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In memoria lui IACOBU MUREȘIANU.
9

Brașovu, 22 Septemvre 1887.
Cu privire la stăruințele sale pentru intro

ducerea generală a literiloru latine, etă ce scrie 
Iacobu Mureșianu în memoriile sale:

„La scopulă de a introduce literile străbune 
latine în iote lucrările vieței nostre naționale, am 
studiată de timpuriu modulă și chipulă cum s'ar 
pute adopta și accepta din partea intregei na
țiuni române, în tote împrejurările, literele stră
bune latine ca o podobă a scrierii nostre in gene
rală și a reîmproprietăririi ei, căci ea servesce ca 
o splendâre la îmbrăcămintea cea mai principală 
și cea mai sărbătoresc^ a limbei ndstre naționale 
daco-istio și macedo române11.

„Spre scopulu acesta și pentru ca să ajun
geam la generala introducere a litereloră stră
bune în tăte unghiurile locuite de Români, în 
Orientulă Europei, amă propășită numai încetulu 
cu încetulu la îmbrăcarea „Gazetei Transilvaniei" 
și a „F6iei pentru minte, inimă și literatură" 
cu cămașa sa propria de <|iurnaIfi română, mai 
întâiu numai la titlu și la titularea mai încolo a 
articuliloră din aceste foi publice, tipărite încă cu 
slove cirilice. Martore sunt ele însăle, că din 
ană în ană au devenită de aci îucolo totă mai 
bogate de litere străbune, pănă ce ajunse or
dinea la colbne și columne, la înzestrarea colum 
neloră întregi ale „Gazetei" și „F6iei“, cari se 
întreceau a deveni îmbrăcate și ele cu litere stră
bune, pănă când după anulă 1861 ajunserămă 
la resolvarea de sine decisivă a întregei națiuni 
române de a-șl reaccepta pentru viitoră costu- 
mulu limbei sale daco-istro-și macedo-române. Și 
adecă „Gazeta" și „F6ia“ dela primulă numără 
din anulă 1862 a lăpâdată pentru totdăuna lite
rele cirilice, și pănă când Românulă se va numi 
Română, nu se va lăpăda de toga sa romană 
(haina libertății la anticii Romani, la noi aijl 
sucmanulu). Adio civile pentru eternitate! le escla- 
mămă și acum".

„In anii următori s’a primită toga romană 
a limbei ndstre și în România, unde Domnulu 
principateloră nbstre Alexandru Ioană I Cuza 
îmbrăca „Monitorulă oficială" cu literele latine. 
Așa vătjurămă literele străbune primite de in
triga națiune română în t6te trebuințele sale, 
după cum o și vedemă astăijl cu t6tă bucuria 
și odihna sufletului unui veterană cu inima jună, 
secerândă cele mai frumdse succese și victorii 
în tbtă cjiaristica Ș> literatura română; ma sunt 
prea convinsă că acestă succesu limbistică ro
mână ne-a câștigată vetjă la popdrele culte ale 
Europei, fără îndoială la frații noștri din occi- 
dentulă Europei: FrancesI, Spanioli, Italieni, Por- 
tugerl t6te simpatiele de confrați și de conna- 
ționali români, și ne rădică și pe noi Românii 
din Orientu cătră nivelulă culturei său vieței ro 
mano-latine din occidentulă și sudulă Europei, 
cu care amă trebui să facemă causă comună 
întru t6te și mai vârtosă întru apărarea vieții 
naționale române."

„Aici trebue să înălțămă la ceră strigăte de 
„memoriă eternă!" nemuritoriloru noștri bărbați 
naționali Micu (KleinJ, Maioră, Șincai dincăce, și 
profesorului Georgiu Lazară dincolo de Carpați, 
cari se luptară toți pentru reînvierea limbei ro
mâne și folosirea litereloră latine în scrierile loră 
și în institutele românesci mijlocite de dânșii; 
gloriă și la toți bărbații naționali români, cari 
ne-au premersu cu simpatia și cu recomandarea 
reaeceptării litereloră latino-române, ca celă mai 
propriu costumă națională română ală limbei

ndstre, între cari cu preferință numimfi pe neui- 
tatulu Ioană, Eliade Rădulescu dincolo și pe ve- 
nerandulfl Timoteu Cipariu dinedee de Carpați, 
ale căroru scrieri ne serviră ca isvoră de imita- 
țiune și îndemnă în timpulă de mai erl, celu e- 
tenisămu din adenculă inimei și cu esclamarea:

A văstră e mărirea
Și gloria-i cu vo>, 
Eterni fiți ca zidirea 
Unirii intre noi:

In totO ce e cultură 
Sub ceriulă strămoșescă, 
In totO ce dă căldură 
Sub sore românescă ! I

* *
Nu putemă să terminămă mai bine acestă 

omagiu adusă umbrei lui Iacobă Mureșianu, de- 
câtă îuipărtășindă tutăroră Roinâniloră, ceea ce 
elă le lasă în însemnările sale memoriale ca ună 
testamentă, în care se cuprinde spiritulă întregei 
sale vieți și activități. Elu ne admoniază și ne 
sfătuesce astfel ă:

„Causa comuna națională română să ne fiă o causă 
sântă pănă la îuârte, ea să fiă ferită ca lumina ochiului 
de ori-ce discordia, împărechiare, scisiune, de ori-ce duș
mănia său ură confesională, care u'are de a în că pe in
tre Roinâui sub nici ună preteestă ca meră de certă, 
căci cei cari steriiescii ură confesională, simtă dușmanii 
românismului și ’sfl ori ce dihănii, numai Rotuâui ade- 
verați nn!“

In cursulă de Sâmbătă pănă a<jl, Redactorul
„Gazetei Transilvaniei» a mai primii următorele telegrame 
și scrisori de condolență:

Deșiti, 19 Semptemvre (1 Octomvre).
In veci pomenirea celui ce cu atâta abne- 

gațiune s’a luptată pentru națiunea se. Spiritulu 
răposatului Iacobu Mureșianu să vieze între noi. 
Să-ți fiă spre consolare condolență generală.

Mânu, Munteanu, Mihali, 
Ciuta, Mureșanu.

Budapesta, 19 Septemvre (1 Octomvre.)
Tocmai primescă „Gazeta". Cu inima mâh

nită și cu durere cetescu trista scire despre tre
cerea la eternitate a iubitului vostru părinte și 
amică ală nostru. Primiți la perderea acăstă 
gravă profunda mea condolență, precum și a fa
miliei mele diu Brașovu. Să vă mângăe Atot- 
putintele. Justinian Grama.

Câmpeni, 19 Septemvre (1 Octomvre).
Regretămă din inimă perderea unuia dintre 

cei mai distinși publiciști și apărători ai dreptu- 
riloră ndstre naționale.

I. Poruțiu, Dr. Basiliu Preda. Andreica, Gesita 
Candrea, Nicolau Munteanu, Nicolau Corcheșiu.

Năsăndă, 19 Septemvre (1 Octomvre).

Condolență năstră sinceră. Regretămă că 
putemă participa la aBtrucare.

Maximu Popii, Rafila Popu.

Năseudă, 19 Septemvre (1 Octomvre.) 
Primiți condolență ndstră pentru nerepara- 

bila perdere a bunului părinte, 
catoră ală neamului românescă.

Vicarulă 
Ciocanii, 
Moțfocii, 
Alexi, Barițiu, Or. Mălaiu.

Năsendfi, 19 Septemvre (1 Octomvre.)

La tristulă casă primiți sentimentele de 
condolență.

Berladă, 19 Septemvre (1 Octomvre.)
Ne asociămă și noi la durerea perderei bu

nului părinte și marelui bărbată română Iacobă 
Mureșianu Profesorii Popescu, Ghimbășanu,

Belloescu, Onișoru, Halița, Catu Iii, 
Pană și farmacistul^ Bistrițianu.

Ploescl, 19 Septemvre (1 Octomvre.)
Impărtășimu cu toții durerdsa perdere a pă

rintelui vostru și marelui Română.
Negoescu, Virgilu Popescu, Rocneanu, Roma- 
nescu, Spirescu, Mardanu, Marinianu, căpitană 
Mihaescu, loanu Sanoiescu, Alexa Seviescu, I. 
Goga, Pârvu, Tomoșoiu, Zaharia, Ovessa, Costi 
Zaharia, Nache Zaharia.

Iași, 20 Septemvre (2 Octomvre).
Condolențele mele pentru perderea bunului 

părinte și neobositului luptătoră ală sfintei cause 
românesc!. Severă Mureșianu.

Brașovă, 1 Octomvre.
Cu cordială participare am aflată soirea des

pre decedarea multă stimatului vostru tată și a- 
micului meu de ani îndelungați. Numele său va 
continua a trăi pentru totdăuna în istoria nu nu
mai a patriei năstre ânguste Transilvania, ci și 
în cercuri mai largi. Elu a ajunsă înalta trăptâ 
a etății de 75 ani, pe care eu ca bătrână de 90 
ani o întrecă cu 15 ani, și totuși din vechime 
a fostă privită ca ună norocă o mdrte mai tim
puria, fiindu-că decedatulă lasă după elă celoră 
rămași în urmă’i ic6na puterei sale depline și 
vidie, der puterea răposatului și chipulă său con
tinuă a trăi în fiulu său. Primăscă espresiunea 
condolenței mele și ceilalți rămași în viăță după 
reposatulă. Dr. losifQ de Greissing.

nu

literată și edu-

Moisilti, loachimti 
profesorii Pletosu, 
Dr. Tanco, Moisil,

Familia Pavelia, Vintilă, Tanco.

înmormântarea lui Iacobă Mureșianu.
Sâmbătă după amăiji o viuă mișcare se observă in 

piața Brașovului. Români și neromâni, tineri și bătrâni, 
bărbați și femei, toți se grăbeau să dea ultima onOre 
bătrânului Iacobă Mureșianu, care a jertfita 50 de ani 
din vieță pentru crescerea tinerimei, cultura poporului și 
fericirea națiunei sale.

Sunlă Orele 2 și Tristulă sunelă alo clopotelor 
vestesce Începerea ceremonialului de înmormântare. In 
piață s’adună totă mai multă publică, sule de indivizi 
ișl îndreptă pașii spre casa îmbrăcată în negru a răpo
satului. Locuința, curtea, coridOrele erau indesuite de 
Omeni. Grosulă mulțimei, ne mai pulăndă încăpe în curte, 
ocupă ună însemnată terenă ală pieței din spre pOrtă. 
Fiăcare ar fi dorită să mai vedă odată rămășițele pă
mântesc! ale bărbatului virtuosă, ale tovarășului de luptă, 
ale părintelui credinciosă și educatorului a două gene- 
rațiunl; care s’a jertfită pentru toți și a trăită pentru fe
ricirea tuturora.

*
Vestea morții lui străbătendă ca fulgerulă în tOle 

părțile locuite de Români, impărțitorii de telegrame so- 
sescă unulă după altulă aducăndă espresiele de condo
lență ale fiiloră recunoscători de dincOceJ ți dincolo de 
Carpați. NumerOse corOne de flori sosite din diferite părți 
ale Ardălului împodobeau sicriulă veteranului luptătoră.

0 corOnă din rose și viorele cu pantlicl albe de 
mătase pOrtă inscripțiunea: Eră meritatului fundatoră — 
Reuniunea femeiloră române din Brașovă 19 Sept. 1887.

Pe altă corOnă de rose și imortele cu pantlicl alba 
se află inscripțiunea: Lui Iacobă Mureșianu — Associa- 
țiunea transilvană pentru literatura română și cultura 
poporului română, 18 (30) Sept. 1887.

0 coronă din iasomiă și rose cu pantlicl, una nă- 
gră și alta albă, pe cari era scrisă: Multă meritatului 
Iacobă Mureșianu — Corpulă profesorală dela șcătele 
medie din Brașovă.

O corănă de lauri în mijlocă cu ună coșuleță de
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boboci de rose plină cu „nu mă uita" având! pantlicî 
albastre, p6rtă inscripția: Neobositului luptătorii național 
Iacob! Mureșianu — Inteligența română din Bla.șiu.

0 frumâsă coronă de lauri, in mijloc! cu o cruce 
aurită șerpuită cu „nu mă uita' și cu pantlicî albastre are 
inscripțiunea: Comandantelui Mureșianu — Oșteanul! 
Negruțiu.

O corână de lauri cu camelii și cu pantlicî albe 
din partea tipografiei «Aurora11 are următorea dedicația: 
Sârelui — Aurora.

O cor6nă din pausele și viorele cu pantlicî albe 
și cu inscripțiunea: Meritatului membru Iacob! Măreșianu 
— Asociațiunea meseriașilor! români.

O corână din rose și flori de câmpii și pantlicî 
albe: Neuitatului nostru amică — Familia Grama.

O corână de rose cu pantlicî albe din partea fa
miliei Bârseanu.

O bogată corOnă de lauri cu boboci de rose și 
imortele avăndă pantlicî albe și inscripțiunea: Dormi în 
pace, că ai creată o generația, care asigură viitorul! na- 
țiunei tale! — George B. Popă, Luna lui Răpciune 1887.

Cea mai mare era corbna oferită de fiii, nepoții și 
ginerii răposatului, din flori naturale cu trei pantlicî late 
de atlasă, cari împreună formau culorile roșu-galbenă- 
venăt!.

Frumosele cununi, ce înconjurau cosciugulă, cu în- 
scripțiunile loră semnificative și pline de sentiment!, a- 
ceste mici dăr frumâse tributuri de recunoscință față cu 
meritele repausatului, răpescă ochii privitorului câteva 
momente, pentru ca apoi in momentele urmăl6re să se 
îndrepte pe fața veselă a mortului, și de aci pe bustulă 
lui turnată in ghipsă și aședat! simetrică la căpătâiulă 
sicriului între flori exotixe și încununată cu cununa de 
lauri cu pantlicî tricolore, ce i s’a dată de fiii săi ia 
jubileulă de 70 de ani. Compositorală nimeritului bustă 
e însuși fiiulă răposatului, Traiană studentă academică 
de sculptură; el! a eternisată pe tatălă său prin aceslă 
bustă in mărime naturală, așa pre; um era in ultimii 
ani ai etății sale: fața blândă, ochii ageri, fruntea lată 
și deschisă, puțină plecată înainte, barba proporționată, 
plină și stufosă, pe care timpul! și munca i o înălbise 
aprbpe cu desăvârșire.

*
La orele 3 p. m se incepă funcțiunile astrucărei 

după ritulă orientală. Eruditulă și s mpaticulă domn! 
canonică Ioană M. Moldovană servesce ca preot! 
pontificantă, asistată de d-lă profesoră de teologia dr. 
Augustină Bnnea și de d-nii preoți gr. cat. T o m a s ă 
și Pandrea din Tohanulă vechiu. După săvirșirea po
melnicului sicriulă se ridică din casa.

Cortegiulă se pune în mișcare spre cimiteriul! ro
mână din Grbveră. In frunte mergă studenții români 
dela scălele gimnasiale și comerciale, urmați de corpulă 
profesorală română; după ei vină sudeDții dela scolele 
romano-catohce, urmați asemenea de corpulă loră pro
fesorală. Urmezi preoții fungenți, doi câte doi, îmbrăcațl 
uniformă in sfite negre de catifea și urmați de cântăreți 
și de deputațiunea poporeniloră din Tohanulă vechiu, 
condusă de proprietarul! Nicolau Popă. Urmâză carul! 
funebru cu omenn serviciului pompeloră funebre De-o 
parte și de alta a carului mergă câte șese notabili ro
mâni, amici ai răposatului.

După cară mergă membrii familiei decedatului, ur- 
mâzâ apoi personalul! redacțiunei „Gazetei Transilvaniei11. 
Venea apoi delegatul! Associațiunei d. Parlenie Cosma 
cu d. Valeriu Bologa din Sibiiu, culegătorii tipografi ai 
„Gazetei', preoții gr. orientali din loc! și din împreju
rime in corpore, funcționari ai comunei cu d. primară de 

Brennerberg, funcționari ai comitatului cu d. viee-comile 
de Roii, membrii ai consiliului orășenesc! și comitatensă 
apoi advocațî, medici, comercianți și altI fruntași români 
și neromâni, protopresbiterulă evangelică săses<! d. 
Oberi cu directorul! giînnasiului evangelică și cu mulți 
profesori ai acestui gimnasiu, asemenea d. abate romano 
catolică cu alțî fruntași ai bisericei sale, funcționarii dela 
poștă; urmâză apoi ofițeri ai garnisănei in frunte cu d 
colonelă-comandantă de brigadă Pokay; după aceea ve
neau meseriașii români in corpore, in fine un! lungă 
șiră de dame in frunte cu membrele „Reuniunei femei
lor! române11, al! căreia fundator! a fostă lacobă Mu
reșianu.

Pe când fruntea cortegiului traversând! piața ajunge 
in capătul! stradei Scheilor! partea din urmă a lungului 
cortegiu se aflau încă în strada teatrului. Era impună
tor! acest! mare și frumos! cortegiu și pănă la fine ar 
fi decurs! în cea mai esemplară ordine, decă înainte de 
intrarea în cimiteriu n’ar fi căcjută o plâiă repede și ve
hementă, care pe cei mai mulți ii sili să părăsâscă ren 
durile pentru a se adăposti câteva minute, ca mai târtjiu 
să se întâlnâseă toți în capela română din cimiteriu, unde 
se oficiă prohodul! de amintiții preoți.

In acâstă capelă s’au vărsată atâtea lacrime, s’au 
prohodită ațâța bărbați meritați, in acâstă capelă se află 
pe păreți incă cununele sânte de pe sicriul! încoronatu
lui poet! Andreiu Mureșianu, împresurate de alte și alte 
sute de cununi. Oricât! de îndesuită era micuța capelă 
de mulțimea publicului, tăcerea fu destulă de mare, aten
țiunea auditorilor! destulă de încordată pentru ca publi
cul! să prftă înțelege din vorbă în vorbă cuvintele alese 
și pline de pietate ale talentatului orator! Dr. Bunea.

In decursul! serviciului funebru escelentulă cor! de 
dame și bărbați condusă de vrednicul! profesoră de mu- 
sică dela gimnasiulă de aici d PopovicI prin duiosele 
sale cântări a stors! multe lacrime.

Dâcă marele Andreiu Mureșianu, ală căruia mor 
mentă zace numai câțiva pași departe de acestă capelă, 
ară fi aucjdă cu câtă armouiă se oficiâză prohodul! iu
bitului său consângeană cum cântăreții români gr. or. 
din cor! șf din strană tăspundă preoților! români gr. cat. 
din altar!, cum toți împreună se unesc! in deplângerea 
morții fiiului unei biserici, der părintele tuturor!: p6le 
amâgit! de presupusa realitate a frumosei uniri frățescl 
cântată de el! cu atâta putere in cunoscutul! său «Ră- 
sun' t0“, s’ar fi ridicată din mormânt! ca să-și stâmpere 
sufletul! seu însetată de dorul! acestei concordii frățescl.

Încă un! „în veci amintirea lui« și coștiugul! por 
nesce spre gr6pă. Aici urcându-se pe treptele mormân
tului coredaetorulă „Gazetei» d-lă Stefanu Bobancu ros- 
tesce plină de emoțiune și cu voce tare și pătrumjâtbre 
următorele cuvinte de ultim! rămasă bună :

Ne-ai părăsită și tu neprețuitule bătrână! Te-ai 
grăbii! să te întâlnesc! cu aceia din vigurăsă, activa și 
generOsa ta generațiune, cari ți-au apucată înainte. Ne- 
ai părăsită, der cu consciința impăcetă și cn sufletul! liniș
tită, că țl-ai făcută datoria, ca lată și ca Român!, și ți ai 
vâijulă împlinite multe din mărețele tale visuri.

Pe noi în-ă, cari avem! să continuăm! greaua lu
crare culturală și națională românescă, pe care tu ai a- 
dus'o la atâta gloriă, ne lași cu inima sfâșiată de du
rere, în mijlocul! drumului pe care ne-ai pornită; căci 
tu ne-ai fostă prin încuragearea și prin sfaturile tale pă
rintesc! și românescl o călăuză neprețuită ce nu o pu
tem! înlocui; ne vor! călăuzi însă faptele și sentimen
tele tale românescl, de cari dau mărturiă două gene- 
rațiunl.

Durerea nâstră cresce la cugetul!, că pentru acostă 
scumpă și prețios! moștenire nu-țl putem! aduce tribu
tul! de recunoscință precum inima nășiră ar voi. Abia 
acum când iăsfoimă cartea marilor! tale fapte pentru 
neamul! românescă, vedem! câtă de slabi și mici sun
tem! in fața la!

Vom! spune insă tuturora ce bună și nobilă pă
rinte ai fostă, Iu care țl-ai crescută copii, nu pentru 
propria la mângâiere, ci pentru idealuri ma înalte !

Vom! spune tuturora ce mare Român! ai fostă, 
tu care ți- ii prețuită limba și neamul! românescă ma* 
multă decât! vieța sa!

Ce alt! tribut! de recunoscință îți putem! noi a- 
duce decât! asigurarea, că steagul! ce l’ai desfășurat! 
acum 50 de ani și pe care ni l’ai încredințat! nouă, nu 
ii! vomă părăsi decât! odată cu viâța nășiră!

Primesce, neuitatule părinle și mare Română, acest 
tribut! de recunoscință, singu'ul! ce ți-lă putem! aduce, 
împreună cu lacrimile ce le vărsăm! pe mormântul! tău!

Pe fețele tuturor! curgeau lacrimii, se vedea câ 
Jacob! Mureșianu se bucura de iubirea tuturor!. Intre 
suspine durerăse sicriulă dispăru in taina mormântului.

SUIRILE PILEI.
Miniștrii unguresc! de interne și justiția au ordo

nată pentru teritoriul! comitatului Neograd! pe du
rata de trei' luni aplicarea dreptului statară contra in
cendiatorilor!.

—x—
Ministrul! honvedimei a ordonată, ca să fiă con- 

vocațl la eserciții de arme pe ijiua de t Octomvre și re- 
serviștii de întregire.

—x —
Sub titlul! «Bureți de tdmnă11 scrie «F6ia Die- 

cesană. dela 20 Septeinvre: „In Budapesta are să apară, 
dâcă cumva procurorul! nu-i va stinge lumina vieței, 
un! nou cjiară maghiar! politică întitulată: „Uj eg âs 
uj fold' (cer! și pământ! nou). In numărul! primă 
de probă după cjtsa aceluia, carele a fostă spânzurată 
într’o Luni: săptămâna se începe bine, acestă Ziar! pu
blică uni autografă pre înaltă fictivă dd-to 
Budapesta 15 Sept. a. c. contrasemnat! de ministru-pre- 
ședințe Tisza, in care se demândă acestuia, să sărbălo- 
reze aniversarea de 40 de ani a anului 1848 și împli
nirea de 1000 dela fundarea regatului Ungariei în anulă 
1888. Spre acest! scop! are să se restitue înlrâgă-în- 
Ireguțâ constituția din anulă 1848. Regele Ungariei să 
resideze numai în Ungaria și să introducă limba ma
ghiară in sfat!, biserică scâlă și tamiliă, părăsind! odată 
pocită maximă a primului rege Ștefană: împărăția nu
mai cu o limbă este slabă Armatei să se dea generali, 
oficieri și stegurl unguresel. Breșa să aibă deplină liber
tate. In Budapesța să se ridice un! monument! colo- 
sa'ă eu inscripțiunea: Talpra Magyar! — și alte șozenii. 
— Ce se Zicem! noi la tâte acestea? Satul! arde și 
baba să pâptănă.«

—x—
Colectorul! de dare din Râșnov! (Rosenau), spune 

,Herm. Ztg.“, e tras! în cercetare penală pentru dela
pidare de bani adunați din conlrikuțunl, Se Z'ce câ 
deja s’ar! fi descoperită falsificări în registrul! de dare 
și in jurnale.

—x—
Societatea de lectură „Virtus Romana Redi- 

viva* a junimei studiăse dela gimnasiulă superior! rom. 
greco-cath. din Năsăudă, incependu-șl activitatea pre a-

FOILETONU.

APĂRAREA TRANSILVANIEI
contra

ROMÂNIEI ALIATĂ CU RUSIA
(Urmare.)

Ad. 1. Acestă liniă de operațiune compusă din co- 
municațiunile ce ducă prin trecălorele : Rotunda, Rodna 
și Bergeu trebue mai întâia să fiă ocupată din partea 
Irupeloră române din Bucovina, pentru-ca să acopere 
flancul! drept! și spatele posițiunei Carpațiloră,

Ad. 2. Printre comunicațiile ce aparțină acestei linii 
de operațiune, numai șoseaua Oituzului este mai sigură, 
adecă, practicabilă pentru mai multă timp! și pentru 
corpuri mari de trupe cu trenurile lor! ; acâstă șosea se 
unesce și ea la Brașovă cu comunicațiunile grupei a 3 a. 
Dintre celelalte comunicațiunl ce aparțină aces ei grupe 
(a 2-a), numai șoseaua Ghimeșului ce duce la Ciuc-Se- 
reda se p6te numi bună, pe când celelalte sunt! forte 
anevoiâse.

T6te aceste drumuri, după ce pătrundă valul! mun
ților! de frontariă, altfel! destul! de lată, și după ce 
traversâză basinulă Sânt-Georgiului și a Clacului trebue 
să mai străbată un! ală duoilea val! de munți compusă 
din munții Gurghiului, Harghitei și Băt utului un! ținută, 

pe câtă de sterilă, pe atât! de dificilă din causa lipsei 
de cantonament! și bivuacuri pentru corpuri mai mari 
de trupe.

D’abia după învingerea tuturor! greutăților! acestora, 
pot! pătrunde colonele române in inima Transilvaniei, 
adecă in văile mănos,e ale Mureșului și a ambelor! 
Ternave, mică și mare Pe lângă aceste greufățl ce le 
in'empină aci o invasiune română, mai trebue să amin
tim! și inconvenientul!, că întregul! front! de Estă 
ală Trantilvaniei, nu este străbătută de nici o cale fe
rată, incâtă reintărirele și aprovisionările române devină 
cu totul! dificile, și, cura vom! vedâ mai târZiu, chiar 
periclitate.

In fine mai adaugemă, că aceste linii de comuni
cații mai sunt! și excentrice în raportă de centrul! 
(inima) României. — Cu t6te acestea nu putem! nega 
faptul!, că decă agresorul! română cu tote greutățile 
indicate, va reuși să înfrângă frontul! de Estă cu forțe 
numerose și înlr’un! moment!, când trupele nâstre ară 
fi retrase său ocupate in partea de Sudu a Transilvaniei, 
atunci spatele său liniile de operațiune nl-ară fi tare 
amenințate; âr in cașul! unei ne isb&nde, anii) pută fi 
chiar! espușl a suferi o catastrofă.

Aci trebue țînsă să nu scăpăm! din vedere o îm
prejurare, pe caie Austria ar putâ-o esploata cu succes, 
in scopul! unei apărăil eficace a frontului de Estă, și 

anume, ținuturile: Sân-Georgiului Ciucului și a Irei- 
Scaunelorii (Haromszek) precum și a desființatului dis
trict! Oderheiu (Udvarhely) și chiar! o parte din dis
trictul! Mureșului sunt! locuite de Secui, adecă, de o 
sectă de sămință maghiară, cari pe lângă alte calități 
lăudabile, mai posedă bărbăția, însuflețire belică și o iu
bire arZătore pentru patria lor! natală, atât! de încân- 
tătâre prin frumseța ei naturală.

Prin urmare, dâcă s’ar da Stcuiloriî o organisațiă 
militară analogă cu a Gliteloră (Lands'urm) din Tirolil 
credem! că apărarea frontului de Estă al! Transilvaniei 
în contra unui ala ! secundară din partea Româniloră, 
s’ar! pute prea bine încredința Secuiloră cel! puțină 
pentru un! timp! 6re-care; Zlcem0 acâsta, basându-ne 
pe suposiția anterioră, câ Românii, atacând! cu grosul! 
lor! (rontul! de Sudă ală Transilvaniei, (cașul! cel! 
mai probabilă, după cum vomă dovedi mai târZiu) ară 
comite greșâla, se detașeze din capul! locului forțe se
cundare pentru atacul! frontului de Estă. — Cu mo
dulă acesta trupele austriace ară găsi ocasiunea favora- 
b'lă să intre unite în acțiune și cu forțe numerâse chiar 
dela începutul! ostilităților!, pe când altfel!, n’ar pută 
participa la luptă, decât! mai târZiu, adecă treptată și 
cu forțe mai puțină numerdse. — Pe de altă parte, gro
sul! trupelor! române, pătrunsă în transilvania, nu va 
pută continua înaintarea sa dela Brașov! spre interio- 
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nulii scolasticii 1887'8, s’a constituită la 20 Septemvre 
sub conducerea d-nului profesorii Or. Constantina MoisilO 
in modula următoră: Președinte: Aurelia Olteana stud. 
in cl. VIII gimn., Vicepreședinte: Octaviu Popescu stud. 
în cl. VII gimn., Notară: Iosifu Sânyeorzană stud. in cl. 
VIII gimn., Bibliotecara: Dănilă Mălaiu stud. in cl. VIII 
gimn, Cassariu : Aurelia Motocii stud. in cl VII gimn., 
Controloră: Alexandru Măiereanu stud. în cl. Vil gimn., 
Redactoră ala fbiei ,Musa Someșană' Iacobu Făyără- 
șanu stud. in cl. VIII gunn. Năsăudă, la 30 Septemvre 
1887. Biuroula.

—x—
Se înmulțescă cumplita hoții în Ungaria, și mai 

alesd în Ungaria de Norda. Sosescă mereu scirl despre 
spargeri, jafuri și omoruri. Ce facO insă gendarinii d-lui 
Tisza? Umbli după soboli!

Ciinuniă. — Silvestru Moldovana, complabila 
și secretară la banca „Arieșana1* din Turda, și Marga
reta CigăreanO, căsătoriți. Turda, în Septemvre 
1887. — Adresămă tinerei părechl cele mai căldurbse 
felicitări.

—x—
f Teodoră Pap, proprietară mare în comuna 

Kekes in diecesa Aradului, a repausală in DomnulO Joi 
In 17/29 Sept. a. c. in Lugoșă. Precum e informata 
„Foia Dircesană", pe lângă mai multe legate făcute ru- 
deniiloră și pentru scopuri filantropice, cea mai mare 
parte a frumosei lui averi a test't’o pentru o fundațiune 
de stipendii pentru studențl români gr. or., concredendă 
administrația acestei fundațiunl Episcopii Aradului. — 
Fiă-i țârina ușoră, memoria eternă, și generbsa lui faptă 
să afle imitare!

Archiducele AIbreclit în România.
„Miincli. Allg. Ztg.“, vorbi ntlu de visita, 

ce archiducele AIbreclit a făcută regelui Româ
niei la Sinaia, 4*ce că Archiducele a foștii anume 
alesu ca s6 salute pe regele Carolă, dedrece în 
familia llab.sburgilorfi elfi este acela, care apre 
țiază mai multă prietenia Rusiei. Ast fel ii fiindu 
visita lui în Sinaia nu putea atinge susceptibi
litatea guvernului din Petersburgă.

La acestea mai adauge „Miincli. Allg. Zt.g.“, 
că visita acdsta e o nouă dovadă de „bunele ra
porturi ce esistă între casa de Habsburgu și Ho- 
lienaollernulu română.

România și tarifulft autonoma.
Cetimu în „Voința Națională11 :
Amă arătată intr’ună articulă trecută câtă de puțină 

cunoscință are „Neue Freie Presse“ despre afacerile nostre 
economice și cât de puțină ișt dă săma de ideile și de 
tendințele nbstre în materiă de comerță și de industria.

Der să intrămă in amănunte. Gazeta vienezâ sus
ține, că prin aplicarea tarifului autonomă noi amă sufe
rită o îndoită pierdere: mai întâiu a pierdută statuia 
prin împuținarea venituriloră sale vamale și apoi au per- 
dută particularii, fiindcă diferitele obiecte importate s’ar 
fi scumpită.

Îndoită erbre.
Departe ca statulă să piardă ceva, din contră elă 

n’a făcută deeâtă să câștige. Veniturile vămiloră pentru 
primele șăse luni ale anului 1887 au fostă cu multă mai 
niatl față cu cele șăse dintâiu luni din 1886.

Dela aplicarea tarifului autonomă încăce fabricele

năstre au mersă necontenită prosperândă. Faptulă că 
d. Alcaz a fostă nevoită să importe uneori din Austro- 
Uugaria cantități însemnate de postavă nu constitue de 
câtă o escepțtune. Nu e mai puțină aievărată că fa
brica d-sale produce în fiecare ană cățiml mari de pos- 
tavă, cari facă să rămână in țeră sutimi de mii de lei. 
Nu trebue să uitămă apoi că s’au înființată încă câteva 
fabrici de postavă, cari mergă (brie bine și că altele încă 
suntă pe cale d’a se întemeia. Tbte aceste fabrici pro
ducă ună postavă solidă și fbrte căutată. Peste câțiva 
ani, mai multă ca sigură, vomă isbuti să producemă la 
noi cea mai mare parte din postavulă (afară de calitate 
cu totulă superioră) de care avemă trebuință.

Totă astfelă și cu multe alte articole, pe cari în 
parte am începută a le fabrica in țâră și pe cari din 
ană în ană le vomă produce in cățiml mai mari.

Naturală că la începută vomă trebui să facemă 
bre-eare sacrificii, dăr sciulă este că fără sacrificii nu se 
face nimică in lumea acăsta. In ce ară consta patriotis- 
mulă și înțelepciunea, dăcă omenii nu ară sci să-și im
pună sacrificii momentane in vederea unoră folbse mai 
târlii ?

Se pbte să ne fi înșelată asupra viitorului unoră 
fabrici; și în acâstă privință esperiența dobândită cons- 
titue ună capitală de care vomă sci să ne servimă pen
tru întreprinderile viitore.

Decă importulă nostru de fabricate a scăzută și va 
scăde negreșită pe tîă-care ană, cu câtă vomă avea mai 
multe fabrici, nu se pbte cjice Iotă atâta și despre es- 
portulă nostru. Ceiă puțină esporlulă nu a scădută în 
raportă cu scăderea importului. Mai lesne pulemă găsi 
noi debușeuri pentru productele agriculturei nbstre, de 
câtă pbte găsi Austro-Ungaria pentru fabricatele ei.

O dovadă că afacerile nbstre comerciale nu s’au 
împuținată o avemă in chiar bilanțulă Băncei naționale, 
pe care ilă înterpretăză in felulă ei „Neue Freie Presse". 
Astfelă portofoliulă Băncei, care la 6 Septemvre 1886 
era de 21,075,811, e pentru data de 5 Septemvre 1887 
de 22, 337.261 lei, adecă cu 1,250,000 mai urcată ca 
anulă trecută. Portofoliulă represintă afacerile comer
ciale. Scăderea în primulă semestru pe carj o observă 
„Neue Freie Presse" in veniturile băniei provine numai 
din afaceri estraordinare ale acestui stabilimentă de cre
dită, cari nu au nimică a face cu esporlulă seu eu im- 
porlulă.

Pentru esporlulă nostru am găsită deja debușeuri 
însemnate in Italia și in alte țări.

După cum se vede, situația nbsfră economică e cu 
tolu!ă altfelă de cum o privesce „Neue Freie Presse.*

Ultime scirl.
Roma, 21 Septemvre. — „La Riforma11 vor- 

bindt’i de întrevederea d-lui Crispi eu prințulu 
de Bismarck, împărtășesce părerea tjiareloră, că 
d. Crispi, lucrându pentru buna stara a patriei 
pe basa dreptului gințiloră și a tractateloriî, va 
asigura pacea și nu va pregăti r&tboiu.

DIVERSE.
Cause mici, efecte mari. — Atâta s’a mai vorbită 

și s’a mai desbălufă prin tbte (oile politice și de toți di
plomații lumii, că ce evenimente însemnată și deci^âtoră 
in politica europbnă va fi întrevederea împăratului Vil- 
helm cu Țarulă la Sletlin. Acuma vină cercurile poli
tice germane, cari trăescă în nedeslipită apropiere de im- 

păratulă Vilhelm și spună, că tbtă genesa aceloră com- 
binațiunl felurite — a foslă numai o întâmplare ridicolă. 
Precum se întâmplă mai totdeuna la atarl mișcări poli
tice, causa stă numai și numai în — prostia unui ser- 
vitoră. Aur^T colo, ună servitoră să îmbete o lume în- 
trăgăl Căci adică, când a plecată Țarulă din Petersburg 
la Copenhaga, servitorulă a primită mai multe lucruri 
spre a le pacheta și intre altele chiar și o uniformă pru
siana. E datina anume, că monarchii când călătorescă 
priu alte țări se cam ingrijescă pentru tbte eventualitățile 
și iau diferite uniforme, ca să le aibă mereu gata, când 
din întâmplare ar avea trebuință de ele. Servitorulă Ța
rului însă, prostuță de firea lui, de geaba îșl totă bătea 
capulă, că ce caută uniforma prusiană în garderoba u- 
nui Țară? Și după multă bătae de capă, elă totuși după 
priceperea lui a găsită causa causeloră și a începută a 
face svonă. Acum bietulă servitoră îșl plânge păcatele 
prin Siberia, se pocăiesce și vede, că nu e preacusfată 
a vorbi multă despre garderoba unui Țară, care călăto- 
resce. Servitorulă e trimisă pe 5 ani in Siberia pentru 
că elă a fostă scornitorulă acelei vești, că Țarulă și Im- 
păratulă Vilhelm au să se întâlnâscă la Stettin.

Necrologu — Dumitru, Simeonă, Anastasia, Teo
dorii, Vasilia și Toma Bocoșiu ca frați, și rămășițele lui 
Pavelă Bocoșiu ca nepoți de frate în numele loră și a 
consângeniloră mai de aprbpe și mai depărtați, a cunos- 
cuțiloră și numeroșiloră amici, cu inima frântă de adâncă 
durere aducă la cunoscință, cumcă prea iubitulă loră 
frate, unchiu, consângănă și sinceră amică

Ioană Bocoșiu, 
medică cercuală ală M.-Ludoșului, atacată de apoplexiă 
șl a terminată vieța sa de utilitate publică în 26 ale cu
rentei 12 bre din nbpte în ală 42 ană ală vieței sale.

Rămășițele pământesc! ale repausatului în Domnulă 
s’au binecuvântată la locuința sa in 29 ale curentei 3 
ore p. m. după ritulă gr. catolică, și s’au depusă spre 
repausă in Cimiteriulă din locă.

M.-Ludoșiu, 27 Septemvre 1887.
Fiă-i țerina ușbră și memoria neuitată!

țTjf- Numere singuratice din „ Gazeta Transillva- 
nieiA ă 5 cr. se potu cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.
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rulă transilvaniei fără a’șl asigura flanculă dreptă, spa
tele și mai alesă linia principală de comunicația Bucuresci- 
Brașovă, lăsând in urmă și forțe însemnate contra Glbtelor 
Stcuesci, faptă, care ar slăbi in modă simțitoră grosulă 
oștirei române.

Ad. 3) Printre comunicațiunele, cari aparțină aces
tei grupe, este șoseaua excelentă dela Predeală (pasulă 
Timișului), care însoțită fiindă și de o cale ferată, asigură 
armatei de invasiune, reintăririle de totă felulă, inlesnindă 
transportulă și complectarea giabnică a materialului de 
asediu. Aprbpe de acâstă șosea, mai există și drumulă 
bine întreținută din trecâtorea dela Rucăru-Branu. Atestă 
liniă (a 3-a) de operațiă mai are și alte avantage, precum :

a) Valulă munțiloră de fruntariă este aci fbrte în
gustă;

b) După trecerea lui, armata de invasiune ajunge 
îndată in țlra Bursei, ținutulă (Brașovului) celă mai cul
tivată ală Transilvaniei.

c) Prin înaintarea pe acâstă liniă de operațiune, ca
pitala Bucuresci precum și centrulă României este mai 
bine asigurată, deși acest ă considerentă perde aci din 
valbre’i, debrece ofensiva Austriacă in țâra inamică nu 
intră in vederele nbstre.

Ca desavantagiu ală acestei linii de operațiune, se 
pbte aminti faptulă, că după ce ea duce fără greutăți și 

în direcția cea mai scurtă spre centrulă transilvaniei, 
probabilă că va da peste frontulă (grosulă) principală 
ală forțeloră austriace.

Ad. 4) Drumurile restrinse, forte depărtate între 
densele și in generală puțină practicabile ale acestei linii 
de operațiune și în fine lipsa unei căi ferate, nu ne în
demnă a crede, că grosulă armatei române ’șl-ar putea 
alege acâslă grupă de comunicații ca liniă de operațiune.

Însăși comunicațiunea ce duce prin Tumulii roșu 
la Sibiiu este fbrte rea în partea României.

Prin construirea unui drurnă de feră dela Pitesci 
prin Râmnicu la Sibiiu și prin o reparațiă corâspunțfâ- 
tore a comunicațiuniloră ce străbată Carpații, acâstă li
niă de operațiune ar putea câștiga multă valbre pentru 
România.

Cu tbte acestea, chiar în starea actuală a comuni
cațiuniloră din acâstă grupă, linia de operațiune asupra 
Sibiiului oferă Româniloru posibilitatea de a De tăia le
găturile cu Ungaria, a ne întrerupe unica cale ferată, 
ce duce în acea direcțiă, în fine a ne pune pe griji de 
retragerea nbstră, în consecință, silindu-ne a ne răspândi 
forțele, a ne distrage atențiunea, etc. protegiândă în mo
dulă acesta ataculă principală ală grosului loră.

Din cele tțise resultă dâr, că acâstă direcțiune de 
atacă (linia de operațiune asupra Sibiiului) a Români 

loră, ne pbte fi fbrte primejdibsă chiar în casulă când 
Românii ară inlrebuința-o în sensă secundară.

Resumândă pe scurtă cele ițise pănă aci asupra a- 
vantageloră și desavantageloră fie-cărei din aceste linii 
de operațiune, putemă veni la conclusiunea următdre:

A 3-a liniă de operațiune (Predeală) este cea mai 
sigură pentru Română, de aceea credemă că armata loră 
voră întrebuința-o pentru ataculă principală.

A 4-a liniă de operațiune, deși nu se recomandă 
pentru ataculă principală din căușele expuse, totuși ca 
liniă secundară promite resultate însemnate, încâtă se pbte 
admite că Românii — lăcândă ataculă principală asupra 
Brașovului — voră întrebuința acâită liniă (tumulii 
roșu Sibiiu) pentru ună atacă secundară mai cu sbmă în 
scopulă a ne sili să ne răspândimă forțele. — Acâsfa o 
pbte face armata română cu atâtă mai ușoră cu câtă ea 
dispune de o superioritate numerică considerabilă în ra
portă de noi. — Orice colbnă de atacă secundară a 
Românilor pbte echivala in efectiv cu totalul tuturor trupe- 
loră nostre disponibile. Este dâr probabilă sâu celă pu
țină posibilă, că pe acâstă liniă de operațiune (Sibiiulă), 
va acționa corpulă l-iu de armată românu ce’șl are re
ședința în Craiova.

(Va urma).



Nr. 208. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

Cursul â 1* burat. de Vlen&
din 30 Septemvre st. n 1887.

Roată de aură 5’/0 ... 99 86
Rentă de hârtia 6°/0 . . 86.85
(mprumutulă căiloră ferate

ungare........................149 50
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostil ung.
(1-ma em isiune) ... 98 30 

Amortisarea datoriei căi
loril ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) ....-----

Amortisarea datoriei căi
loril ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 14 25 

Bonuri rurale ungare . . 104 30 
Bonuri cu cl. de sortare 104.10 
Bonuri rurale Banat-Ti-

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

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

vinii ung........................ 100. -
împrumutul!] cu premiu 

ung................................. 123 20
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 50 
Reuta de hărtiă austriacă 81 10 
Renta de arg. austr. . . 82 36
Renta de aură austr. . .112 35 
Losurile din 1860 . . . 135 25
Acțiunile băniei austro-

ungare ........................ 880 —
Act. băncel de credită ung. 289.70
Act. băncel de credită austr.282.90 
Argintulă —. — Galbiul

împărătesei ................5 94
Napoleon-d'orI .... 9 94
Mărci 100 împ. germ. . . 61 50 
Londra 10 Livres sterlinge 125 75

Cursulu pieței Brașovu

diu 3 Octomvre st. n. 1887.

Bancnote românesc! .... Cump

\rgint romanesc.....................

'iapoleon-d’orl.........................

ijire turcesc!.............................

Imperial!.................................

Galbeni......................................

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0 .

n ’ n 5°/o •
Ruble RusescI.........................

)iscontulO ... •

8.64 Vena. 8.62

8.55 » 8.60

9 94 » 9.98

11.25 » 1130

10.24 » 10.27

5 86 » 5.90

101.— » 102.-

98.— - 99.—
110.— » 111.—

7—10°/, pe anO

s Unu comis i e . sJ de mărfuri mixte bine dedattl se caută la Di- | 
mitrie Romami în Seliște. Se preferă unu &J Românii în totO casulti îns6 e limba română și J 

& germană recerută. >

Avisu d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și nuuierii de pe 
fâșia sub care au primitu cțiarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abonezâ din nou s6 binevoiască a scrie adresa 
lămuritu și să arate și posta ultimă.

Ddcă se ivesctl iregularități la primirea (parului onor, abonați 
sunti’i rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtCi 
depinde dela noi, să se delătureze. ADMINISTli. „GAZ. TRANSA

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

1. Dela Brașovu la Peșta:
Trenulo de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute săra.
Trenulo mixta Nr. 315: 4 ore 01 minută ditnindța.

2. Dela Brașovu la Buouresoi:
Trenulo accelerata Nr. 302: 5 ore 37 minute diminua.
Trenulo mixta Nr. 318: 1 oră 55 minute după ameiți.

II. Sosirea trenurilor!!:
1. Dela Peșta la Brașovu:

Trenulo de persone Nr. 308: 9 6re 46 minute înainte de amdcjl.
Trenulo roixto Nr. 316: 9 6re 52 minute săra.

2. Dela Buouresoi la Brașovu:
Trenulo accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera. 
Trenulo mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după atnâițl.

A. Plecarea posteloru:
a) Dela BrașovO la Reșnovu-Zernescl-Branil: 12 ore 30 min. după am&p.
b) r „ „ Zizinîi: 4 6re după amd^L
c) „ in Secuime (S. Georgî): 1 ora 30 minute noptea.
d) T» ,, la Făgărașă: 4 ore dimineța.
e) „ la Săcele: 4 bre dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Reșnovu-Zernesci-Braniî la BrașovO : 10 6re înainte da amd(|I.
b) •n Zizinu la BrașovO: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la BrașovO: 6 <5re sera
d) n Făgărașu la BrașovO: 2 6re diminâța.
e) D Săcele la BrașovO: 6 6re 30 minute sera.Mersulu trenuriloru

Valabilă dela I luniu st. n. 1886.

pe linia Predeairt-Biulapesta și pe linia Teiușfi-Aradil-Budapesta a calei ferate orientale <le statil reg. nng.

iTipografia ALEXI Brașovti, Hârtia 10.31
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