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In memoria lui IACOBU MUREȘIANU.
Brașovu, 19 Septemvre 1887.

Regretatulu Iacobu Mureșianu considera fe
meia ca unu factorii principali, ba chiar ca fac
torii decisivă în crescerea copiiloră. De aceea 
densulu, ca pedagogă cu îndelungă esperiență, 
șl-a pusă dela începută ca scopă de a da femeei 
române rolulă ce i se cuvine ca mamă în socie
tatea românescă. Totă din indemnulu acesta a 
dată vidță răposatulu la 1850 primei reuniuni 
române dinodce de Carpați, gândindu-se în prima 
liniă la femeia română și întemeindă Reuniunea 
femeiloru române din Brașovu, care a dată apoi 
îndemnă la formarea celorlalte reuniuni de femei 
și de bărbați în Ardeală și dincolo de Carpați.

Pe femeile române le-a provocată ca să-și 
ț:nă de cea mai sfântă datorință a loră, în tdtă 
vidța, a-și prețui limba națională românescă în 
ori ce împrejurare, atatu în crescerea copiiloră, 
câtă și în conversațiune, a-și căuta chiar gloria 
în vorbirea romândscă ori și unde, apoi a se as- 
socia la olaltă, pentru ca prin reuniuni să’și cul
tive și să-și apere și ele limba română, ce au 
moștenit’o dela părinți, de intențiunile dușmane, 
„care merg fără freu și fără înce'are a spulbera 
cu timpul totă ce este română în patria ndstră".

„Mamele române — scrie Iacobă Mure- 
șianu — se’și crăscă copii cu tdtă scumpătatea în 
moralitate și activitate patriotică, îndemnându i, 
încă din cea mai fragedă etate, la purtare de 
bună cuviință întru tote; er cu auii crescerei să 
le insufle cu tdtă energia iubirea de limba ro 
mână, pănă la exaltare, ca fii de Români si se 
țină mai presusă de toți câți vorbesc# limbi străine, 
în cultivarea și predilecțiunea limbei materne, 
pe care pentru t6tă lumea să nu o neglige chiar 
și când voră învăța alte limbi străine. Ba de li 
s’ară riști cerulă și pămentulu că nu-i va mai 
ocroti sub acoperementulu său său pe suprafața sa, 
si nu’șl părăsesc# usulu și dreptulă limbei loră ro
mâne, care e celă mai prețuită diamantă între 
tdte limbile din Orientulă Europei și care, ddcă 
îlă sciau păstra și apăra cu totă modulă și cu 
mai mare preîngrijire, scumpătăte și prețuire stră
bunii noștri, în tdte sferele activității loră, ne- 
ară fi împletită a bună seină de secuii într’o 
coronă lungă și lată în Orientulă Europei, ci 
mâna întinsă spre Oecidentulă ei, ca garanția 
pentru eternisarea vieții și înflorirea gintei îomâ- 
nesci în Orientu".

„Mamele române din orașe și din cetăți 
să nu-și părăsdscă predilecțiunea limbei române 
în ori-ce societate publică seu privată, să nu de 
genereze nici să cadă în indiferentismă față cu 
limba; să nu concădă, Ddmne feresce, copiiloră 
a-și uita limba maternă preferindă a vorbi și 
scrie în limbi streine; din contră la învățarea 
limbiloru streine, necesare pentru studii, să ia de 
vehiculă limba română, acăsta să fiă basa, te- 
meiulă pe care să se sprijine învățarea altoru 
limbi“.

„Iubirea cătră limba maternă să li-o înră
dăcineze mamele astfelă copiiloră, încâtu ea să 
se prefacă nu numai în datină și în usă națio
nală, ci chiar în virtute națională. Numai ast- 
felu își va îndeplini mama română sfânta dato
rință cătră fii săi și cătră neamulă românescă, 
când va deștepta în copii săi consciința, că 
limba română e celă mai prețuită odoră ală na- 
țiunei române din Orientulu Europei."

Nu putemu ca să încheiămă mai bine aedstă 
parte a însemnăriloră sale, decâtă citândă pasa- 
giulă, prin care arată motivele ce l’au îndemnată 
la înființarea reuniunei femeiloră române rămâ-

nendă să arătămă în numerulă viitoră ce a scrisă 
cu privire la conlucrarea sa la fundarea gimna- 
siului română din Brașovu și despre alte stăru
ințe ale lui sociale și culturale.

„Cu scdtevea la viăță a Reuniunei femeiloră 
romane" — <j*ce răposatulu — „am vânată deo
dată și scopulă de a îndemna și a atrage și par
tea bărbătâscă a națiunei române, ori unde s’ar 
afla locuința, la asemeni associațiuni de totă so- 
iulă ; și acăsta se făcîi cu totă felulă de imbolduri 
și provocări repețite în sînulu națiunei întregi, în- 
ființându-se Reuniunea sub numele de „română" 
fără deosebire confesională".

„Acestă concordia associativă amă propus’o 
și recomandat’o de repețite-orl, ca cea mai nece
sară , ba unica și singura condițiune de a se pute 
înălța și Românul# prin consfătuiri comune între 
sine la o activitate câtă de puternică și prin ea la 
cultură, gloriă și mărire!''.

In cursulă dilei de erl și de ac}’, Redactorulă «Ga
zetei Transilvaniei» a mai primită urmălOrele telegrame 
și scrisori de condolență:

Sibiiti, 18 (30) Septemvre
Primiți adenca’ml condurere și representarea 

Associațiunei și a mea la îmormentarea tizului 
meu prâiubită prin Cosma și fiiulă meu.

Bologa, v.-preș. Associațiunei.

Blașiu, 18 (30) Septemvre.

Primiți espressiunea sentimenteloră ndstre 
de condolență pentru perderea suferită prin mdrtea 
neprețuitului vostru părinte.

Infeligința română din Blașiu.
BucurescI, 18 (30) Septemvre.

Rogă se primiți și din parte’ml esprimarea 
durerei pentru perderea bunului vostru tată și 
distinsului patriotă. Maiorescu.

Deva, 18 (30) Septemvre.
Primiți espresiunea profundei ndstre condo- 

lențe pentru ireparabila perdere a scumpului 
vostru părinte și ilustrului nostru anteluptătoră 
națională. Lucreția și Alessiu Olariu.

Deva, 18 (30) Sept.
Ne associămă profundului doliu ce-lă pdrtă 

familia distinsului nostru publicistă Iacobă Mu- 
reșianu. Românii din Deva.

Năseuilă, 18 (30) Septemvre.
Perderea vrednicului capă ală familiei n6s- 

tre, ca celă mai obligată memoriei sale eterne, 
o simță mai adencă, dâr însu-mi fiindu bolnavă, 
nu putui pleca; am însciințată pe toți. Plân- 
sulă și rugăciunile ndstre întrunite, le voră vesti 
mâne clopotele bisericiloră din Năsăudă și din 
prejmă. Atotputintele să vă mângăe pe toți, 
eu sunt pre slabă a mă mângâia însu’mi pe 
mine. loachimu Mureșianu.

BucurescI, 18 (30) Septemvre.
Părtașă fiindu durerii, trimită condolențele 

mele sincere. Radu, preolă unită.
BucurescI, 19 Septemvre (1 Octomvre.)

Deplângemă cu națiunea perderea neobosi
tului luptătoră și publicistă Iacobă Mureșianu.

Anușca, Corvinu, 
Moldovanu, Rocneanu, 

universitari.

Ploesci, 19 Septemv-e (1 Octomvre.)
Mă associeză cu durere la pierderea ce în

cercați prin mdrtea venerabilului vostru părinte, 
lonu Popovicl.

BucurescI, 19 Septemvre (1 Octomvre.)
Regretămă perderea veteranului dascală ală 

neamului românescu. Cerulă să mângăe pe 
mâhniți.

Cordescu, Popii Păcurariu.

Blașiu, 19 Septemvre (1 Octomvre).
Regretămă neparticiparea la îmormântare, 

însă participămă la durerea ta suferită prin 
perderea neuitatului tău părinte. Comunică con
dolențele ndstre familiei.

Neculae, Partenie, Aurelii, 
profesori.

Tergovisce, 19 Septemvre (1 Octomvre).
Condolențele ndstre.

Familia Cepescu.

Sinaia, 18 (30) Septemvre.
Regretă perderea celui ce se duce dintre 

noi cu consciința pe deplină împăcată. Lipsa 
lui să ne îmbărbăteze pentru a ne pută împlini 
și noi datoriile față de națiune.

N Făgărășanii, 
ingineră.

Blașiu, 18 (30) Septemvre.
Impărtășindu-vă sincera ndstră condolență și 

profundele regrete pentru perderea ce ați îndu
rată, ne asociămă la jalea Vdstră.

Silvestru Nestorii, profesoră și soția.

Craiova, 19 Septemvre (1 Octomvre).
Impărtășimă durerea pentru perderea vene

rabilului vostru părinte și marelui Română.
Mihălescu, Străjanu, Cantorichi, Cons- 
tandlnescu, Anagrosta, Caloiami, Faurii, 

Chețan, profesori.

• Gherla, 18 (30) Septemvre.
Primesce împreună cu toți ai familiei espre

siunea profundeloră simțăminte de condolență 
pentru marea pierdere ce ați indurată prin a- 
dormirea pe vecia a prâ iubitului nostru părinte 
și prea prețuitului nostru conducătoră de odi- 
nidră.

Consolați-vă în consciența, că repausatulu:
Luptă bună a luptată și cordna nemurirei 

bine o a meritată! N. F. Negrnțiu
Red. și proprietară.

P. S Cordnele aici trimise, dintre cari una 
o oferă eu și alta tipografia mea „Aurora", să 
se depună pe coscigulă care închide scumpele 
osăminte ale marelui defunctă. Ele suntă ună 
mică omagiu adusă amintirei meriteloră deștep
tului conducătoră de odinidră ală poporului ro
mână. — Regretă că — pătimindu și însu-ml 
— nu am putută în persdnă să i le ducă a- 
cestea.

Din afară.
Cunoscutulă conducătoră ală oposițiunei 

bulgare Petko Slaveikov a adresată prințului Fer- 
dinand ală Bulgariei o scrisdre, care cuprinde în 
esență următdrele:

Națiunea bulgară a trăită multe cjile de nenorocire 
și de doliu, dăr in astfelă de modă ca acum nici odată 
n’a fostă maltratată. Poporulă bulgară a suferit ă totă 
în speranță, că va primi ună principe legitimă, a cărui 
sosire să-i redea liniștea. Acestă speranță insă a fostă 
desamăgită. Slaveikov amintesce apoi prințului jură- 
mentulă ce l’a depusă în Târnova, că va guverna țera 
amăsurată constituțiunei; guvernulă său însă conduce 
țâra după placulă său; abusurile de putere și actele ar- 
brilrare n’au încetată, tiorOsele întămplărl ale anului tre
cută ărășl s'au renoită, se întrebuințăză din nou forța. 
Guvernulă actuală vrea să impună națiunei voința lui 
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cu tâte mijldcele, chiar cu cele mai ilegale. Deși starea 
de asediu a încetate, totuși libertatea pressei este din 
nou suprimatfi; aceste actă ilegale nu pâte întări tro- 
nulfi și nu va câștiga prințului devotamentul^ poporului, 
care scie, că orice măsură s’a luate cu consimțământulă 
prințului. Legea nu este literă mârtă, precum îșl în hi- 
puesce guvernule. Spre nenorocirea lui guvernuld se a- 
flă pe o cale ce 10 va arunca in pericule; elă a adusă 
nu numai țâra, ci chiar și pe principele într’o situațiune 
puține vrednică de invidiate. Aceste guverne a tăinuite 
principelui adevărata voință a poporului și poporului in- 
tenț'uniie principelui, și e o răutate a se juca astfelă 
cu sârtea unui poporă și a unui principe regente. A- 
ceste guverne lasă a se conduce de caprițiele lui și nu 
de precumpănirl politice, și acesta e molivule, că se lasă 
a fi tirîțl la acte de nedreptate și de arbitrarietate, care 
subminâză autoritatea principelui. Dâr cu minciuni, cu 
arbitrarietate și cu grâză nu va succede a întări statuie 
și tronule. OrI-ce arO cjice principelui miniștri, încheiă 
Petko Slaveikov, majoritatea poporului bulgară nu im- 
părtășesce părerile lorii și nu voiesce a suferi să trăcă 
peste ruine fructele politicei loră.

SOIRILE PILEI.
La înmormântarea lui Iacobe Mureșianu au sosite 

au sosită din Blașiu, ca delegați din partea Escelenției 
Sale Prâsânțitului Metropolită Dr. Ioană Vancea, Rv- 
diss. domnă canonice metropolitane Ioană M. Moldo- 
vanfi și Pre onor, domnă Dr. Augustină Bunea, 
profesore de teologiă. D 10 canonică a fostă însărcinată 
totodată a esprima familiei decedatului cele mai sincere 
condolențe în numele Escelenței Sale, asemenea și în 
numele inteligenții din Blașiu

*
Escelența Sa Prea Sâuțitulă Metropolită Mironă 

Romanulă șl-a esprimată prin telegramă cătră Redac- 
torulă fâiei nâstre alăturarea sa cu sinceră condolență 
la tributulă de recunoscință și pietate ce lă vorO aduce 
preoții greco-orientall fostului loră dascălă timpă de 50 
de ani.

♦

— Din partea Associațiunei române transilvane din 
Sibiiu au sositO ca delegați domnii Partenie Cosma 
și Valeriu Bologa, însărcinați fiindă a esprima tot
odată în numele presidiului Associațiunei condolențe fa
miliei Mureșiană.

—x—
In cercurile hotăritâre din Pesta se vorbesce cu 

multă stăruință despre fortificarea capitalei un
gare. Se afirmă că guvernulă ungurescO va depune in 
sesiunea viitâre a adunărei deputațiloră ună proiectă re
lativă la fortificarea capitalei și va cere ună împrumută 
de 15 miliăne de florini pentru lucrările pregătitore.

— x —
UnO vaporă englesă încărcată, cu șine ce 

venea spre Galați, la milea 37, lângă Tulcea, ne spune 
„Galații*, voindă să intâreă, a rămasă înomoliță în 
latulă Dunărei, închinând'} astfelă cu desăvârșire tre
cerea vaseloră. Alâfă vaporuiă ,Loyd« câtă și alte va- 
pâre, cari veneau în Galați, stau ancorate așteptândă des
chiderea fluviului. Nici vaporuiă locală, care a plecată la 
Tulcea, n’a putută trece. S’au trimisă șlepuri ca să des- 
barce o parte din marfă spre a pute scote vaporuiă d;n 
nămolO. Până acum comunic.qiunea în josulă Dunărei 
este întreruptă.

—x—
„Revue de l’Orient< anunță, că delegatulă sindica

tului industrială din Moscva, Samarim, e în România! 
avendă misiunea să mijlocâscă și să determine acolo lo
curile cele ruai potrivite, unde să înființeze deposite 
de manufactură rusă. Pănă acum s’au luată in 
perspectivă Tulcea, Galați, Calafată și Bucurescl. Ase
menea deposite are intențiunea a înființa și in Bulgaria,

—x—
• Liberalulă« din Iași comunică trista scire despre 

neetarea din viâță a distinsului pianistă și compo- 
sitoră musicală Gh. Schelet ti. Perderea acestui băr- 
bată, care prin puterea talentului său devenise o auto
ritare musicală în România, lasă o lacună ce cu greu se 
va îndeplini. Imormântarea s’a făcută Marți, 15 Sep- 
temvre. ____

Importiilil și esportulii Ungariei în a. 1886.
In fine i-a succesă oficiului statistică ală țârei să 

publice datele referitâre la esportulă și importulă articu- 
liloră de comerciu pe anulă 1886. Estragemă din ra- 
portnlă numitului oficiu de statistică urmltârele date:

Valorea întregului importă pe anulă 1886 face: 
421.128,862 fi., âr valdrea esportului face 419.175,200 fl. 
Cifrele acestea, precum vedemă, nufsuntă prea îmbucură 
țâre pentru Ungaria, căci importulă e mai mare cu ună 
milion 953,662 fl. decâtă esportulă. Desavanfagiul acesta 
este a se datora în mare parte răsboiului vamală, 
purtată cu RomâDia.

Partea cea mai mare a importului, socotită în 
preță de 170,108,040 fl, constă din îmbrăcăminte, țesă
turi și fânăriă, precum și din articuli de luesă pentru 
toalete. S’au esportată articole de acestea numai in preță 
de 23 miliâne, rămâne prin urmare ună pasivă de 146 aii- 
liOne fl. De asemenea întrecură importulă pieiloră lu
crate, gheteloră și blaneloră cu 59 miliâne esporturile; 
importulă metaleloră întrece cu 16 miliâne, ală obiec- 
teloră de artă și literatură cu 9 milione, ală obiecteloră 
de sticlă și de Iută cu 7 milione, ală oleiului și produc- 
teloră de sticlă 6 milione; afară de acesta mari sume 
de bani esă din țeră pentru deosehite mașini. Se es- 
portă din țâră mai vârtosă vite, lănă, bucate, făină, lu- 
fună și piei._________

Paroxismul ti unguresc!!.
Frumâsă și plăcută este contemplațiunea, când vedl 

pe capulă familiei, pe tată, in armoniă cu ceilalți mem
bri ai familiei sale, cu fii săi, te pătrunde pănă la inimă 
scena alipirei și a aderinței produsă la timpuri bine
venite, și recerută de împrejurări; der sverco'itura sfor
țată a unuia dintre frați, înscenată cu premeditațiunea de 
a denegri pe ceilalți respinși dela masa și binele patri
moniului, este o adevărată ostentațiune ipocrită care-lă 
umple cu greață pe totă omulă binesimțitoră.

Nu voimă noi a trage la îndoială fidelitatea mo
dernă a națiunei maghiare față de tronă, și de dom 
nitoră, dăr ne aduce la mirare modalitatea cu care se 
descopere acâsta prin organele guvernamentale ale ad- 
ministrațiunei și ale societății maghiare.

Noi scimă bine că, decă n’ar fi atâta românime în 
Ardeală, și dâcă acâsta n’ar țină la naționalitatea sa și 
la instituțiunile sale naționale, tămbălăulă de demons- 
trațiune nu era așa de sgomotosă și sforăitorii.

Puterea domnitâre a Maghiariloră a umplută Ar- 
dealulă, respective tâte Comitatele și organele lui, cu ce
tele sale de deregătorl ș: de agențl, aceștia adunați la 
Clușij voescă a arăta Monarchulni că Ardealulă întregă 
jubilăză, e mulțămită cu stările actuale, și nu doresce 

alta decâtă ca popârele nemaghiare să sară de vii în 
căldarea topitâre a Kulturegyletului.

Der. d-nilotă și frațiloră maghiari, spuneți-ne: că 
din poporațiunea română de 1.300,000 a Ardealului, 
afară de preoțimei condusă de archiereii săi, inteligința 
și alțl onorațiorl ai săi neofficiall unde și cu ce moda
litate șl a putută descoperi bucuria sa asupra venirei 
monarehului? Cugetați D-vâMră că acâstă aparițiune nu 
bate în ochii lumei? o aparițiune straniă, că majoritatea 
unei țâri nu pâte să sărbătorescă și să-șl descopere bu
curia, prin organele sale?

Veți răspunde: și acâsta documentâză nepalriotis- 
mulă, separatismulă Româniloră, ce e egală cu neleali- 
latea! dâr rogu-vă să nu o spuneți acâsta așa cam prâ 
iute și fără de rumegare, ci mai ântâiu să vă aduceți 
aminte, că în 1857, când Maiestatea Sa a întreprinsă 
călătoria prin Ungaria, și boerimea a fostă atinsă dm 
partea guvernului cu întrebarea, că nu s’ar pregăti la 
întâmpinări sărbătorescl? aceea boerime a ținută o con
ferință și resultatulă s’a împărtășită locuriloră competente 
cu următoriulă răspunsă laconică: resultatulă prea 
scurtei nostre consultări este, că boerimea în situa- 
țiunea tristă a națiunei nu pâte manifesta semnulă de 
bucuriă și a arangia sărbătoriri.11

Decă d-vOstră ați putută tace acâsta atunci, pentru 
ce să n’o pdtă face Românii Ardealului acuma, când si- 
tuațiunea națiunei loră este și mai tristă ca a d-vâstre 
in 1857?

Dâr deja pornirea eercuriloră oficiăse și neoficiăse 
ale Maghiariloră pentru întâmpinările sărbătorescl s’a în
cepută cu atâta vehemență și respingere a altoră ele
mente, incâtă era cu neputință o apropiere sinceră și 
unire trățescă; totă ce bucinau fiarele și puteai aucji din 
gurile dătătâre de tonă era „numai și numai națiunea 
și limba maghiară, elementulă susținători de stată, — 
apostrofarea agitațiunilor^ elementeloră străine (Sici) că 
regele în Clușiu vrea să arate agitatoriloră că uniunea 
e perfectă ete. etc.«

S’a și efeptuită ca Mitropolitulă Mironă să nu fiă 
primită la Deva, ci la Clușiu.

Ni suntă cunoscute și vorbele ce le a grăită gu
vernulă prin gura Maiestății Sale; în urmarea acestora, 
după părerea Maghiariloră vai de noi Valahii! Suntemă 
înfrânțl cutropițl cu vorbele Maiestății Sale, și cugetă că 
ni s’a înfundată gura cu vorbele „a kirâly mondolta* 
(regele a disă.)

Der aci în culmea bucuriei să vă aduceți aminte 
eră și de unele momente istorice, carî ni suntă „ma
gistru vitae.'

In primulă rescriptă ală Maiestății Sale regale că
tră dieta Ungariei din a. 1861 se găsescă cuvinte pen
tru națiunea română din Ardeală, cari ponderâză mai 
tare, ci și răspunsurile date la unele deputațiunl. Pu- 
temă <Jlce Ș' uoi «regele le-a scrisă.*

Cugetați D-vostră că veți îmbăia lumea cu astfelă 
de vorba și răspunsuri, cari le facă organele guvernului 
actuală? Rău s’a tocmită treaba că din tâte vorbele 
domnitorului domnii cjiiei nu vreau să scâtă alta, decâtă 
ună ciomagă cu carele să se bată capulă Româniloră; 
puțină mângăere din călătoria suveranului, dâcă aievea 
ar fi așa.

Dâr pentru D-<jeu, unitatea statului, uniunea per
fectă a Transilvaniei și egemonia rassei maghiare, cum 
a putută permite Superinteudentului luterană, ea sub 
corâna Sântului Ștefană să se presinte cu o corporațiune 
bisericescă în limba «Vereinului nemțescă», și ca .regele 
maghiară» să le răspundă totă în aceeașă limbă, când

FOILETONU.

APĂRAREA TRANSILVANIEI
contra

ROMÂNIEI ALIATĂ CU RUSIA
(Urmare.)

Dâr orl-cum ar fi, noi — considerândă marea di
vergență de interese ale Stateloră aliate — persistămă 
In părerea ndstră, că România va prefera să câștige prin 
forțele sale proprii, ceea ce ar voi să câștige dinlr'ună 
asemenea răsboiu, contândă, bine înțelesă, pe ajutorulă 
indirectă ală Rușiloră, însă, fără a renunța la indepen
dența sa său a oștirei sale.

Credemă, că acâsta este ună lucru naturală, care 
caracterisâză nu numai pe ună individă, ci și pe ună 
poporă.

In fine, mai putemă lua în considerațiune și depăr
tarea însemnată a fie-cărui corpă de armată română de 
teritorulă presumtivă de adunare sâu de desfășurare ală 
armateloră rusesci și acâsta mai cu sâmă din causa in
suficienței drumuriloră de feră din părțile acele, incâtă, 
trupele ruso-române cu greu s’ar putea întruni înainte de 
a se începe operațiunile.

Să cercetămă dâr, dâcă ar fi consultă, ca noi să 
evacuămă cu totulă acele provincii, cari ară forma obiec- 

tivulă operațiuniloră armatei române in casulă, când a- 
liații ară înainta separată, concentrându-ne iote forțele 
pe teatrulă principală de operațiune în contra Rușiloră; 
sâu dâcă n’amă face mai bine ca să lăsămă strictulă 
necesară de trupe pentrq o apărare rigurâsă și contra 
Româniloră. picemă în adinsă: strictulă necesară de 
trupe.

Eără a ținâ sâmă de adevărulă, că cu greu cedâză 
cineva teritoriile sale inamicului, fără o lovitură de sabiă, 
credemă însă că trebue să ne hotărâmă a lăsa forțe co- 
răspunejetdre în partea țârei amenințată de ună atacă ală 
Româniloră.

Acâstă părere a noslră se argumentâză de sine, 
adecă prin faptulă, că nu se pâte admite în modă ab
solută, că sorții de victoriă ai grosului armatei nâstre 
asupra Rușiloră ară fi mai garantați prin deșertarea com
plectă de trupe a provinciiloră amenințate de Români. 
Cu atâtă mai puțină se pâte admite acâsta, cu câtă bine 
scimă, că ună colosă de armată, cum este cea rustică, 
dispune de o forță de resistență nemărginită. Chiar ad- 
mițândă că după ună timpă âre-care dela începerea os- 
tilitățiloră armata rusă ar fi bătută, totuși în decursulă 
răsboiului, puterea ei de resistență se va nutri neconte
nită prin aducerea în luptă de trupe prâspete din vastulă 
său imperiu.

Dâcă provinciile nâstre amenințate de Români ară 

fi cu totulă deșertate de trupe, este evidentă că armata 
română le va ocupa și după ce ’șl va asigura posesiunea 
loră va putea proeede la joncțiunea cu armatele rusesci, 
cu mai multă energiă și înlesnire chiar, decâtă in cașulă 
când tâte aceste operațiuni ale ei ară fi contrariate de 
ună corpă de trupe Austro- Ungare, fiă elă câtă de mică, 
dâr activă, energică și sprijinită in acțiunile sale de con- 
figurațiunea topografică a țârei.

In primulă casă, cu greu amă putea impedica ope- 
rațiunele de joncțiune ale Româniloră înainte ca să fi 
reușită noi a bate pe Ruși astfelă încâtă aceslă ajutoră 
considerabilă, din partea armatei române, să nu le mai 
pâtă folosi nimică ; (JtcemO acâsta presupunândă că ac
țiunea belică ar începe pe teatrulă de operațiune secun
dară mai înainte, decâtă pe celă principală. Cu alte cu
vinte, detașarea unui corpă de trupe in formă mai slabă 
în faptă însă destulă de tare ca să se pdtă achita de 
problema: a întârdia înaintarea Româniloră separându 
ambele armate inamice câtă se pâte mai multă timpă. 
Credemă că acâsta n’ar fi o răspândire greșită de forțe, 
din contră, grosulă armatei nâstre ar câștiga indirectă 
avantagiulă a avă cu ună inamică mai puțină pe tea- - 
trulă de operațiune principală și decisivă.

Ore, contra cărei provincii a imperiului nostru s’ar 
îndrepta ofensiva României?

Austro-Ungaria se invecinâză cu Regatulă românii
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bine scima, ca intre luterani sumo și Maghiari, nu nu 
mai Sași și Germani? De bufi săml nițică eoin.dimen- 
tare d-nului Bisinarck.

Dăcă avemă libertate destulă intre marginile legei, 
pentru ce nu i s'a permisă și metropolitului MironO ș1 
Vancea să bineventeze și ei pe Suveranula in limba 
română? limba poporului de 3 milione, insemnăză ea 
mai puțină decâtă a Sasiloră de 200.000? Vedeți, dom- 
niloră, ironia sortii, ved» ți egalitatea și libertatea bu< i- 
natâ! Veți afirma dâră că limba română pentru urechile 
monarchului ar fi vătămătore, când acelă monarchă nu 
de multă la articulii de lege românesc!, ’șl-a 
gloriosulă nume in limba română?

Dăr beția paroxismului maghiară, cu ai 
voiați să acoperiți Transilvania ca să nu pătă
altă eleinentă in ea, decâtă elementulă maghiară, 
bețiă, Qică, a trecută; vine timpnlă de răcorălă și veți 
pute medita asupra temei, ,că nu limba, nu culturegy- 
letulă maghiară, nu fișpanii și vicișpanii, și nu bande- 
riulă magnațiloru va mântui țăra în casă de nevoiă, 
în pruna 
a căroră 
in lume, 
trecă ca

subsemnați!

cărui aburi 
vede lumea 

acea

ci 
liniă brațele suteloră de mii de ostași români, 
dare In avere și sânge pondergză mai multă 

ca fanloranadele și vorbele sforăităre, cari 
bulbucii (beșicile) ploiei recente.

Rotuua.

Brădești, Moldova, 15 Septemvre 1887. 
(Urmare și fine.)

Programulă cursului d-sale a fostă pe câtă de vast 
pe atâtă și de interesantă și folositoră, cuprimjendă ur- 
mătOrele puncte:

împletituri de papură, împletituri perfecționate de 
paie, de nuiele (mlaje), apoi coloritulă acestora de ase
menea perfecționată, apoi împletituri de scaune din tris- 
tiă fină (bambus) împletituri de pără, coloritulă mobile- 
loră, văpsitulă lânei, cânepei si inului, poleitulă său 
lustruitulă lemnului și albinăritulă celă mai practicabilă 
după sistemulă Iui Dzirzon ; afară de aceste puncte cu
prinse in programă au mai propusă si auritulă. Aici 
trebue sg-ml esprimă regretulă meu, căci nu a permisă 
timpulă celă scurtă ca d-nii instructori cu deosebita 
d-loră bunăvoință sg ne potă instrua și ceva din 
plărită, precum facerea stubeieloră (târne, cosnițe) 
sistemulă lui Dzirzon, a rameloră ș. a.

Veselă de frumOsele succese cu cari a fostă 
lonală acestă cursă atâtă de bine întocmită, nu 
ca sg nu-mi esprimă cu acgstă oeasiune mulțămită și 
recunoștința mea d-lor conducători G. Moiană și C. 
Mușlea, cari s’au supusă la o sarcină atâtă de mare, 
neeruțândă nici ostenăla, nici timpă și nic-I mijlOce ma
teriale pentru ajungerea scopului urmărită: de a se lăți 
în poporulă română toți ramii industriali, de cari are 
lipsă. Cursuri de felulă acestuia ar trebui sprijinite din 
tăte părțile, pe lângă tote jertfele, lucrându-se într’acolo, 
<a s6 devină în permanență anuală, pentru că cu atâtă 
mai ușoră sg ajungemă la scopulă dorită.

Nu sciu însg cum se voră mai pute supune d nii 
conducglorl ai cursului numită mai susă unoră greutăți 
atâtă de mari, precum au fostă acelea, cari au trebuită 
sg le învingă în trecută, până la cursulă de sub între
bare. Zelulă și însuflețirea ce am vgcjută că o au d-loră 
penliu urmărirea ideei înalte de a lăți tolă felulă de in
dustria de casă în poporă, mg facă a spera cum că orl-ce 
pedecă ar întâmpina pe acgstă cale nu va fi in^stare a-i 
opri de a-șl continua lucrările în acgstă direcțiune cu 
aceeași forță ca și în trecută, ba încă speră că’șl voră 
afla și alțl imitatori și sprijinitori ai causei industriale a 
poporului nostru.

Și nici că s’ară putg aștepta altcum resultate de 
îmbunătățire pentru sărtea multă cercatei nostre națiuni. 
Dâcă nu se voră îngriji de poporă bărbații luminați a-i 
acestuia, atunci dela cine ore se va putg aștepta o con
ducere ințeleptă spre binele și fericirea lui pe când este 
bine știută, că fericirea poporului este totă-odată și a 
conducgtoiiloră lui.

Privindă lucrulă din altă punctă de vedere, ăren u 
ar li păcală strigătoră la ceră, lăsândă pe poporă în în- , 
tunerecO, adecă lipsită de cunoștințele, cari l’ar putea 
aduce la o posițiâ mai mulțămită. folosindă in modulă 
celă mai rațională iotă ce-i dă natura imprejurulă sgu? 
Papură, paie, pipirigii, mlaje (nuiele) pgră și alte soiuri 
de ma erială, cari află omulă în stare brută în nemijlo
cita sa apropiere, nu este 6re mai rentabilă a se folosi 
pentru pregătirea a totă felulă de obiecte necesare pentru 
vigță, decâtă a se lăsa sg pigră fără de a ne aduce înă- 
cară atâta venită câtă contribuția se plătesce pe loculă 
unde crescă? Etă der productele din care trebue sg se 
desvălte industria poporală națională, fără de care nu 
putemă aștepta îmbunătățirea stărei materiale a popo
rului. Pentru de a ajunge pe calea acgsta mai iute și 
mai ușoră la ținta dorită, singură scăla e che
mată. Introducerea împletituriloră din industria de casă 
in scălele normale pedagogice, ca obiectă de învgțămentă 
și prin elevii acesteia, ea învățători in scăle e singurulă 
mijlocă de a străbate in poporă cunoștințele diferițiloră 
râmi din industria da casă.

Pe acestă cale însg se voră vedea resultatele do
rite numai după mai mulțl ani de (jile. Pentru ună timpă 
mai apropiată va fi necesară ba chiar indispensabilă ca 
sg se inslitue în vacanția de veră cursuri pentru învăță
tori ca cele amintite mai susă, seu și după metodulă 
cum a binevoită a începe Venerabilulă D-nă Ioană Po- 
pescu din Bârladă in vera acgsta.

Cursurile de felulă acesta potă fi sgu pentru fiă 
care județă în parte, seu pentru mai multe. Aceste cur
suri sg se continue in fie-care ană pănă atunci, pănă 
când nu va mai esista nici măcară ună singură învgță- 
toră, care sg nu cunosc-ă toți ramii de industriă de casă, 
care o păte practica poporulă. Se înțelege de sine 
că tăie acestea numai la inițiativa și sprijinulă guver
nului se potă realisa; ceea ce nici nu mai încape îndo
ială că dăr nu ar fi posibilă, pe când dincolo de Car 
păți au făcuta acesta cu celă mai bună succesă anumițl 
învățători singuratici pe risicululă loră propriu.

Iniheiu cu speranța de a vede câtă de curgndă 
ună începută câtă de mică, dgr seriosă în favorulă ideii 
desfășurate mai susă. I. Juga,

________ învățătorii.

tcm- 
după

înco-
poiQ

tanlă prelegere asupra modului intinderei typhosului ab
dominalii. Elă arată, că știința a reușita să împedec® 
contagiunea acestei boli. Constată apoi, că din 100 de 
cașuri de ty ohus abdominal. 80 suntăcausate 
<1 e apă prăstă; ar fi neertata a nu se lua măsuri 
grabnice, fiă ori câtă de costisităre, pentru a se procura 
omenirei apă curată de beută.

Bătrinula profesorii de Pettenkoler vorbi apoi 
despre instrucțiunea higienei in Universități și școli tech- 
nice superiore, arătândă cu date statistice in 
portanța și efectele bune ale higienei. Apoi 
dință a congresului se ridică.

mână im. 
prima șe-

Raportă polițienescu. — O dovadă de sărăcirea 
Brașov u- 

Scheiu In
ce ia proporțiunl intre o parte a poporațiunei
lui - - •.............................
vărstă de 87 de ani, cerii a<jl dela căpitănia (poliția) o- 
rășenăscă să i se procure una pașaporta pentru străină
tate, spre a-șl căuta In România mijlăcele necesare pen
tru

ne dă faptulă, că o femeiă bătrână din

întreținerea vieții.

Telegramă part, a „Gaz. Trans.“
SÂTMARtT, 30 Septemvre. — Dr. Vasilie 

Lucaciu a fostn pusă în libertate. Rușine 
asupra contrarilor^.

Adresămă bravului luptătoră din Sătmara sincerile 
năstre felicitări! Primăscă din partene o frățăscă strân
gere de mână! — Red. „Gaz. Trans.«

Congresulu de higienă din Viena.
Luni, 26 Septemvre, s’a deschișii, in sala societății 

musică din Viena, congresula higieniștiloră. Pe lade
6rele 11 sala cea mare a fostă literalminte ocupată, așa 
că mulțl din membrii congresului nu mai găsiau locă și 
se îndesau în fundulă sălei și prin loge. Galeria a fostă 
ocupată de dămnele membriloră congres dui. Adunarea 
a fostă fiSrte imposantă atâta prin numără câtă și prin 
presența multora ce ebritățl europene.

Dintre Invățații, cari atraseră mai cu deosebire 
atențiunea lumei se polă cita cunoscuții profesori Virchow. 
Pettenkofer și Brouardel (Paris).

Din corpulă diplomatică erau presențl: ambasadorul 
germană, principele Reuss; ambasadorulă rusă, principele 
Labanov; ambasadorulă italiană, contele Nigra; trimisulă 
Belgiei, contele longhe d’Ardoye; triraisulă Bavariei, con 
tele Bray Steinburg.

Dintre miniștrii Austriei so aflau față: Dr. de 
Gaulseh, baronulă Ziemialkowski, marehizulă de
cquehem, baronulă Prazak, contele Falkenhayn și în lo 
culă ministrului de răsboiu It.-colonelulă baronă Merkl

In adunare se mai observă cu deosebire primarule 
din Serajevo, Mustapha Fazii Bey; farmacistulă curțe 
Sultanului, Sloninski și mediculă intimă ală șachulji Per 
siei, dr. Tholonzana, înlr’o uniformă târle bogată.

Precisă la Orele 11 sosi principele moștenitoră Ru 
dolf, care deschise acesta ală șăselea congresă interna 
țională prin ună discursă liberală.

Urmară apoi obicinuitele discursuri de cortuoasie 
după care profesorulă dr. Brouardel ținu o impor

Ba-

prin Bucovina și Transilvania (fără sg mai socotimă și 
părțile sudil-estice ale Ungariei, adecă Banatulii), cu alte 
cuvinte prin doug provincii a căroră populațiune in cea 
mai mare parte se rudesce prin origine și limbă cu po- 
pulațiunea României. Achisițiunea aefistoră țări este der 
o dorință ardgtăre pentru România.

Ca sg putemu sci anume, care din aceste doug pro- 
vinHi păte fi amenințată, in prima liniă, de cătră inva- 
siunea română, e destulă sg aruncămu o privire pe haită 
și înainte de Iote tg luămă în considerațiă situațiunea 
geografică a României, ia raportă cu aceste doug pro
vincii.

Charta ne arată, că România cuprinde frontulâ de 
Estu și Sudu ală Transilvaniei, pe când despre Buco
vina, ea se limitgză cu imperiulo nostru numai pe o în
tindere relativă scurtă.

Deși acgstă configurația a fruntariei nu p6te esclude 
O invasiune a Româniloră in Bucovina, (căci situațiunea 
excentrică a Bucovinei în raportă de massa principală a 
României, adecă inconvenientele desfășurărei strategice și 
mai alesă ale basei de operațiune, se potă ameliora prin 
strămutarea și prelungirea basei spre Nordil în provin
ciile limitrofe rusesci și în specială in Basarabia) totuși 
mai cadă în cumpgnă și alte considerante, multă mai 
ponderăse, cari ne facO a presupune că agresiunea Ro
mâniei va fi îndreptată contra Transilvaniei.

DIVERSE.
0 nouă invenția a Ini Edinson. — In ședința tre- 
a asociației americane pentru înaintarea sci'nțelord 
s’a ținută în New-York, a cetită renumitulă Tomas* 
Edinson una raporta asupra celei mai nouă descope- 

E vorba de așa nu- 
Acesta aparată are sco-

cută 
care 
Alva 
rirl pe terenula electro-technicO. 
mituit! „Dinamo-piromagnetic«.
puia de a produce electricitate prin arderea cărbunilorO 
o problemă la a cărei deslegare s’au trudită mulțl chemicl 
moderni, dăr n’au ajunsa Ia resultata. Metoda lui Edin- 
son c cea mai u.șără și mai eftină; din două tone de 
cărbuni aprinși, cu mijlocula aparatului „Dinamo - piro- 
magnetică0 poți scâte atâta electricitate câtă arde intr’o 
seră în 30 de lămpi, fiă-care lampă cu 16 lumini!

Ocuparea Bucovinei în raportă de cea a Transil
vaniei, nu sporesce cu multă teritoriulă României- Con- 
dițiunile fisiee ale Bucovinei nu favorisgză de locă ope- 
rațiunele a corpuri mari de armată ; în privința resurseloră 
de totă felulă, acgstă țgră este sgracă, spațurile de des
fășurare suntă mărginite; comunicațiunile insuficiente; 
subsistența, bivuacarea și cantonamentulă masseloră mari 
de trupe, dificile; și chiar dgcă invasiunea ar reuși a se 
face prin văile practicabilă și lipsite de întăriri, totuși noi 
ca apărători, amă avea avantagiulă a găsi posițiunl bune, 
pe cari cu forțe superiore, le-amă putea disputa multă 
timpă inamicului, care alt-felă din causa spațiului ângustă 
nu ’șl va putea desfășura tâte forțele sale disponibile.

Credemă der că invasiunea Româniloru în Transil
vania este mai probabilă.

Acestă credință a nășiră o mai justificămă odată 
prin configurațiunea fruntariei Transilvaniei, care oferă 
armatei române mari avantage în privința condițiuniloră 
de desfășurare și de basă; gr după trecerea munțiloră, 
comunicațiunl mai bune; abondența mai mare de resurse 
mai cu sgmă in unele ținuturi precum: in țgra Bârsei, 
(Burzenland), în șesulă Sibiiului (Hermannstadt) etc. în 
fine, spațiurl mai întinse pentru desfășurarea forțeloră.

Deși acestă din urmă avantagiu nu păte fi destulă 
de suficientă in raporta de respeclabilula efectiva ala 
armatei române, care și din alte considerațiunl, totă va
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Abonațiloră de păn’acum Ii-se recomandă
a însemna pe cuponfl numărulu fâșiei sub care 
au primită 4’aru^-

Domnii cari se voră abona din nou s6 binevodscă
a scrie adresa lămurită și a ar&ta și posta ultimă.

Editorii: lacobfl Mureșianu.
Redactorii responsabila: Dr. Aurel Mnreșiann.

fi silită a-șl divina forțele sale, totuși acestă divizare nu 
se păte considera ca o greșglă, pe câtă vreme armata 
română va dispune de o superioritate numerică însem
nată și ca linii de înaintare, de comunicațiunl bune și 
multe.

Transilvania, fiinda aslfelă obiectivula geografică 
ală operațiuniloră române, ea devine pentru noi teatrula 
de operațiuni secundarii, pe care însg, cum am mai <}isa, 
trebue s’o apgrămă cu trupe câta se păte mai puține, 
dgr cu cea mai mare energiă posibilă și acesta în sco- 
pula de a mențing separațiunea asistentă între ambile 
grosuri ale armateloră inamice și de a împedeca coac- 
țiunea Româniloru asupra operațiuniloră principale ale 
armatei năstre, etc.

Suntemă de părere, că pentru resolvarea acestei 
probleme, ajunge ună corpă de armată compusă din 
3—4 divinii, (între cari și o dividiă de Honvezi) și a- 
cesta c-hiară în casulă, când Românii și-ar pune în ac
țiune întrgga loră armată operativă.

Deărece, din capulă locului, nu împărlășimO idea 
unei ofensive austriace în țgra inamică, și acgsta din 
causa inferiorităței numerice a forțeloră năstre disponi
bile, nevoițl suntemă să încercămă a găsi mijlăcele de 
apărare în condițiunile topografice ale țârei.

_________ (Va urma).
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Ia bQtk.’ zt» wlvlia Bursa <le Biiiirescl.
din 28 Septemvre st. a. 18*^7.

Rentă de aură 6% , . . 100 20
Rentă de hârtiă 5% . . 87.10
împrumutată căiloră ferate

ungare........................—
Amortisarea datoriei căi-

lorO ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) ...------

Amortisarca datoriei c&i-
lorO ferate de ostQ ung.
(2-a emisiune) .... —

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

Bonuri rurale ungare . . 104.30 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.20 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miști ................104.50
Bonuri cu cl. de sortare 104 30 
Bonuri rurale transilvane 104 25

Bonuri croato-slavone . . 104 75
Despăgubire p. dijma de 

vinii ung........................ 100. —
ImprumutulO cu premiu 

ung.................................  122 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 50 
Renta de hărtiă austriacă 81 25 
Renta de arg. austr. . . 82 45
Renta de aură austr. . 112 40 
Losurile din 1860 . . . 135.50
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 881 —
Act. băncel de credită ung. 287.75
Act. băncel de credită austr.282.10
Argintul A —. — GalbinI 

împărătesc! .... 5.95
Napoleon-d'nrI .... 9.98
Mărci 100 împ. germ. . . 61 55 ;
Londra 10 Livres sterlinge 125 85

Cota oficiala dela 15 Septemvre st. v.

Cump.

Renta română (5°„). 91>/a
Renta rom. amort. ț5°/0) 95*/,

» convert. (6°/0) 89’/,
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 3u—
Credit fonc. rural (7°/c) 104’/,

» (5»/,) • 89*/a
. > urban (7%) 103*/,

. (6»/0î 94—
> (5»/,) . . 87—

Banca rațională a României 500 Lei------
Ac. de asig. Daeia-Rom. ------

< • » Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 14.—
Bancnote austriaca contra aură. . 2.01

r

JWuiual

fi. 1.80
Umedeala, frigului 

nu vatemă!
impermeabile, căldurose. durabile și ad

mirabilă de eftine suntă

JACHETELE
(,,Burger“-Jackem

de lână împletite, de postavă și de Loden, cari 
se potrivescă forte frurnosă . pentru tomnă și 
6rnă. pentru Domni, Domne, bieți și fete, tote 
cu prețulă egală de ti. 1.80 în I. calitate îm
pletite. Aceste Jachete suntă pentru toți omenii 
celă mai necesară vestrnentă, și se află gata 
în culorile cenușiu, cafeniu, sură, [melirt] drapă,

hordou, albastru și negru. Cine portă o asemenea Jachetă este ferită de frigă, pentru că se 
Rtrînge bine pe ori-ce corpii și talia, conservă o căldură potrivită și suntu de o valorc ne 
pretnibilă. Afară de cele menționate cu fl. 1.80 se mai află încă două soiuri mai fine:

I

Din lână-Zcphir împletite 
de sil si căldurose

fl. 3.25.
l)iii I’oslavu și Loden in ca
litate călduros:! pentru ernă

fl. 5.10.
Ca măsură este suficientă a arăta grosimea pieptului. — Se trimită contra rambursa numai de

X. FEHETE, Hleider-Versendung.
'Wien, Hundsthurmerstrasse Nr. 18/59. 1 — 12

1887.

vend.
92*/a
95’/.
90*/.
SO

IOS*^
90*/t 

103’/.
95—
87*/a

14.*/.
2.02

CursuL pieței Brașovu
tic 29 Septemvre st. n. 1887

Bancnote românesci . . > . Cump. 8.64 Vând . 8.68

Irgint românes' . . . > 8.60 8.65

Napoleon-d’orî . . , > 9.94 • 9.98

Lire turcescl................. > 11.22 > 11.28

Imperiali..................... » 10.21 • 10.26

Galbeni......................... • 5 86 » 5.90

Scrisurile fonc. «Albina» 6»/o » 101.— > 102.- -

n * n 5% • n 98.— 99.—
Ruble Rusesel .... » 109.— ■ 110.—

îisconlulă . . . » 7- 10°/, pe ană.

TARIFA
aiiuiitiiriloru

1
si

■)
AnunciurI în pagina" a IV-a linia de 30 litere garmond fl. —cr. 6.

Pentru inserțiunl și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.

Pentru repețiri se acordă urinătorele rabate:

Pentru repețiri de 3— 4 ori . . . 10»]

H H V 5— 8 v ... . . . 15»|

jj h M 9—11 H ... . . . 20°

H H 12—15 H . « . . . . 30°j

u n 16—20 M • ♦ ♦ 40°|,
Dela 20 de repețiri în susu • • . . . 50“|,

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în
voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susti.

ABONAMENTE
Pentru fumători de țigări

Braunstein freres.Fabrica

• M81 ÎKMMIKI Smisnw»

• AAUNSTEIA FAERES MA/I 
Mjhjw Dffotet • 5 C

în Paris 65 
Boulevard 
Exelmans 
produce

Hârtiile
de

țigară
cu mărcile aici 

tipărite

ORI CE CONTRAFACERE A ACESTEI 
HARTli 3E VA URMĂRI CONFORM 
LEG81i <^7

OEPOSE SGBG-inSUBC!

Oloi (itflZflU M

FraiiI BRAUNSTEIN
SINGURI VABRICAflTt

----- Paris-------
y BtPOaiS.CO.GnFRA«au«,lIAAIKER >

la

„gazeta Transilvaniei
se potu face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoiTt 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugăniu a ni se trimite esactă arătându-se 
și posta ultimă.

Prețulu abonamentului
Pentru Austro-Ungaria:

trei luni
șăse luni
ună ană

este:

pe

n

3
6

12

fl. —
fl. —
fl. —

Pentru România și străinătate:

n

w

pe trei luni . ... 10 franci
ș£se luni..................... . ... 20 H

unu anu .... . ... 40 JJ

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/,

„Les dernîeres Cartouches“
cari au fostă declaraie, de cele dintâiu autorități
Ungaria pe basa analiseloru făcute, absolută libere de ori ce materii vătă- 
mătore sănătății și ca hârtia de țigări cea mai ușoră și cea mai hună, ce a 
esistatu vreodată. Deoreee și la noi dotnnesce convingerea că pentru țigări 
bune, în prima liniă calitatea hârtiei de țigări este dătălăre de măsură, hârtia 
de țigări .Les dernieres Cartouches= și „Dorobanțtilu“ a devenită din ce în 
ce mai plăcută, și se p6te găsi la tole firmele mai mari. Veritabilă este nu
mai aceea hărtiă, a cărei etichetă se asemănă cu cliseulă și care are firma 
„Braunstein Freres.“ Fabrica a ''eschisă ună deposilă peniru servirea promptă 
a mușferiiloră, sub firma comercială protocolată în Austro-Ungaria: Braunstein 
freres, Wien, 2. Bez, Negerlegasse 8. 11—12

ȘI „Doroba.nțiilii”
sciențifice din Austria și

Sosirea și plecarea trenuriloru și posteloru în Brașovu.
Plecarea trenuriloru:

,1. Dela Brașovu la Peșta:
de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute sera, 
mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută diminăța.

2. Dela Brașovu la Buouresoi: 
accelerată Nr. 302: 5 6re 37 minute diminăța. 
mixtă Nr. 318: 1 6ră 55 minute după ametji.

II. Sosirea trenuriloru:
1. Dela Peșta la Brașovu:

de persdne Nr. 308: 9 bre 46 minute înainte de amă^i. 
mixta Nr. 316: 9 6re 52 minute săra.

2. Dela Buouresoi la Brașovu: 
accelerată Nr. 301: 10 bre 12 minute săra, 
mixtă Nr. 317: 2 6re 32 minute după amă(JI.

Plecarea posteloru:
Reșnovă-Zernesci-Brană: 12 6re 30 min. după amătjl. 
Zizinti: 4 6re după amătji.
Secuime (S. GeorgI): 1 6ră 30 minute nâptea. 
Făyărașă: 4 6re diminăța.
Săcele: 4 6re diminăța.
8. Sosirea posteloru:

Zernesci-Brană la Brașovă: 10 6re înainte da amătji.

Trenulă 
Trenulă

Trenulă 
Trenulă

Trenulă 
Trenulă

I.

Brasovâ

Trenulă 
Trenulă

Dela

adresa

Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 
binevoiască a scrie pe cuponiilu mandatului poștalii și numerii de pe 
fășia sub care au primitu 4'arulu nostru până acuma.

Domnii ce se abon^ză din nou să binevoiască a scrie 
lămurită și să arate și posta ultimă.

D6că se ivescă iregularități la primirea <parulu> onor, 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca
depinde dela noi, să se delătureze. ADMINISTR. „GAZ. IRANS*

abonați 
în câtă

Tipografia ALEXI, Brașovă.

A.
la

Reșnovu-,
Zizinii la Brașovă: 9 6re a. m.
Secuime la Brașovă: 6 dre săra 
Făyărașu la Brașovă; 2 dre diminăța.
Săcele la Brașovă: 6 6re 30 minute săra.


