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NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI?4
Cu t Octomvre 1887 st. v., se începe uuft nou 

abonamente pe trilnniulft Octomvre, Novembre și 
Decemvre Ia care învitămti pe toți onorații amici și spri
jinitori ai foiei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru România și străinătate: 

pe trei luni 10 franci 
„ ș6se „ 20 „
„ unu anu 40 „

face mai ușoră și mai

Pentru Austro-UiiEaria:
pe trei luni 3 fl.
,, șese „ 6 ,,
„ unu anu 12 „
Abonarea se p6te 

repede prin mandate poștale.
Abonațiloră de păn’acum li-se recomandă 

a însemna pe cuponu numârulă fâșiei sub care 
au primită diarulă.

Domnii cari se voră abona din nou s6 binevoescă 
a scrie adresa lămurită și a areta și posta ultimă.

Brașovu, 24 Septemvre 1887.
Nu puțină svonă a fost produsă în lumea 

publicistică o esclatnare, de care se folosise nu 
de multă puterniculu cancelară germană într’ună 
discursă alu seu ținută în parlamentulă din Ber
lină. Principele de Bismarek voindă atunci sâ 
arate câtă de puțină interesată este Germania 
la cele ce se petrecă în noulă principată bul 
gară (Jise cu Shakespeare: „ Ce’ml pasă mie 
de Ilecuba ?u ■

De acostă esclamare ne aducemă și noi 
aminte, când vedeină cu câtă nepăsare trecă mi
niștrii unguresc! peste prescrierile legiloră esis- 
tente, de câte or! voescă să facă unu pasă mai 
departe spre cucerirea întregului tăremă ală vieții 
publice pentru așa numita „limbă a statului,,11.

„Ce ml pasă mie de „Hecuba11 ?, strigă și d-1 
Tisza, actualulă ministru de finanțe, — care, ca 
lină omu de stată mare și indispensabilă ce se 
crede, imitdză în tot? pe cancelarulu din Berlină 
— și ordonă ca de aici încolo perceptoratele de 
dare regesel din Ardeală să nu mai primdscă 
decâtă numai chitanțe scrise în limba maghiară.

De nouă-spre tjece ani și mai bine percep
toratele regesc! au plătită și chitanțe scrise în 
limba română și germană fără de nici o pie- 
decă. Legea de naționalitate dă cetățeniloră 
statului dreptulă ca în tdte scrierile loră adre
sate comunei proprie, autorității bisericesc! și iu- 
risdicțiunei precum și organeloru ei și guvernu
lui să se pdtă folosi de limba loru maternă (§ 
23 alinea 1 a art. de lege 44 din 1868), Deo 
dată însă să trezesce voinicosulă fișpană alu co- 
mitateloră Teinavei mari și mici și președintele 
Kulturegyletului grofă Bethlen Gabor, că este 
o necuviință de cele mai mari ca nisce „percep- 
torate regesc! unguresc!11 să dea bani pe chi
tanțe scrise în limbile „barbare11 nemaghiare. 
Elu dă poruncă perceptorateloră din comitatele 
numite să nu mai primdscă decâtă chitanțe scrise 
unguresce. Părțile jicnite în dreptulă lord se 
plângă la ministru de finance și acesta găsesce, 
că bine și patriotică a procedată voinicosulă 
fișpană.

Legea de naționalitate nu-i supără nici pe 
unii nici pe alții. Ce le pasă loră de Hecuba ? Ei 
cu ai loru au făcută acea lege și totă ei o calcă 
și o nesocotescă după bunulă loru plecă. După 
denșii statulă n’are nici celă mai mică interesă 
de a lua în scută drepturile cetățeniloră. Sta- 
tulu îlă declară ei ca proprietate esclusivă a 
Maghiariloră și în consecință pretindă ca tdte se 
se scrie în limba maghiară.

Puțiuă îi ddre pe guvernanții de a<jl de nă
cazurile poporului, puțină le pasă ddcă țăranulă 
română și sasă din Ardeală cundsce or! nu 
limba maghiară și ddcă nu cumva va fi cons- 
trînsă ca pentru a-șl scote banii dela percepto- 

rată, să plătdscâ sume însâmnate traducAtoriloră 
de car! în multe locuri nici că se voră afla. Căci 
ce le este loră de Hecuba?

Vină acum foi de ale naționalitățiloră, vine 
organulă națională sibiană ală Sașiloră și des
copere flagranta nedreptate, ce li se face cetă
țeniloră nemaghiari prin impunerea acdsta for
țată a limbei maghiare în tdte raporturile loră 
cu organele publice ale statului.

Nu numai odată -— cj.ice memorata fdiă 
— când ne amă plânsă de nedreptate și asu
prire, ni s’a respunsu din tabăra adversară cu 
multă fariseismă: „forulă pentru gravaminele 
vdstre în stat.ulu nostru de modelă constituțio
nală este dieta, care e chiemată a delătura abu- 
surile de putere contra legii-11 Ddr — adauge 
aceeași fdiă — o esperiență de două-deci de 
ani ne-a răpită tdtă credința în farmeculu unoră 
asemeni asigurări!

Cu tdte aceste — esclamă fdia sibiiană — 
unui poporă nu-i este ertată a-și pierde credința 
în isbenda dreptului său!

Așa este. Dăr ce e de făcută? Legea de 
naționalitate esistentă e destulă de bună spre a 
fi călcată mereu în picidre de cei dela putere, 
dăr Nemaghiariloru, precum ne dovedesce înde
lunga esperiință, nu le pdte oferi nici celă mai 
mică scută în contra volniciiloră și terorismului 
guvernanțiloră.

Ar fi timpulă, credemă, să se desmetecdscă 
odată și dmenii politici ai Sașiloră din Ardeală 
cum au făcută ai Româniloră și să se chibzu- 
dscă cu tdtă seriositatea, ddcă nu este o condi- 
țiune de viață și pentru unii și pentru alții de 
a reapuca firulă pierdută ală politicei ardelenesc! 
și a procede în viitoră pentru apărarea dreptu- 
riloră călcate umăru la umărfi și cu tdtă liotă- 
rîrea astfelă, ca să nu le mai vină în minte ad- 
versariloră a d,ce: Ce ne Pa9â nouă de Hecuba ?

In memoria lui Iacobă Mnreșianu.
In cursulfl (JdelorO de Sâmbătă pănă ac|I, Redactorul 

„Gazetei Transilvaniei» a mai primit următărele telegrame 
și scrisori de condolență:

Baia de snsfi*), 21 Septemvre (3 Octomvre.)
Abia am delibată nectarulă libertății, și 

acum o nouă durere îmi sfâșiă inima. Ea se 
împreună cu a ta și a tuturoră Româniloră buni. 
Din causa matei perderl ce indurămă prin mdrtea 
bunului tău părinte, inteligența tdtă e adâncă 
mișcată. Primesce condolențele ndstre cele mai 
sincere, fiă-i repausulă dulce, numele lui nemu
ritorii strălucâscă ca o stea, atrăgendă și îndem- 
nândă pre toți Românii la activitate resolută 
eroică. Dr. Vasiliu Lucaciu.

Clușiu, 20 Septemvre (2 Octomvre).
Deși deja printr’o telegramă, împreună cu 

alțl români de aici, mi am espritnată condolență 
din incidentulă trecerei din vidță a neuitatului și 
multă meritatului Iacobă Mnreșianu, tatălui vos
tru, totuși m’arn aflată îndemnată a nu mă res- 
trînge la acea telegramă scurtă, când este vorba 
despre mdrtea unui atare omu vrednică de re- 
cunoscința întregei ndstre națiuni, cum era feri- 
citulă defunctă. 0 lungă viâță laboridsă a pe
trecută tatălă Vostru lucrândă în răstimpă de o 
jumătate seculă, cu zelă nobilă și neobosită, în
tre împregiurări adeseori fdrte grele, pentru bi
nele comună, pentru deșteptarea și înaintarea 
națiunei române, ală căreia fiu așa de credinciosă, 
neclintită, fidelă a fostă pururea. Afară de ma
rele sale merite publice patriotice, bine s’a me
ritată elă și ca omiî privată; împreună cu soția

*) Telegrama acăsta nf-a sosită așa de schimono
sită. incâtă ne a coslaiă multă trudă pănă ce amă des- 
eifrat’o. Ar fi bine, ca telegrafistulă din Baia de susă să 
mai facă unâ cursă de telegrafia și nu i-ar strica decă 
ar sci și românesce bareml câtă să descifreze telegramele.

Red. 

sa adevărată română (împodobită nu numai cu o 
frumsețe externă ci și cu virtuți rari și nobile) 
pe carea încă am avută ondre a-o cundsce în 
persdnă — fericitul ă Vostru părinte a sporită 
neamulă românescă cu mai mulț! băieți, i-a cres
cută pre toți și pre tdte așa, ca fiă-care să ’șl 
împlindscă chemarea sa aldsă — bravă și bine, 
încâtă ddcă n’ar avd părinții Voștri nici tină altă 
merită, decâtă că v’au născută și v’au crescută 
cum v’au crescută, chiar și asta 11-ară fi câștigată 
ună titlu de dreptă la recunoscință din partea 
Românimei. Asta nu e lingușire urîtă, ce nici 
ml-e obiceiulă și ce nici am vre-ună motivă a 
face, dedrece nu am a cere nici unu favoră pen
tru mine dela Voi — ci este ună adevferă nene- 
gabilă. Mă rogă spuneți-m!: unde amă sta noi 
acuma, ddcă fiă-care pater familias română și-ar 
fi împlinită bareml ca omă privată, în acea mă
sură și resultată chiămarea sa, ca multă regre- 
tații părinți ai Voștri?!

Așa este! Perderea loru, respective pierde
rea unui omă cum era tatălă Vostru, este o 
pierdere fdrte mare nu numai pentru Voi, ci și 
pentru familia cea mare romândsca întrdgă. Pri
miți ddr de nou expressiunea condolenței mele 
celei mai sinceră simțite, pe care nu numai ca 
Română deplângă depărtarea fericitului defunctă 
dintre noi, ci și ca atare, carele l’am numărată 
pe densulă între dmenii mei cei mai bun! și fui 
distinsă prin densulă cu o deopotrivă bunăvoință 
și afecțiune cordială, din primulă momentă, de 
când am avută ondre a’i face cunoscința mai de 
aprdpe, adecă de vr’o 30 de ani.

Ladislau Vajda,
Clnșin, 20 Septemvre (2 Octomvre).

Primesce espresiunea sinceră a simțămin- 
teloră mele de condolență din incidentulă morții 
iubitului Tău părinte și energiculă luptătoră ală 
causei ndstre naționale. Iartă-mă, că așa târziu 
vină a-ml satisface acestei datorințe, ddr mai 
multă de o săptămână sunt în pată greu bol- 
navă, Dr. Aurelii IsacO, advocată.

Baia de Crișiu, 21 Septemvre (3 Octomvre.)
Abia acum potă ajunge să Vă comunică, 

de aici din depărtare, din aceste locuri roman
tice ale Zarandului plină de suvenirl istorice ro- 
mânescl, că și eu participă la adânca vdstră du
rere și a națiunei, causată prin decedarea și per
derea nereparabilă a prea demnului vostru pă
rinte, a ilustrului magistru și publicistă română, 
a distinsului patriotă adevărată.

Prim’țl cu toți ai familiei espresiunea sim- 
țăminteloră condolenței mele nemărginite, 
ca memoria scumpului anteluptătoră decedată, 
care cu abnegațiune rară și cu zelă neobosită a 
conlucrată la luminarea, deșteptarea și emanci
parea poporului română, ’să fiă eternă neuitată 
la tdtă suflarea românăscă.

Dr. Georgiu liea* 
Bucurescî, 21 ^ptemvre (3 Octomvre).

Abia astădl aflaiu despre încetarea din viăță 
a prea iubitului vostru părinte Iacobă Mnreșianu.

Acdstă tristă scire m’a mișcată multă, de
drece cunoscă și apreciezu, după justa loră va- 
ldre, marele merite ale ilustrului și regretatului 
susțiitoră ală românismului.

Perderea sa lasă ună nou golă în associa- 
țiunea luptătoriloră pentru causa românismului.

Unulu câte unulă bărbații de o valdre in
contestabilă pieră de pe arena luptei: erl Ci- 
pariu, astădl Iacobă Mureșianu se ducă din 
mijloculă Româniloră din Ardeală pentru a nu 
lăsa după dânșii decâtă ună nume iubită, vene
rată și scumpă tuturoră Româniloră. Exemplele 
loră multe și frumdse de luptă și patriotismă nu 
voră râmând sterile. Voi, toți Românii de inimii, 
și cu o cultură superidră, cari pănă erl furăți 
demnii loră colaboratori, astăzi veți continua a- 
celeaș! tradițiunl: veți lucra fiindă inspirați totă 
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de aceleași nobile idei și sentimente, cari i-au a- 
nimatu pe ei și cari aveau drepții țintă ridicarea 
morală a Româniloru și trecerea lori! la altă vi (iță 
politicii.

Associându-mă la durerea ireparabilă ce în
cercați cu toții, termina a vă trimite condolean- 
țele mele. |. |. Nacianu.

Bucuresci, 21 Septemvre <3 Octomvre.)
Societatea Tinerimea română adencă mișcată 

de ireparabila perdere a lui Iacobiî Mureșianu, 
marele patriotă română, esprimă familiei viile 
sale păreri de rău. Președinte: Nanu.

Craiova, 21 Septemvre (3 Octomvre.)
Adencă pătrunsă de perderea ilustrului vos

tru părinte, associezu mâhnirea mea la a vdstră 
și a tuturoră Româniloru.

Dumitru Datculescu.
Bucuresci, 21 Septemvre (3 Octomvre.')

Plângă cu toți patrioții români perderea 
marelui campionă ală românismului, a părintelui 
vostru. Primiți condolențele mele.

Grigore Gr. Perețu.
Baiajmare, 20 Septemvre (2 Octomvre,) 

Jelimă și noi cu tine pre vechiulu luptătoră, 
Ală tău pre dulce tată, alu nostru apărătoru.

Românii£băimărenl și din giuru.

Bucuresci, 20 Septemvre (2 Octomvre.)
Societatea institutoriloră și institutâreloră din 

Bucuresci adencă pătrunsă de durere pentru per
derea prâ iubitului vostru părinte Iacobă Mure
șianu și zelosului luptătoră pentru deșteptarea, 
desvoltarea și întărirea simțământului între Ro
mâni, vă esprimă prin mine simțămintele sale 
de condolență. Președinte: I. Beiu.

Mesagiu] a
prin care Maiestatea Sa a deschisă în 17/29 Sep
temvre a. c. dieta ungară în palatulu regescu 
din Buda, este următorulu:

«Stimați domni magnați și deputațl, iubiți credin 
cioșl! Cu încredere și bucuria Vă salutâmă la ince- 
putulă sesiunei acestei diete, în a cărei durată legală 
mai lungă, iubirea de patriă și înțelepciunea D vOstră — 
după cum sperămă și credemă, — va deslega multe ces- 
tiuni pendente.

Nu aflămă de lipsă, să Vă descoperim^, câte a- 
faceri suntă de resolvită pe Iote terenele vieții de stată 
a cărora resolvire coreclă e de dorită pentru promovarea 
și inllorirea iubitei' Năstre țări, Ungaria.

Acăsta o scițl D-vostră de sigură, dăr scițl și a- 
ceea, că ori câtă să fiă de doritu ună progresă accele
rată, in multe direcțiuni acela totuși trebue să țină pasă 
cu puterea financiară a statului, ca nu cumva eshauriarea 
acesteia să pericliteze nu numai progresarea, ci și resul- 
latele deja ajunse.

Guvernuliî Nostru va fi cu o deosebită conside
rare la acăsta împrejurare in Iote proiectele sale.

In preliminariile sale de chelluell guvernulă va 
merge pănă la acele margini ale economisării, preste 
care nu se pdte trece lără periclitarea intereseloră sta
tului, și pe lângă acăsta va face proiecte pentru urcarea 
veniteloră statului, lotdăuna însă cu considerare la îm
prejurarea, că poverile numai câtă va fi cu putință — 
să se împartă proporțională, și ca popdrele credinciăsei 
nâstre țări Ungaria să nu devină prea impovorate.

Ne incredemă în aceea, că Dvăslră la staverirea 
cheltueliloră veți procede cu eeonomisare rigurosă, cu 
precauțiunea impusă de starea financiară, și dăcă va fi 
de lipsă chiar cu sacrificiu, în ce privesce îmbunătățirile 
dorite, ăr la recerințele neapărată de lipsă pentru aco
perirea celoră mai neamânate lipse ale sfătuim, și de 
aci inainle veți procede cu promptitudine patriotică.

Cu aprețiarea acestoră puncte de rnânecare, iși va 
face guvernulă Nostru proiectele sale, cari voră avea 
tnenițiunea a suplini lacunele și a asigura progresulă 
continuu der treptată pe terenulă justiției, administra- 
țiunei, comunieațiunei, ală economiei naționale și ală eu!- 
turei generale.

Pe tote terenele, aceste proiecte ponderese voră 
forma obiectulu decisiuniloră D-vdstre.

Cu privire la justiția, guvernulă nostru va face 
proiectele de lipsă înlr’o ordine corăspuncjătore atâtă pe 
terenulă dreptului publică câtă și :>lă dreptului privată 
și preste totă in tăie direcțiunile, ce pretindă com 
pletare.

Pentru regularea ?estiunei veterinare și poliției de 
câinpă, va presenta câtă mai curendă proiectă de lege.

Regutarea lucrului publică, modificarea legii pentru 
căile ferate vicinale, inarticuiarea dreptului de cale fe 
rate, voră fi obiectulă lucrării D-vostră

In decursulă sesiunei dietei acesteia, guvernulă 
nostru va lace proiectele sale pentru răscumpărarea re- 
galiiloră mai mici.

Va mai face ună proiectă cu privire la justiția ad
ministrativă, prin care guvernulă se va nisui să deslege 
întrebarea, care nicăirl încă nu e deslegată esactă: cum 
s’ar pute da cetâțeniloră scutulă de dreptă în forma cea 
mai completă, fără ca prin acesta să sufere promptitu
dinea și efectulă administrațiunei și prin acăsta interesele 
statului.

Mai de grabă apoi va trebui să Vă ocupați cu re- 
înoirea convențiunei financiare încheiată cu Croația și 
Slavonia, care espiră cu finea anului acestuia, la deci
derea căreia de sigură și de astădată veți fi conduși de 
dreptate și ecuitate.

Inoirea legei despre puterea armată, ce espiră cu 
finea anului 1889, de asemenea va forma in conțelegere 
cu legislațiunea celuilallă stată ală monarehiei Nostre 
ună obiectă fărte ponderosă ală discuțiuniloră D-v6stre.

Cu tote puterile stăină totă in relațiunl amicale, 
bune, ea și pănă aci, și deși situațiunea generală nu e 
chiar de atare, ca să put emu abstrage dela perfecțio
narea puterei murite, avemă speranțe basate, că guver
nulă Nostru conlucrândă cu factorii, eu ajutorulă cărora 
i-a succesă a susținea pacea pănă aci, susținerea păcii 
neconturbate și mai departe va rămâne asigurată.

Cu esprimarea acestei speranțe, implorămă binecu 
ventarea lui Dumnezeu preste activitatea D-văstre și în
crezută în zclulă, ințelepciunea și patriotismulă D-v6stre, 
declarămă aceasta dietă de deschisă.»

Din afară.
Șcirile particulare din Constantinopolă so

site la Sofia anunță, că râs pun sulă Rusiei 
la nota turcâscă în privința cest iun ei bulgare 
a sosită. In cercurile bine informate se dice, că 
Rusia acceptă trimiterea unui locotenentă prin- 
țiarfl rusu, însoțită de ună comisari! imperială 
otomană, și fixarea unui termenă de patru luni 
pentru îndeplinirea misiunei sale. In privința mă 
suriloru coercitive de luată, în casă de retusă 
din partea Bulgariloră, guvernulă rusă crede 

că, dâcă votulu declară, că alegerea prințului 
Ferdinandă este nelegală și cjice că trebue să 
părăsâscă țâra, pentru că nici odată nu va aproba 
alegerea sa, acestă resultată va fi astfelu încâtă 
nu va avea trebuință de a recurge la alte mij- 
16ce. Acestă răspunsă modificândă 6re-carl puncte 
și ne răspuntjendu tuturoră acelora citate în nota 
turcdscă, se presupune că negociările voră con
tinua.

D. Crispi s’a întorsă dela Frie- 
d ri chsr u lie la Roma. Președintele cabine
tului italiană fiindu întrebată a răspunsă că Italia 
nu voesce decâtu pacea și echilibiulă europâoă 
și a esprimatu în același timpă temerea că Rusia 
să nu caute a pătrunde pănă la Constantinopolă. 
D. Crispi a arătată apoi simpatiile sale pentru 
Bulgari și causa loră.

„Deily Telegraph" dice că tripla alianță a 
Germaniei, Austriei și Italiei arată sfârșitulu li- 
grei celoră trei împărați, și că este neprobabilu 
că Englitera va acceda la acestă alianță, căci 
trebue să vegheze numai la propriile sale inte
rese, dăr ea va rămână spectatâre amicală, ceea 
ce va lăsa pe Rusia și Francia isolate. „Daily 
Telegraph" gâsesce în acestă situațiune garanții 
de pace. „Standard11 4’ce situațiunea Ru
siei înfățișâză o mare asemănare cu situațiunea 
care a precedată răsboiulu din Crimea.

Micele grupe de briganzi continuă a 
fi urmărite în B u 1 gar i a su di că. La Bellova 
n’a fostă vr’o încăerare între trupe și tâlhari, 
după cum s’a anunțată. CâțI-va indivizi au tre
cută granița serbescă, aprope de Trînă. S’au 
primită scirl dela granița românâscă și cea tur- 
cescă, că nisce emigrați bulgari ar com
bina turburări cu membrii oposiției 
pe diferite puncte ale țărei.

Relativă la conflictulă dela granița 
franc o-germ ană , guvernulă germană a de
clarată cabinetului din Parisă, că indemnitatea 
ce trebue dată văduvei Brignon este o datoriă 
dictată de umanitate, și culpabilitatea soldatului 
germană, Raufman, va fi stabilită de tribunale. 
In același timpă contele Miinster ambasadorulă 
Germaniei la Parisă a declarată d-lui Florens 
ministrulă francesu de esterne, în numele gu
vernului germană că relațiunile la fruntariele 
franco-germane se voră îmbunătăți.

Spania urm^ză pregătirile m i 1 i t a re 
în vederea evenimenteloră din Marocă. In casă 
când Sultanulă ar muri, diarele „Imperial11 și 
„El Globo“ speră că guvernulă va înainta cu 
hotărîre, decă Francia său celelalte putere ame
nință de a interveni.

Confederați unea balcanică.
La Atena s’a constituită de câtva timpă 

ună clubă, care șl-a luată de problemă răspân
direa ideiei unei confederațiunl balcanice. Ună 
distinsă membru alu acestui clubă, d. Leonidas 
Bulgaris, a trimisă nu de multă o scrisăre d-lui 
Zaharia Stoianoff, fostă vice-președinte ală So- 
braniei bulgare, stăruindă pe lângă aceste ca să 
împărtășescă ideia confederația nei balcanice. La 
acăsta scrisăre, d. Stoianoff a răspunsă:

Am cetită cu cea mai mare atențiune scrisorea 
d-iale și nu potă să ți descriu bucuria ce mi-a pricinuită.

FOILETONUL
APERAREA TRANSILVANIEI

contra
ROMÂNIEI ALIATĂ CU RUSIA.

(Urmare.)

Orașulă lergulii Mureșului mai pote servi la ună 
casă dată, ca punctă de sprijină unei părți a gldteloră 
din Stcuime. Și decă pe lângă aceste întăriri mai soco- 
timă și vr’o câte va forturi provisorii, la Alba-Iidia, deși 
acestui punctă nu-i recunoscemă o influență decisătore 
asupra mersului operațiuniloră, din causa posițiunei sale 
prea escentrice; și în fine, dăcă s’ar pregăti și la 
Feldiâra ună câmpă de luptă retranșată (mai în- 
tâiu pentru grupa detașată spre trecătorea Predtlului.) 
Credemă, că tăte aceste întăriri artificiale ale teatrului 
de operațiune ar fi suficiente.

3-a. Complectarea, din punctu ă de vedere militară 
a rețelei drumuriloră de feră actuale și acesta pe d’o 
parte în scopulă unei concentrări repede a trupeloru de 
apărare; ăr pe de alta, pentru adunarea eventuală, în 
decursulă evenimenteloră, a grupeloră detașate; său pen
tru a se pută efectua mișcări de surprinderi etc.

Părerea năstră este, că în scopulă acesta ar tre 
bui înainte de tăte să se construiască o nouă cale ferată, 
care să lege Sighișâra, Tetgulu-Mureșului, Reghimdu, 

Bistrița, Câmpulil-lungti, Gura Humora și Suceava cu 
actuala ramură a liniei ferate dela Bistrița la Deșii și 
d’aci înainte, cu Maramuresul-Sighet. — Prin construirea 
acestei căi ferate s’ar stabili o legătură directă și câtă 
se pote de sigură cu Bucovina și în sensă mai largă; 
cu teatrulă principală de operațiune din Galiția; pe 
d’altă parte, prin deschiderea acestei linii ferate, s’ar 
slăbi în modă simțitoră efectulă agresiunei române asu
pra flancului nostru dreptă (S:biiu), care aslâZ* nu are 
la spatele sale, decâtu o singură cale ferată ca legătură 
cu armata principală (Galiția) s6u cu basa centrală de 
operațiă a Monarehiei (Dunărea). In generală, acestă 
nouă cale ferată ar contribui multă, ca partea oștirei 
năstre, ce va lupta in Transilvania, să câștige mobili
tate în acțiunea sa. Prin ajutorulă acestei linii ferate, 
grupa de reservă concentrată la T.-Mureștdui său la 
Reghină s’ar pute întruni eventuală, în câle-va ăre cu 
grupa principală concentrată în valea lernavei-mari.

Construirea unei căi ferate, ca liniă de Rocadă*) 
din valea Mureșului de susă prin valea Oltului de susă 
și de mijlocii, adecă dela T.-Mureșului prin Reghină, 
Sânt-Miclăușu și Ciucil-Sereda la Brașovu — deși este

’) Liniă de Rocadă numesce Germanulă comuni
cația dela spatele unei posiții, și care duce paralelă cu 
frontulă de apărare. Termenulă acesta este împrumutată 
dela joculă de „Șah": ocrotirea Regelui. 

totă așa de necesară ca și celelalte linii amintite mai 
susă, totuși — ere iernă că ea ar mai pute fi lăsată vii
torului; asemenea și legătura directă, printr’o cale ferată, 
a Brașovului cu Făgărașulu, Sibiiulu, Mercurea, Sebeșulu 
și Vințulu de joșii de lângă Alba-Iulia.

Cugetări asupra desfășurărei unei armate române și 
asupra invasiunei sale în Transilvania în casulti unui 
resbelu între Austro-Ungaria și Rusia aliată cu România

Cum vădurămă, studiulă meu publicată pănă aci 
sub titlulă: Aperarea Transilvaniei contra României ali
ată cu Rusia urmâresce scopulă a indica, în trăsuri ge
nerale, modulă de atacă ală armatei române aiupra 
Transilvaniei și din acăsta a stabili principiile de apă
rare a acestei provincii contra României.

Urmărindă mai departe acelă studiu, care trebue 
să ne serve de basă la punerea în aplicare a princiiloră 
de apărare, ne vomă încerca acuma se schițămă mai 
ânteiu desfășurarea armatei române și apoi să tragemă 
conclusiunl asupra modului în care agresorulă ar putea 
străbate valulă Carpațiloru pentru a’șl elupta debușarea 
in interiorulă Transilvaniei.

Cu acestă ocasiune vomă căuta in prima liniă să 
arătămă in generală împărțirea său disposițiunea colă- 
neloră de atacă române pe diferitele comunicațiunl, și în 
parte, forța și composițiunea fie-e&rei din aceste colăne.
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Ideia unei confederațiunl și 
poporule bilcanice este o ideiâ măreț!, sfântă, 
de timpulă nostru și iresisfibilâ, care ni se impune 
viitorulă nostru, de istoria, de libertate, de progresă și 
civiiis ițiune.

Atestă ideie ceresc! a cuprinsă multe spirite 
Atena și ea a fostă și ideia scriitorilor! noștri A. Kara- 
velolf, Crislos, Botelî, Leoski etc. cari au proclamat’o in 
tiarele Ion!: „Libertatea14 , ,Independența11 și „Stin 
dardulă».

De aceea școlarii acestora, cari 
ligența Bulgariei, < redă că statele balcanice Grecia,

a unei infrăț ri intre Iote 
vrednică 

de 
de

in

constituiescă iute
. Ro

mânia, Bulgaria, Serbia și chiar și Turcia nu polă tuli 
altfel! deeăiil dându-și mâna ca frații, pentru ca fii loră
să realiseze confederațiunea balcanică

Altmintrelea aceste state, unulă după altuia, voră 
fi înghițite de puternicii loră vecini civilisați, cari sub 
pretexlulă civilisațiunei și ală progresului au înghițită 
deja popote întregi și continuă a înghiți.

l’ermite-mi, dreptă dovadă în acestă privință, să 
dau ca esemplu nenorocita mea patriă, spre a-ți arăta 
ce însemnătate au cuvintele: protecțiune europeni, mi
siunea liberatbre a celui mai tare față cu celu slabă, a 
celui mai bătrânii față cu celă mai tânără.

A trecută ună ană întregă de când s’a deschisă 
în Bulgaria porta pentru anarchiă și distrucțiune. Setn- 
nalulă insă nu s’a dată din năuntru, din partea Bulga- 
riloră, ci din afară, din partea binefăcătorilor!, proteclo- 
rdoră ei. In cel mai detestabilă mod ni s’a răpită prin
cipele și se împartă bani spre a se provoca revoluțiunl, 
disprețuindu-se tolă ce este scumpă și iubită pentru tiă- 
care popotă. Noi mai esistămă numai fiindcă, din no
rocire, Omenii nu s’au putută uni cum să ne împartă.

In fine d. StoianofT (fice, că o confederațiune bal- 
destulil de tare, pentru ca să nu aibă nicicanieă ar ti 

o temă.

Căiră se scrie, că 
pot» inter- 
pănă ce a- 
Acestă a sa 
bărbat! po-

tir-
de

Bulgarii și Grecii.
ijiarulă „Revue de l'Orient* 

exarhulă bulgară los.fl a de larată. că Jnu 
veni directă in tarorea prințului l'erdinand. 
cesta nu va fi recunoscută de cătră Portă, 
atitudine a motivat'o exarhulă, față cu unu
litică însemnată bulgaro, în modulă următoră:

.Regretă că guvernulă bulgară crede, că eu 
mărescă o politică personală seu că .simtă câștigată 
cătră Rusia și că așă li ună adversarii ahl independen
ței poporului bulgarii. Fiți convinși, că n’am nici do
rința, nici interesulă de a servi afacerile rusesc!, în o- 
posițiă cu aspirațiunile naționale bulgare. Ci Jșefă ahl 
bisericei bulgare eu servescă numai interesele bisericei 
și ale națiunei mele. Deorece o parte importantă a cre
dincioșilor! mei, Bulgarii Macedoniei și Traciei, aparțină 
Turciei și stau sub directa mea direcțiune spirituală, de 
aceea trebue se urmăresc! o po'itieă otomană, spre a 
scăpa pe Bulgarii macedoneni cari au să lupte contra 
panelenismului. Acestui scopă îi consacru tblă vieța 
mea și capacitatea mea. Eu voia să apără Macedonia 
de absorbirea de cătră Greci. Decă cxarhalulă bu'gară, 
care ișl are sediulă in Constantinopohl, ar urmări o po
litică, ce stă in Oposițiă cu politica aficială a guvernu
lui turcesc!, alunei cele trei milione de bulgari, locuitori 
in Macedonia și Traeia. ar fi în curendă pierduțl peti 
tru Bulgaria. împrejurarea, ce mă subordonez! politicei 
guvernului turcesc!, mă pune in posițiă a continua lupta 
contra hidrei eline și contra clerului grecă !

Rămâne bine înțelesă, că vomă pleca dela suposi- 
ția că România, ca agresoră, va fi câștigată ună avansă 
însemnată in mobiiisarea armatei sale, pe d altă parte, 
că va fi luată din vreme preeauțiunele necesare pentru 
a’șl asigura căile ferate contra unei amenințări inamice, 
precum: închiderea tre ătdreloră, ocuparea și asigurarea 
puncteloră de joncțiune mai importante a tuturoră sta- 
țiuniloră căiloru ferate și posițiuniloră mai esnuse și iu 
fiae ecleraiea (recunoscerea) prin cavalerii d’alungulă 
fruntariei, etc.

După acestă scurtă introducțiune și trecăndă la a- 
devăra'a temă a ndstră, caută să luămă in d'aprOpe con
sidera țiune ambele cașuri probabile ale unei ofensive 
române îndreptată con'ra transilvaniei, cașuri, pe cari 
le-amă presupusă in studiu de mai sust! : Ap&rarea Tran
silvaniei contra României aliate cu Rusia.

Aci mai putemă aminti in trecătă, că în ambele 
cașuri, desfășurarea grupei române destinată a esecuta 
ataculă principală asupra Brașovului, trebue să se facă 
în zona Ploesci-Pitesct-Bucuresci, zonă determinată prin 
direcțiunea căilon! ferate, cari mijlocescă concentrarea 
armatei.

Să considerămă der ambele cașuri probabile:
I. Casu. — Corpuhl 4 de armată (Iași) întărită cu 

1 divisiă din corpulă 3 de armată (Galați) este desti
nată a pătrunde frontulă de Estil ală transilvaniei; er

1887.

SOIRILE OILE!
In loculă regretatului decedată și vrednicului viee- 

protopopă Petru Alesundru Pliissa din Indolă, s’a de
numită ca preolă .și vice-protopopă d-lă (reonjiu Siuiu, 
fostă preoți! în Ghirișulă de Arieșiî. — Dea Dumnedeu 
să i fiă vrednică urmașă in fapte!

—x—
Cu începutulă noului am! școlastică s’au inscrisă 

la gimnasiulîi <lin Plașii 353 de sludențî, la ș<*6lele pri
mare 161, la inslitutulă preparandială 61. In seminarulă 
t'iierimei. ridicată de Es^elența Sa Metropolitnlă Vancea, 
au foști! primiți anulă acesta 80 de tineri, între aceștia 
5 suntă primiți gratuită. Din beneficiuh! întregi! de pane 

gimnasistî și 47 preparan>|t, 6r cu 
de pane suntă împărtășiți 50 copii

se împărtășesei! 182 
jumătate beneficiulă 
dela școlele primare.

Selagiu, Septemvre 1887. 
(Urmare și fine.) 

interesantă a fostă adunarea gene- 
...1 române Selăgene, a căreia 
absența scusală a Rresidentei, 

__ C„^...a cu ună cuvântă 
forte frumoșii și la înălțimea scopului Reuniunei, condu- 
eei’.df: tete afacerile din programulă adunărei în cea mai

Nu mai putină i _ 
rală a Reuniunei femeilor! 
sesiune a deschis’o in r.l.... _____ .,
vice-presidenta Dna Mar ia Cosma 
f ' '
cendă tote :i 
esemplară ordine. S’a arătată forte mare interesare la 
cesliunea iniimțărei unei scole române de fetițe a reu- 
niunei, vorbind! mai mulți membri, arătând! devota- 
menlă și angagiândn-se pănă Ia celă din urmă a lucra 
in unire pentru mărețul! scopă, după ce mai alesă ună 
membru a amintită, că are date, că fetițe române nu 
s’au primită în scole maghiare orășenesc!, sub cuveni! 
că li-e pre ângustil spațiultl salei școlare. S’a alesă o 
comisiune de peste 20 domni și Iotă atâtea domne, cari 
in unire cu comiletulă de nou reales!, să conlucre prin 
colecte generale, prin sorlitnri și prin ori ce alte căli, 
numai ca in termină de doi ani să avemă o scblă de 
fetițe a reuniunei, căci averea reuniunei e incă prea 
modestă, după cum am audit! reportându -se. numai | 
1640 fl 86 cr. Sumă mică față cu așa mare intreprin 
dere, der totuși nmlțămitOre in timp! abia de 7 ani de 
când e înființată acestă reuniune.

După lucrarea încordată a doua adunări am aflată 
că e timpul! să mergem! la eoncertulă, pub'icatil pe 7 
ore sera, un te intre prodm țtumle plăcute a concerlan- 
țiloră, uitarăm! du incordațiunile de peste di. A decla
mată frumos! li ra Veronica Olariti poesia: „Copila 
română». S’a produsă cu mare dexteritate și cunoscințe 
de note întruni! duet! pe violină d-șora Eugenia Trifu 
cu dl! Gavrihl Trilu; d-șora Emilia Trilu nu și a pu- 
l il! produce bucata s’a publicată in programulă concer
tului, deorece nu s’a putută împrumuta fortepianulă dela 
marea proprie'.ăresă maghiară dm locă d-na Ketheli. 
A declamată apoi d-lă teo ogă An'.oniu Bahbană, poesia: 
, Vizirul! II idji pașa1 cu pledare plăcută și gesturi fine. 
A eseelată în doinele sale pe violină d-lă juristă Cassiu 
Mânu, e re a fol! rechiemat! de a repeta. An cântată 
în duetă doue bucăți forte frumose și îusuflețitdre d nii: 
Virgil! Barbolovieiu noi. la of. jude regiu cercuală și 
i-lă Cuințiu Marcușiu, medicinistă. Frumseței și reu
șitei concertului a pusă cununa d-na Emilia l’opă n. 
Marcu, perorând! poesia: -Lumea i teatru, omenii in- 
tr’ânsa adori maseați“ cu o precisiune și mimică orato 
rică de admirată.

După concertul! bine reușită, la care s’a dalii ac 
lorilor! numai trei buchete, din simpla causă că nu pre 
dispuneam! de ceva (lori mai plăcule, a urmată imediată 
baluiu, care s'a începută și urmată cu-o vialitate carac
teristică petrecerilor! române, pănă la cea diminăță. In 
bală s’au văJul! flulurândil multe cătrințe și costume ro
mâne, care de care mai frumose, mai fermecălbre, și 
spre lauda Domneloril și Domnișoreloră, fote producții 
casnică, cusături de mână, cele mai fine. Au fostă cos
tuma e Domnele: Maria Barbolovieiu n. Bocșia; Cornelia 
Popă (Morlaea); Veronica Vicașin (Stirciu); Eleonora Vi-1

cașiu (Marinii), Cornelia Fetran! n. Papiriu (Fizeșiu) ; Vic
toria Vieașiu n. Papiriu (Cosniciu); Eugenia Flonta n 
Orian (Câțiel.-rom.); Emilia Popă (Cățel.-u.); D-na A- 
Mureșianu; D na L. Liscanu (Cizeriu); și altele. Er dom- 
nișbre au fostă in costumă națională următbrele: Soro- 
rile Emilia și Eugenia Trifu (Zelău); sororile Rosaha și 
Eugenia Papiriu (Iclodulă-mare': Stefania Popă (Banișoră); 
Victoria Popă ijOrteieeu); Maria Sfanciu (Naprade); Cor
nelia Popă (Cizeriu); Luiza Coste (Peciu); etc.

Au luata parte la bală domnele: Ana Filep (Taș- 
nad) D-na Lemeni (Borșia), D-na Papiriu (Iclodulă mare), 
D-na Popă Emilia (Banișior!.) D-nele Marnicașiu (Nyi- 
res și Bogdana) d-na Petranu (A'mașiâl! mare), d-na 
Branu (Unimetă), d-na Vaida (Carastelec), d-na Farago 
țDragu), d-na Veronica Popă (Ciumerna), d-na Pap Da- 
vidă (Tresnea) și altele și altele; precum și d-nișbrele: 
Iustina Gală (Secuieu), d-ra Marincașiu (Secuieu), d-ra 
Aurelia Cosma (Supură), Aurelia Nechita (Zelău), Elena 
Brană (Unitnetă) Surorile Sabina și Cornelia Vajda (Ca- 
rastelecă), Veronica Venter (Sigu) și altele; au luată parte 
și dame maghiare din locă.

La 11 6re, în pausă, s’a începută sorlirea obiecte- 
loră donate de binevoitori, in numără mai bine de 200, 
care de care mai frumose și prețiose. S'a vgtjută trimise 
și de prin locuri mai depărtate, precum Sibiiu, Iclodă, 
Tasnadă, Cehă etc. tapete, albume, mașină de cusută de 
mână, cafrințe, fețe de masă, ștergare, șurțurl, cărți și 
multe alte obiecte, cari au servită ca o mică esposițiune 
în care ne-am delectată tbtă ijiua, cercândă, valorândă 
și admirându-le. Onbre tuturoră donatoriloră 1

La acăstă întrunire s’a constatată, că amă recâș
tigată pentru causa ndstră națională pe toți aceia sela- 
geni, pe car’ opiniunea publică i-a fostă carpată, cu o- 
casiunea alegeriloră dietale din astă vâră, afară de losif! 
Pap Szilagyi, de care nici nu pre ținemă semă.

Ne-au câștigată multă plăcere și 20 școlari venițl 
eu învățătorul! loră Ioană Selegianu din Cațelulă ro
mână, care în timpuă prânzului comună ne-au cântată 
forte frumosă mai multe cântece naționale române, er 
de cu seră înainte de întrunire la concertă și bală s’au 
produsă peste așteptare corectă în gimnastica și eser- 
cițiulă militară, înăintea unui numerosă clubă de inteli
gența, cari priveau cu desfătare la micii copii ce se de- 
prindeau nefiindă nici unulă mai mare de 10—11 ani.

Se pote ca cu prândulă comună și sala de dansă 
și comodiiățile loră să nu fi fostă îndestulițl mulți, plă
tite mai bine insă decum se plătescă acele pdte și în 
Viena. der împrejurările au fostă astfelă, nu voimă a 
inculpa pe nimeni. Altcum comitetulă arangiatoră se 
vede că s’a nisuită forte a ne face bune prnmiri, ce le 
inulțătnimă aiâtă loră, câtă și ospitaiiloră țărani din 
Buciumi.

Pe anulă venitoră ni se va strămuta terenulă a- 
dunăriloră în domnin, vomă vedea atunci câte se voră 
realisa din cele ce le plănuimă și dorimă.

Merțiariulu.

Telegramă, part, a „Gaz. Trans.“
BAIA DE CRIȘIU, 6 Oetomvre. — Con

formă sciriloru primite, protestulă alegătorilor^ 
de aici contra alegerei lui Ilollaki ca deputată 
ar fi fostă înaintata la dietă Marți înainte de 
constituire.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv.

ATENA, 6 ________ _ _
pâtuSntu continuă pricinuindii în provincia Co- 
îintfl mari stricăciuni.

MADRIDU, 6 Oetomvre. — S’a răspândită 
faima, că Sultanulă Marocului a fostu otrăvită în 
urma unei răsbunărl personale.

part, a »Gaz. Trans.«)

Oetomvre. — Cutremurele de
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cealaltă divisiă din corpulă ală 3-lea in unire cu corpulă 
ahl 2-lea (Bucurescl) și l-'ea (Craiova) a pătrunde fron
talii de Suda in ținutul! Brașovului.

!n acestă scopu, Corpulă ală 4-lea de armată se 
va transporta pe calea ferată dela Iași prin Tergulil 

frumoșii-Pașcani (asigurândă acestă punctă depărtați! nu
mai de două-lrei marșuri de Suceawti) —/înmanti la Ba
cău; er d’aci pe joșii in direcția VăsăescI-Oc/iti-Onesei 
(2—3 marșuri mici).

Prima desfășurare a acestui Corpă de armată se va 
efectua in valea Trofușului, de unde fruntaria este nu
mai de ună marș! depărtare de centru și de aripa stângă 
(Oiiuză) și 2 marșuri de aripa dreptă (Ghiineșu).

Invasiunea acestui corpi! de armată română inlă- 
rilu prin o Divisiă din ală 3-lea, după cuin s'a disă mai 
stisă, se va face in trei colOne, în valea Oltului și a- 
nunie, in direcția Ciucu-Răcușu prin trecătOria Gliimeșiî: 
1 Divisiă din Corpulă 4 de armată; în direcția Verebețu 
prin trecătO'ca Oifuzului: t Divisiă din ală 3 lea și o 
Brigadă din ală 4-lea Corpi! de armată.

Linia văiei trofușului nefiindă mai depărtată de 
frunt iriă decâtă 2 marșuri mici, este evidenlă că: acestă 
Corpi! de armată poi nindâ din Bacău va ajunge pe linia 
Oltului: cu aripa drâptă in 6 marșuri; er cu centrulă 
și cu aripa stângă in 5 marșuri.

Operațiunea ulteridră a acestei grupe va depinde

dela atitudinea apfirălorului Transilvaniei, precum și dela 
progresul! seu succesele grupei principale române, în
dreptată asupra Brașovului.

Der, orl-ce hotărire ar lua acestă grupă pentru a 
înainta mai departe, rămâne bine înțelesă. că ea va tre
bui mai ânteiu să caute a’șî restringe frontulă de ope- 

I rațiune prin concentrarea seu apropierea diferiteloră sub- 
colone deja prea depărtate intre densele.

Linia Ciucu-Răcușu- Verebișîl-Chezdi-Oșorheiu are o 
lungime de două marșuri, de unde resulfă că concentra
rea absolută (desfășurarea tactică) pe una din aripi se 
pbte făce in două (file, er pe centru intro <Și.

a) Decă apărălorulă ce sta pănă a mm la Brașovii 
său mai înapoi, in valea Ternarei mari, ar confia apă
rare.: acestei zone fortificațiuniloră din munți, gloteloră 
săcuesd și pbte unei grupe secundare de o Brigadă ; er 
cu forțele sale principale s’ar îndrepta spre frontulă de 
Estă pentiu a ba'e succesivă colonele române despăr- 
țiță între densele, atunci colbnele deja eșite din strâmto- 
rile munțiloră nevoite voră fi să țină cu cerbiciă, linia 
Oltului pănă ce apropiarea celorlalte colone le va per
mite reluarea ofensivei; asemenea când s’ar întâmpla ca 
una din colonele române să fiă surprinsă In strâmtbrea 
munțiloră, sigură că cealaltă colbnă română laterală și 
deja debușată, va căuta să o degageze (disolve) prin a- 
tacurl de flancă, IVa nrm»i



Nr. 210. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

Ouraulu 1* bursa u» Vier.a Siiirsu <Ie Bucii rescl.
din 5 Octomvre st. u. 1887.

Rentă de aurfl 5°/0 ... 99 40 
Rentă de liărtiă E>°/0 . . 85.Ga
împrumutul^ căilord ferate

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

lorfi ferate de ostâ ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98—j

Amortisaiea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostâ ung. 
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) . . . .114 —

Bonuri rurale ungare . . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.10 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișâ..............................104.50
Bonuri cu cl. do sortare 104 50 
Bonuri ruralo transilvane 104 2t>

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

vină ung........................ 100.35
împrumutul^ cu premiu |

ung.................................  133 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 60 
Renta de hărtiă austriacă 8110 
Renta de arg. austr. . . 82 35
Renta de aură austr. , . 112 35 
Losurile din 1860 . . . 135 25
Ac(iunile băncel austro- 

ungare .......................  879 —
1 Act. băncel de credită ung. 284. - 

Act. băncel de credită austr.282.90 
Argiutulă —. — Galbini 

împărătesei ................. 5.95
Napoleon-d’orl .... 9 93
Mărci 100 împ. gerrn. . . 61 52 

ț Londra 10 Livres sterlinge 125.75

Cota oficială «lela 20 Septemvre st. v. 1887.

Guinp.

Renta română (5°„). 91'/>
Renta rom. amort. (5°/0) 95l/<

» convert. (6°/0) &9’/t
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 35—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 104’/,

> „ „ (5°/0) . 891/,
1 » urban (7°/0) . 103>/<
> » (6°/o' • 94—
» • (5°/o) ■ 87—

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

« » » Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 14.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.01

TARIFAanunturilortt si insertiuniloru.
1 1 ■)

Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. —cr. 6.
Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.

Pentru repețiri se acordă următorele raliate:

Pentru repețiri de 3— 4 011 ........ • 10°|o

H 5— 8 11 .............................. • 15°j0

H H H 9—11 n .............................. • 20°|o

11 H M 12—15 H ............................. • 30»jo

V n H 16—20 ............................. • 40°|o

Dela 20 de repețiri în susti ............................. • 50"|„

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se făcu în-
voiri și reduceri și peste cele înseninate mai susu.
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vend.
92*/a
95’/4
90*/*
36-

105’/,
90*/* 

103’/,
95—
87*/s

14-.1/*
2.02

Cursuliî pieței Brașovu
din 6 Octomvre st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.57 Vend. 8.61

Argint românesc ... . » 8.50 8.55

Napoleon-d’orl..................... . » 9.90 9.96

Lire turcescl......................... 11.20 » 11.27

Imperiali............................. . » 10.28 » 10.27

Galbeni.................................. . • 5 84 » 5.90

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

n ’ n 5°/0 . . 98.- - 99.—
Ruble RusescI..................... . » 109 — . 110.'/a

Discontulă ... » 7—10°/0 pe ană.

Sosirea și plecarea trenuriloră și posieloru în Brasovă.
I. Plecarea trenuriloril:

1. Dela Brașovu la Peșta:
Trenulă de persdne Nr. 307: 7 ore 20 de minute săra.
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută dimineța.

2. Dela Brașovu la Buoureaoi:
Trenulă accelerată Nr. 302: 5 6re 37 minute diminâța,
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după ametțl.

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

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amătjl.
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 6re 52 minute săra.

2. Dela Bucuresoi la Brașovu:
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 6re 12 minute săra. 
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amătjl.

A. Plecarea posteloru:
a) Dela

c) „
d) „
e) „

Brașovă la Beșnovii-Zeinesci-Branil: 12 ore 30 min. după 
„ „ Zizinu: 4 6re după amâtfl-
,, în Secuime (S. Georgi): 1 oră 30 minute noptea.
,, la Făgărașu: 4 ore dimineța.
„ la Săcele: 4 <5re dimineța.

atnâiț'.

B. Sosirea postelorfl:
a) Dela Bișnovu-Zemesci-Branu la Brașovă: 10 6re înainte da amCiJf.
b) „ Zizină la Brașovă: 9 ore a. m.
c) Din Secuime >a Brașovă: 6 bre sera
d) Făyărașă ia Brașovă: 2 6 re dimineța.
e) „ Săcele la Brașovă: 6 6re 30 minute sera.

Publicatiunile „CANCELARIEI NEGRDȚIIJ,"
’ — SHERLA — SZ.UJVAR. — ’

AMICULU FAMILIEI, piară beletristică și enciclo- 
pedică-literară cu ilustrațiuni, Cursulă XI. — Apare 
In 1 și 15 di a lunei în numeri de câte 1 */a—2‘/a cole 
cu ilustrațiunl frumdse; și publică artidii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanurl, suvenirl de călătorii ș. a. — 
Mai departe tracteză cestiunl literare și scientifice, cu 
reflesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune viăța socială a Româniloră de pretutmdenea, 
precum și a celorlalte poporațiunl din patriă și străi
nătate ; și prin umoră dulce și satiră alăsă nisuesce 
a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste totă nisuesce a întinde tuturoră indi- 
vidiloră din familiă o petiecere nobilă și instructivă.
— Prețulă de prenumerațiune pe anulă întregă e 4 fl. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibill și în timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revistă biserieescă, scolastică 
și literară. Cursulu XIII. — Apare in broșuri lunare 
de câte 21/*—31/* cole; și publică articlii din sfera tu
turoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbători și diverse ocasiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scientifice- 
lilerarl. — Prețulă de abonamentă pe anulă întregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă- 
tibili și in bilete de bancă și în timbre poștali.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu în Gherla
— Szamosujvâr, unde se mai află de vendare și ur
mă torele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă 
vinară. Prețuia 20 cr.

Idealulu pierdută. Nuvelă
Z. Rovinară. Prețulă 15 cr.

Opera unui omu de bine.
C.

originală de Paulina

originală. —
— de Pau-

Prețulă 15 cr.
Nuvelă poporală

codrului. Baladă

de Georgiu

de Georgiu I

Nuvelă
Continuarea nuvelei: ,Idealulu pierdută* 
lina C. Z. Rovinară.

Fontâna dorului.
Simu. Prețulă 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețulă 10 cr.

Elu trebue să se însore. Nuvelă de Maiia Schwarlz 
traducere de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea 
lui Dragoșă. Nuvelă istorică națională. Prețulă 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs- 
mann, de Ioană Tanco. Prețulă 30 cr.

i

SZ.UJVAR. —
Probitatea în copilăria. Schiță din .-ft-ra educa-1 parandialî), a învățătoriloră și a altoră bărbați de scălă, 

țiunti. După Ernest Legouve, membru ală academiei, 
francese. Prețulă 10 cr.

Barbu cobzarulă. Nuvelă originală de Emilia
Lungu. Prețulă 15 cr.

Hermann și Dorotea după W. de Goe'he, traduc- 
țiune liberă de Constantin Morariu. Prețulă 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 acte, după Eu-
- ripide, tradusă in versuri de Petru Dulfii. Prețulă 30 cr,

Peiulantulu. Comediă în 5 acte, după Augustă 
Kotzebue tradusă de Ioană St. Șuluță Prețulă 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în sa!ele 
gimnasiului dm Fiume prin Vincețiu Nicâră prof. gim- 
nas. Cu porlrctnlă M. S. Regina României. Prețuia 
15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Ună volumă 
de 102 pagine, cuprinde 103 poesii bine alese și a- 
rangiate. Prețuia redusă (dela 1 fl. 20 cr. la) 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese de 
Ioană Popă Reteganulă. Ună volumă din 14 căle. 
Prețulă 60 cr.

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
auru. Studiu archeologică de 0. O. Olinesdu. Prețuia 
20 cr.

Apologia. Discusiuni filosofice și istorice maghiare 
privitore la Romani, invederite și rectificate de Dr. 
Gregoriu Silași. — Partea I. Paulă Hunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românesc! in vorbire și scriere 
invederilă și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. (Opă 
completă ) Broșura 1. II. și III. Prețulă broș. I. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Tăie trei împreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Română. Cartea I. II. III.
IV. cuprincjendă materii forte interesante și amusante. 
Prețulă la tăie patru 1 fl., câte una deosebită 30 cr.

Biblioteca familiei. Cartea I. cuprindă materii 
16rte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.

Colecte de Recepte din economiă, industria, 
merciu și chemiă, pentru economi, industriași și 
mercianțl. Prețulă 50 cr.

Economia pentru scălele
11. Prețulă 30 cr.

îndreptară teoretică și 
mentulă intuitivă in folosulă

de V. Gr. Borgovană, prolesoră preparandială. Pre
țulă unui esemplară cu porto Irancală 1 fl. 80 cr.
a. In literatura nostră pedagogică abia allămă vre-ună 
opă, întocmită după lipsele scdleloră năslre în măsura 
în care este acesta! pentru aceea ilă și recomandămă 
mai alesă Directoriloră și învățătoriloră ca celoră in 
prima liniă interesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. De Vas. Gr. Borgovană. Prețuia 15 cr.

Manuală de Gramatica limbei române centru sed- 
lele poporali în 3 cursuri de Maximă Popă profesoră 
la gimnasiulă din Năsăudă. — Manualulă acesta este 
aprobată prin Inaltulă Ministeră de cultă și instruc
țiune publică cu rescriptulă de dato 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețuia 30 cr.

Nu mă uita. Colecțiune de versuri funebrall, ur
mate de iertăciuni, epitafiă s. a. Prețulă 50 cr.

Carte conducătore la propunerea calculărei in 
SCOla poporală pentru învățători și preparantjl. Broș. 
I. scrisă de Gavrilă Trifu, prolesoră preparandială. 
Prețulă 80 cr.

v.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni.
Mărgăritarulă sufletului. Carte bogată de rugă

ciuni ș> cântări bisericești fărte frumosă ilustrată. Pre
țuia unui esemplară broșată 40 cr. legală 50 
gată in pânză 60 cr. legată mai fină 60, 80, 
1 fl., în legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritară sufletescă. Cărticică

cr.
90

le-
cr.

de

popor, de T. Roșiii.

co- 
co-

practică pentru învăță-1
eleviloră normali (pre-

ru
găciuni și cântări bisericesc! — frumosă ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericesc!. Prețulă unui esemplară 
broșată p cr., — legată 22 cr., legată în pânză 26 cr. 

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe iedne fru- 
m6se. Prețuia unui esemplară trimisă franco e 10 
cr.; — 50 esemplare costau 3 fl.: 100 esempl. 5 fl.

Visulă Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei 
de D deu urmată de mai multe rugăciuni frumdse. Cu 
mai multe iedne frumâse Prețulă unui esemplară 
espedată Iranco e 10 cr.. 50 esemplare 3 fl., 100 esem
plare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosfi. Prețuia unui 
esemplară legată e 15 cr.
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Tipografia ALEXI, Brașovă.


