă 
de lege menită să asigure independența 
magistraturei prin întinderea principiului 
inamovibilităței. In așteptarea legiloră 
cari să asigure o mai bună întrebuințare 
a resurseloră comunale și județene și 
ună controlă mai eficace. Adunarea de

putațiloră va ajuta pa guvernă, ca să 
pună capătă disordinei financiare, în care 
au cădută unele din aceste organe admi
nistrative.

Guvernulă Maj.Vdstre, luândăînmână 
administrația liniei ferate Ițcanl-Romană- 
Botoșanl-IașI, și făcendă să înceteze o ex- 
plo atare păgubitor e pe singura liniă, care nu 
e în stăpânirea statului română, a răspunsă 
sentimenteloră țărei și a întâlnită o ge
nerală aprobare.

Lucrările publice în cursă de execu
tare nu puteau fi întrerupte; se așteptă 
cu nerăbdare ca instalările proiectate să 
pună orașele Galați și Brăila în condi- 
țiunile unoră porturi bine organisate.

Convinși, că șcâla și biserica suntă 
basa orl-cărei desvoltărl sănătose, vomă 
da totă concursulă nostru pentru îmbu
nătățirea acestoră instituțiunl.

întărirea puterei nostre militare este 
în cugetulă tuturoră Româniloră. Tot- 
d'auna gata să dămă oștenului nostru 
mijlâcele de a’șl putea îndeplini marea 
sa datoriă. Adunarea deputațiloră nu va 
cruța sacrificiele reclamate de apărarea 
națională.

Sire! încălziți de dorința unei or- 
ganisărl temeinice a țărei în lăuntru și 
ocrotirei ei de orl-ce pericole, nădăjdu- 
imă, ca, în deplină înțelegere cu guver
nulă Majestăței Vostre, să putemă răs
punde cu vredniciă la așteptările Coronei 
și Patriei.

Trăescă Majestatea Vostră!
Trăescă Majestatea Sa Regina!
Trăescă Dinastia!

întâmplări diferite.
Isgonite. Poliția din Brașovă aes- 

pulsată de pe teritoriulă Brașovului două 
chelnărițe dintr’o cafenea nocturnă din 
motive de moralitate publică.

Vacă furată. Vasilie Surtea din So- 
roștină mâna o vacă de pe loculă de 
pășunită de lângă Săliște și îmbiâ pe 
măcelarulă Ionă Ciupea din Micăsasa să 
o cumpere. Acesta refusâ negustoria, 
fiindcă Surtea n’avea biletă pentru 
vită. Acesta tăia în Cheslerl vaca, 
vându acolo o parte din carne cu 10 cr., 
chilogr., er peleao vându în Mediașă cu 
5 fl 50 cr. Acum se odihnesce la jude
cătoria de cercă în Ocna-Sibiiului.

Porci confiscațî. Gendarmeria din 
Avrigă a confiscată locuitorului din Se- 
beșulă de josu Ionă Dolomeță și tova
rășului acestuia lână Totană trei porci, 
sub cuvântă că i-au adusă din România 
ca [contrabandă. Autoritatea va ave 
să afle decă bănuiala gendarmiloră e 
dreptă.

Consorțiu de hoți. In Comăna de 
josă au fostă arestați 9 locuitori de a- 
colo, cari, cum se vorbesce, dej luni de 
dile îșl făceau în comună trebșorele ca 
hoți și tăinuitorl.

Porcu furatu. Rudolf Bluos din 
Vurperă avea ună porcă grăsulină în 
preță de 25 fl. și gândea să-lă taiă, pen
tru ca să’șl facă șunci pentru Paști. Der 
într’o bună dimineță se pomeni fără 
porcă. Se vede, că altulă se gândise, 
că totă mai buni ară fi cârnații pe sărbă
torile Crăciunului. Cine e acestă altulă, 
pănă acum nu se scie.

Edu furatu. Davidă Romană ca 
omă săracă locuesce într’o colibă pe 
delulă Martinia și tâtă averea sa mișcă- 
târe era ună edă. lână Luca Bianchi, 
din Sibișelă, care locuesce totă într’o co
libă pe delulă Găușâra, fură edulă,îlă și tăia 
și o parte din carne o mânca, er restulă 
cărnii și pelea le ascunse în fână. Gen-. 
darmeria din Șugagă însă le găsi și le 
duse cu Luca cu totă Ia judecătoria de 
cercă din Sebeșă.

Pentru câni. Din Veneția de josă 
au fostă arătațl autorității 6 locuitori, din 
Veneția de susă 16, din Gridă 12 și din 
PerșanI 6, fiindă-că și-au lăsată cânii să 
umble liberi prin sată, fiindă călătorii 
espușl a fi muscațl.

Calu furatu. Lui Ioh. Silex dinZa- 
geră i-s’a furată în Septemvre ună cală 
în preță de 60 fl. Gendarmeria prinse 
mai târdiu pe hoțulă, care mărturisi, că 
a dată calulă lui Iordană Tată din Bire- 
chișă ca să-lă vândă. Acum șede și 
Tată în arestulă judecătoriei de cercă 
din Elisabetopole.

Pusei confiscate. In Comăna de 
josă a confiscată gendarmeria din Ho- 
ghiză trei pusei nesupuse dărei.

Furtu mare. Proprietarului de pă- 
mântă Iohn Pagetă din Ghirișă i-s’an 
spartă scrinulă cu argintăria și dulapulă 
cu haine, furându-i-se lucruri în preță de 
5000 fl. O parte din ele suntă amane
tate la institutulă de amanetare din 
Clușiu. Poliția din Clușiu a arestată 
pănă acuma o femeiă, care e bănuită c’a 
amanetată lucrurile.

NECROLOGU.
Subscrișii cu inima frântă de durere 

aducă la cunoscința tuturoră rudeniiloră 
și amiciloră, că multă iubițulă loră fiu, 
respective soță, frate, tată și moșă

"Vasile ZESoșiesciR.
parochu și protopresbiteră gr.-or. ală trac- 
tului Clușului, fosta deputata ală congresu
lui națională-bisericescă și ală sinodului 
archidiecesanu gr.-or., membru pe viață alii 
„Associațiunii transilvane pentru literatura 
română și cultura poporului românul, mem
bru in comitetulu municipalii ală orașului 

dușiu, s. c. I.
după ună morbă greu și îndelungată, 
împărtășită fiindă cu sfintele Taine, a 
răposată astădl la 1 oră dimineță în 
anulă ală 62-lea ală vieții sale pline de 
activitate si în ală 37-lea ală fericitei >
sale căsătorii.

Osămintele multă regretatului de
functă se voră aședa spre odichnă veel- 
nică Marți în 29 Noemvre (11 Decem
vre) a. c. la 3 âre după amedă în cimi- 
terulă bisericei gr. or. din locă.

Fiă-i țărîna ușâră și memoria ne
uitată !

dușii, 27 Noemvre (9 Dec. 1888. 
(Casa propriă, strada de mijlocă, Nr 19)

Ioană Vereșiu-Roșiescu, parochă gr. 
or. în Ghero-Oșorhei, tată. Ana Roșiescu 
născ. Teuțană, soție. Ecaterina și Mirona 
surori. Tuliu Roșiescu, capelană prot. 
gr. or. în Clușă, Elisa măr. Dr. Isacă, 
Aurelia măr. Pipoșiu, Corneliu, rigor. în 
medicină, Maria, Amalia și Romulă, stud, 
de gimn., fii și fiice. Dr. Aureliu Isacă, 
advocată, și Pompiliu Pipoșă, publicistă, 
gineri. Ana Roșiescu născ. Maximă, noră. 
Valeria, Iuliu și Eugenă Roșiescu, Au- 
relă jun., Valeria, Emilă și Lucia Isacă, 
O. Horica și Trăiană Pipoșă nepoți.

Cursul» pieței Ktrașovu
din 9 Decemvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.06 Vend. 9.08
Argintă românescă . „ 9- n 9.05
Napoleon-d’ori . . . „ 9.63 n 9.65
Lire turcescl . . . „ 10.90 n 10.92
Imperiali.................... „ 9.90 M 9.92
G-albini.................... „ 5.70 M 5-72
Scris, fonc. „Albina116% „ 101.- M ——

,, >, „ 5% „ 98— M 98.50
Ruble rusescl . . . „ 122— JJ 123—
Discontulă +'. . . . 67,-8% pe ană.

Cursulu la bursa de Viena
din 11 Decemvre st. n. 1888.

Renta de aură 4%..................................100.35
Renta de hârtiă50/()................................... 91.95
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 144.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 98.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostii ungare (3-a emisiune) . , 117.50 
Bonuri rurale ungare.............................104.20
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.20 
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.— 
Bonuri cu cl. de sortare ...... 104— 
Bonuri rurale transilvane........................104.20
Bonuri croato-slavone.............................104.50
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă.............................................99.25
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 132.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului............................................124.20
Renta de hârtiă austriacă .... 81.65
Renta de argintă austriacă .... 82 45
Renta de aură austriacă........................109.20
Dosuri din 1860 .................................. 109.90
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 875.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. . 297.25 
Acțiunile băncei de credită austr. . 299.30 
Galbeni împărătesc!............................. 5.78
Napoleon-d’ori ........ 9.64’/2
Mărci 100 împ. germane.................... 59.67t/2
Londra 10 Livres sterlings .... 121.85

Editară și Redactară responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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-fc21::.-1888' Arveresy hirietmeny.
Az âbrudbânyai kir. jârâsbirdsâg mint tkvi hatosâg âltal kozze tetetik hogy 

David Candin vegrehajtatonak Danciu Candin es ne 3 Macavei Sâlvina vegre- 
hajtâst szenvedett elleni 100 fit. toke ennek 6°/0 kamatai 25 frt. 95 kr. eddigi 
kbltsegek es jar. behajtâsa vegett az âbrudbânyai kir. jârâsbirosâghoz teruletehez 
tartozo Buesum kozsegi 163 tjkvben foglalt kovetkezo ingatlanok.

8
N

-§
N'.n Megnevezes Becsertek. Bănat penz.

U‘O
M

frt. kr. frt. kr.

1 6748 zuzdahely > 40 4 —
6749 zurda /

2 6916 legelo 15 1 50
3 6925 legelo 22 2 20
4 6953 kert 27 2 70
5 6971 erdo 11 1 10
6 7108 kaszâlo 10 1 —
7 7150 kaszâlo 36 3 60
8 7157 kaszâlo 54 5 40
9 7164 kaszâlo 13 1 30

10 7176 kaszâlo
7177 hâz 712 71 20
7178 zurda
7179 hâz

11 7232 kaszâlo 24 2 40
12 7241 kaszâlo 75 7 ■ 50

es tartolekai Buesum kozsegben a kbzseg hâzânâl megtartando nyilvânos biroi 
ârveres 1888 evi Deczember ho 15-ik napjân del. e. 10 orakor becsâron aloi s 
a becsâmak lO°/0-ânak a biroi kikuldott kezehez leendo eloleges letetele melett 
elfognak adatni.

Vevb koteles a vetelârnak felet 15 nap alatt, mâs felet az ârveres jogerore 
emelkedesetol szâmitando 30 nap alatt es ugyan azon naptol szâmitando 6°/0 
kamatokkal egyiitt a G-y.-fehervâri kir. adohivatal 39423 szâmu igazsâgugymi- 
nisteri leteti szabâly rendelet ertelmeben lefizetni.

E hirdetmennyel kibocsâtott ârvere'i feltetelek a hivatalos orâk alatt ezen 
tkvi hatosâg es Buesum kozsegi eloljârosâgnâl tekinthetok meg.

Az ârveres! koltsegek 6 fit. 90 krban âllapittatnak meg.
Az ârveres a Bucsumi 163 sz. tjkvben feljegyzendo.

Abrudbânyân 1888 evi Augustus ho 29-ân.
A kir. jărăsbirdsâg mint tkvi hatosăgtol.

PUBLICAȚIUHE.
Lucrările și furnisările recerute la diferitele despărțbminte administrative 

ale comunei orășenescl Brașovfi se vorS da pentru durata din 1 Ianuarie 1889 
pănă în 31 Decemvrie 1890 pe cale de oferte.

Ofertele scripturistice, sigilate și provedute cu unfi timbru de 50 cr., au ca 
se conțină unii vadiu de 50^ din cauțiunea ce 
treprenoru, și anume conține cauțiunea: 

lucrările de :__Li™.
71
19
71
75

ZF

.V

75

75

are sb se depună de fiecare an

de
n
n
7)
n
n
Ti

79
7)

n

300 fi. -
120
300
50
50

200
200
50

300
30
50

architects 
pietrari 
lemnari 

acoperitorilortt de cărămidă 
tinecherilorS și sticlarilor^ 

măsarilorh 
lăcătușilor^ 
văpsitorilorfl 
pardositoriloră 
mașiniștilorG 

mărfurilor^ de feru

pentru
71
n
n
7}
71
71
71
7)
7}
7i

Pertractarea
la 10 ore în oficiolatulă orășeneștii economică, ulița caldarariloră Nru 519, etagiulă 
ălă II-lea, și ofertele, cari au sS conțină dechiarațiunea oferentului că se supune 
condițiuniloră, au ca să se așternă amintitului oficiolată pănă la ora indicată.

Condițiunile, regulativele și tarifele private pentru arendarea susnumitelorti 
lucrări se află în orele oficiose la oficiolatulîi orășenescii pentru clădiri spre esa- 
minare din partea fiecărui.

Brașov0, în 1 Decemvrie 1888.
Magistratul^ orășenescii.

n

7)
7)
7)
n

-V

71 
fumisarea

suma
n 
n

7)
n
n
7)
7)
7)

de oferte se va ținea în 29 Decemvrie ti.

n
71
71

n
Ti
7)
n
Y)
n
n

c. înainte de prdndil

A visu i-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulU mandatului postalu și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu \liarulu nostru până acuma.

Totodată facemu cunoscutu tuturoru D-loiă abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casti de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

Mersulu trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Iunie 1888.

Budapesta—Predealu Predealu—Budapesta B.-Pesta-Aradu-TeiușTeius-Aradîi-B.-Pesta Copșa-micii—Sibiiu
Tren de 
per
sane

Trenu 
accele

rată

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

_

Tren de 
per- 
,s6ne

Trenu 
accele
rată

Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Viena 
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

11.10
7.40

11.06
2.02

Oradea-mare

Vârad-Velencze 
Fugyi-V âsârheli 
Mezd-Telegd 
Râv
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbeu
Nădășel

Clușiu

4.18

8.-
2.-
4.05
5.47
7.01
7.11

7.41
8.10

9.04
9.34

10.34

3.10
7.38
5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.18
9.38

12.02
1.51,
2.11
2.19
2.32
2.55:
3.38:
4.01
4.23:
4.49
5.31
5.40
6.12

Bucur escl
Predealu
Timișii

Brașovi

Feldidra 
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodii 
Hașfaleu 
Sighișăra 
Elisabetopole 
Mediașfl.

Copșa mică I
11.15
11.34
12.45

Apahida
Ghiriș 
Cueerdea
Uiora
Vințulii de susii 
Aiud
Teiușu
Crăciunelfi.
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașii 
Elisabetopole
Sighișoră
Hașfaleu 
Homorodii 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Brașovă

Timișii
Predealu

Bucur escl

1.30
1.37
1.45
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.21
5.11
5.45
6.12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28
9.35

6.24 :
6.38 1
6.56
7.15
7.41
9.18

10.-
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.19
2.46
3.31
3.59
4.32
6.5ă
7.21
8.23
9.02

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelu
Teiuși
Aiudii
Vințulii de susii 
Uiora
Cueerdea
Ghirișă
Apahida

Clușiu J
I

Nădășelti 
Gîhrbău
Aghireșii
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsârheli 
V ârad-V eleneze

I 
Oradea-mare <

P. Ladăny 
Szolnok
Budapesta

Viena

4.10
4.56
5.37
6.07
6.55
8.36
9.13
9.56

10.37
10.59
11.16
11.37
12.16
12.33

1.51
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56
6.37
6.58
7.14
7.29
7.56
8.18
8.58
9.15
9.34
9.53

10.25
10.47
10.57
11.04
11.19

1.15
3.29

7.30
1.14
1.45
2.32
7.10
7.31
8.14
8.36
9.12

10.24
10.46
11.19
11.47 
12.02 
12.09
12.25 
12.53

1.05
1.47
2.08
2.30
2.37
2.53
3.26
4.40
5.-

Viena
Budapesta
Szolnok

AradQ l 
I

Glogovații 
Gyorok 
Paulișii
Radna-Lip 
Conop 
Berzava 
Sobor șină 
Zamii 
Gurasada 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotti
Vințulîi de joșii 
Alba-Iulia 
Teiuști

iova

2.17
2.37
3.19
3.43
4.05

1.47
2.08

jp
8.55
9.54

11.10
8.20

11.20
4.10
4.30
4.43

.5.07
5.19
5.41
6.09
6.28
7.25
8.01
8.34
8.55
9.19
9.51

10.35
11.09
11.39
12.12
12.29

1.16

2.-
9.05

12.41
5.45
6.-
6.13
6.38
6.51
7.10
7.37
7.55
8.42
9.12
9.41
9.58

10.17
10.42
11.07
11.37
12.-
12.29
12.46
1.26

l
Simeria(Piski)-l>etroseni Petroșeni-Sîmeria (Piski)

Teiușă 
Alba-Iulia
Vințulii de joșii 
Șibotiî
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia 
Gurasada
Zamii 
Soborșinii 
Berzava 
Conopii 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradd I 
I

Szolnok
Budapesta

Viena

11.24
12.09
12.30

1.01
1.32
2.32
2.52
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.17
2.32
6.-
3.-

3.-
3.44
4.10
4.43
5.13
6.15
6.35
7.02
7.28
7.40
8.11
8.46
9.33
9.53

10.27'
10.42’
10.58
11.35
11.39
12.31
5.12
b.20

6.05|

1.42
2.32

11.-
11.21

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51
1.556.33

2.50[ 7.15

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.(
3. <
3.i
4. (
4.<
7.;

Io“

IVluresu-Iaidosu-Bistrita•> ? , Bistrița-lTKureșu-JLudoșu

Mureșii-Ludoșu
Țagă-Budatelecii
Bistrița

4.40
8.02

Bistrița
ȚagU-Budatelecii
Mureșă-Ludoști

Notă : Numerii încuadrați cu linii grose însemneză orele de ndpte.

Copșa-mică
Șeica mare 
fLomneșfi.
Ocna
Sibiiu

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sibiiu-Copșa-mică,

Sibiiu
Ocna 
Lomneșii
Șeica- mare
Copșa-mică

8.50
9.17
9.45

10.20 
,10.49

10.—
L0.24
10.50
11.20
,11.45

Cueerdea - Oșorheiu-
Beghinulu siisescu

~T
Simeria 6.47 2.43 Petroșeni 9.36
Streiu 7.40 3.25 Banița 10.17
Hațegu 8.51 4.16 Crivadia 10.58
Pui 10.02 5.111 Pui 11.42
Crivadia 11.02 5.58 Hațegti 12.23
[Banița 11.50 6.401Streiu 1.12
Petroșeni 12.30 7.12|Simeria 1.51

4.26
5.12
5.55
6.41
7.26
8.14
8.50

Reghinul-săs.

Cueerdea
Cheța 
Ludoșu 
M.-Bogata 
Iernuta
Sânpaula 
Mirașteu

Oșorheiu

3.05 10.20
3.35 10.50
3.56 11.11
4.06 11.20
4.43 111.57
4.58 12.12
5.21 12.36
5.40 12.55
6.— 4.58
7.56 7-!

3.25
3.58
4.20
4.30
5.11
5.28
5.53
6.13

Beghinulâ s&sescu*  
Osorheiu-Cucerdea

8 1Timișora—AradiiAr adu—Tiniisora
5

Aradă 6.05 5.48 Timlșdra 6.25
Aradulă nou 6.33 6.19 Merczifalva 7.19
Nemeth-Sâgh 6.58 6.44 Orczifalva 7.46
Vinga 7.29 7.16 Vinga 8.15
Orczifalva 7.55 7.47 Nemeth-Sâgh 8.36
Merczifalva 8.14 8.08 Aradulă nou 9.11
Timișdra 9.12 9.02 Aradă 9.27

(whirisu—Turda Turda— Ghirisu
9

Ghirișă
Turda

I
9.26 4.1
9.47

4.191
4.40Î

Turda 
Ghirișu

9.41
1.11

Sighisora—Odorheiu

Sighișdra 
Odorheiu

6.05
9.45

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu

5.-
6.02
6.32
7.02
7.23
8.01
8.17 Simeria (Piski)-lTnied,

Reghlnul-săs. 8.35 8.—
.10.20 9.49

Oșorheiu 6.56 12.15 10.20
Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sânpaulu 7.40 12.58 11.02
Iernutii 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludo șii 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cueerdea 9.40 2.46 12.50

8.29 3.19
8.50 3.40

Simeria (Piski) 
Cerna
Uniedăra

2.18
2.39
3.08

I'nicd.-Simeria (Piski)
Odorheiu—Sigliisora

Odorheiu
Sighișoră

n 5.38
9.16

Unieddra
Cerna
Simeria

9.30
9.56

10.15


