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Fișpanulă Tallian se rdgă de ministrulă 
Orczy, ca să nu lase a se nimici alegerea, căci 
îi e grâză, ca să nu mai trâcă comitatulă prin 
fasele de distrucțiune.prin care a trecută în tim- 
pulă alegerei. Amintesce, că în cele trei săptă
mâni dinaintea alegerei în cerculă electorală Ka- 
posvar s’au întâmplată din partea oposițiunei es
treme 8 incendiurl, 15 cașuri de atacuri asupra 
siguranței persdnei, 25 cașuri contra siguranței 
averei, ba chiar și armata a fostă atacată, fiind 
răniți 4 ostași și 2 oficerl. Mai (|ice fișpanulă 
în scrisdrea sa, că e imposibilă să se espunâ cer
culă la o nouă alegere de deputată după ce 
alegerea din vorbă i-a costată pe oposiționall 
78,000 fi., er pe guvernamentali de trei ori pe 
atâta.

Va să (Jică, după mărturisirea fișpanului ale
gerea de deputată în Kaposvar a costată în to
tală 234,000 fl. S’a făcută prin urmare alege
rea numai prin mituiri.

Acestă scandaldsă destăinuire aruncă lumină 
deplină asupia uneltirilor!! electorale ale guver
nului și dă esplicare și cașului dela Baia de 
Crișiu, unde guvernulă a uneltită împreună cu 
oposiț’a maghiară în contra candidatului Româ- 
niloră.

Deputatulă Szalay și K. Eotvos au interpe
lată, precum amă amintită, pe ministrulă de in
terne asupra cuprinsului memoratei scrisori. Avâ- 
va guvernulă curagiulu să recundscă ticăloșiile și 
să le pedppsâscă, anulândă alegerile dobândite cu 
călcarea legii? Dâcă nu va avă, cu atâtă mai 
rău pentru elă. Ulciorulă merge la fântână nu
mai până se sparge.

In memoria lui lacobtl Mureșianu,
In cursulă dileloră de Sâmbătă pănă atjl, Redactorul 

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

Lugoșin, 21 Septemvre (3 Octomvre.)
După ce mă reîntorseiu din Budapesta dela 

solemnitatea aperturei dietei Ungarice aflaiu te- 
legranmlă Domniei Tale din 29 Septemvre 1887, 
prin care îmi faci de scire mârtea durerdsă a 
părintelui vostru.

Impărtășescă mâhnirea familiei întristate, 
dâră mă mângăiă credința despre răsplata ce aș- 
tâptă pe deșteptătorii spre dreptate. Despre unii 
ca aceștia <J’ce Profetulă Daniilă (XII 3.) „Și 
ceia ce înțelegă voră lumina cu lumina întări- 
tnrei, și dintru direpții cei mulți ca stelele în 
veacă și âncă.“

Partea adormitului să fiă cu dreptă, și a- 
mintirea lui din neamă în neamă!

Victor Mihaly.
Budapesta, 22 Septemvre (4 Octomvre.)

Ca Română impărtășescă din inimă durerea 
vâstră. S. Stamafiadi,

viceconsulă - cancelară la consulalulă 
generală regală ală României.

Serețelft, 22 Septemvre (4 Octomvre.)
Mârtea veteranului pioneră, care în timpuri 

de întunerecu nl-a luminată calea și ni-a des
chisă ochii, o deplângemă din inimă, rugândă 
pe Dumnezeu ca de bărbați ca Cipariu și Iacobă 
Mureșianu româna națiune să aibă parte și în 
viitoră!! Preoții E. Juga și S. P Simonu.

Cacova, în Banată, 21 Septemvre (3 Octomvre.) 
După frumâsa adunare din Oravița a so

cietății pentru fondulă de teatru română, făcându 
o escursiune prin părțile aceste, am aflată toc
mai în momentulă acesta de încetarea din viâță 
a ilustrului d.-v. părinte.

Grăbescu dâr a vă esprima și eu sincerile 
mele sentimente de condolență la pierderea mare 
ce ați indurată. Alină-vi-o compătimirea gene
rală ce acâstă scire a produsă în toți Românii 
de inimă. losifu Vulcanii.

NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI.11
Cu I Octomvre 1887 st. v., se începe tinft nou 

abonamentA pe triloniulă Octomvre, Novembre și 
Deceiuvre la care învitămu pe toți onorații amici și spri
jinitori ai foiei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pentru România și străinătate:

pe trei luni 3 fl. pe trei luni 10 franoi
,, ș6se ,, 6 ,, ,, ș6se ,, 20 ,,
„ unu anu '2 „ „ unu anu 40 ,,
Abonarea se p6te face mai ușorii și mai

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

a însemna pe cuponti numărulu fâșiei sub care 
au primita 4*aru^-

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

Brașovii, 25 Septemvre 1887.
ErI ni s’a anunțată prin telegrafii din Baia 

de Crișiu, că protestulu alegitoiilorfî români din 
cerculu acesta românescu contra alegerei oposițio- 
nalului Hollaky, ca deputată, a fostă înaintată 
la dietă.

Scimă că la alegerea dela Baia de Crișiu 
s’au comisă cele mai mari abusurl și nedreptăți 
folosindu-se t6te mijldcele de corupțiune. Comi- 
siunea judiciară alâsă de dietă pentru a esamina 
actele electorale va avâ dâr să se pronunțe asu
pra acestoră nelegiuiri.

Nu scimă care va fi verdictul!! ei, dâr nici 
nu ne putemtl aștepta, în împrejurările de față, 
ca violarea legii și a constituției la alegerea din 
Baia de Crișiu să fiă pedepsită și să se anuleze 
alegerea Ungurului, care a fostă candidată con
tra unui Română.

Asupra modului în care au procedată or
ganele guvernului la Baia de Crt.șiu ca și în 
celelalte cercuri, unde au fostă contracandidațl, 
ne dă o icdnă fidelă destăinuirile ce s’au făcută 
în 4’lele acestea despre alegerea din Kaposvâr, 
în comitatulă Somogy.

Diarulu stângei estreme „Egyetertes“ a pu
blicată o scrisâre a fișpanului comitatului Somogy 
adresată ministrului br. Bela Orczy, actualulă 
conducăt.oră ală resortului de interne, și datată 
dela 21 Iunie 1887.

Pe ce cale au ajunsă stângacii în posesiunea 
acestei scrisori, scosu-o-au din pulpitrulu minis
trului de interne, ori din ală fișpanului copia, 
nu se scie; destulă că acostă scrisâre, care con
ține ună raportă confidențială asupra isprăviloru, 
ce le-a săvârșită fișpanulă la alegerea din Ka- 
posvâr, făcându să se alâgă cu orl-ce preță, în 
loculă candidatului stângei estreme, ministrulă de 
comerțti Szeclienyi, s’a dată publicității deve- 
nindă deja obiectulă a două interpelațiunl eșite 
din sînulă oposițiunii.

Se înțelege, că publicarea acestei scrisori a 
trebuită să facă o impresiune fârte neplăcută în 
cercurile partidei guvernamentale, și foile oficiose 
se silescă a-i slăbi efectulu prin aceea, că-șl es- 
primă bănuiala în autenticitatea ei, și pentru ca- 
sulă celă mai rău o declară de scrisâre privata, 
care n’ar pută forma obiectă de diseuțiune în 
cameră.

In amintita scrisâre, fișpanulă comitatului 
Somogy, arătândă în ce modă a putută să do- 
bândâscă contele Szechenyi maioritate de 20 de 
voturi, mărturisesce însuși, că s’au comisă abu
surl în contra celoră mai de căpetenia disposi- 
țiunl ale legii electorale și în contra principie- 
loră constituționalismului onestă ; mărturisesce mai 
departe, că voturile alegătoriloră au fostă cum
părate și câ în privința acâsta au emulată gu
vernamentalii cu oposiționalii.

Oravița, 19 Septemvre (1 Octomvre.)
Plângemă cu toții mârtea părintelui „Ga- 

zetei“, a neuitatului Iacobă Mureșianu. Țărîna 
să-i fiă ușâră! Georgiu Popoviciu,

protopopă,
Romană, 22 Septemvre.

împărtășiți întregei familii Mureșianu espre- 
siunile mele de condolență pentru marea perdere 
ce ați suferită. Dumne4eu să vă dea putere a 
suporta atestă durere. lonu G. Buicli,

cassieră generală.
Hațegă, 22 Septemvre (4 Octomvre).

Ne associămu și noi la durerea familiei și 
a națiunei pentru încetarea din viâță a prâ dem
nului vostru părinte. Românii din Hațegă.

Făgărașă, 22 Septemvre (4 Octomvre.)
Primiți sincerile condolențe pentru perderea 

scumpului vostru tată dela Familia Cosgarla
Gorz, 22 Septemvre (4 Octomvre).

Primesce condolențe sincere și participare 
la doliulă urmată din mârtea scumpului vostru 
părinte, farulă națiunei române. Vlassa.

Budatelecă, 21 Septemvre (3 Octomvre.)
Esprimă adânca mea durere pentru mârtea 

iubitului vostru părinte și ală nostru. Primiți 
încrederea, că între multele rugăciuni ce se voră 
înălța la ceruri de cătră fiii națiunei nâstre pen
tru nobilulă repausată, voră fi și ale mele și că 
între lacrimile, cari se vărsă întru scumpă amin
tirea sa, se voră scurge și din cele isvorîte din 
ochii mei. O! dâcă ideile profesate de densulu 
în tâtă viâță sa ar pătrunde în inimile nâstre 
ale tuturoră, căci atunci virtutea ’șl-ar afla apă
rători înfocațl și adevărulă ostași nenspăimântațl!

Ieronimu Danilă, leologă.

întrevederea lui Crispi cu Bisinarck.
Redactorulă „Gazetei de Francfort" a avută cu 

ministrulă președinte italiană d-lă Crispi o întrevedere, 
in cursulă căreia acesta i-a tțisă că s’a dusă la Fried- 
ric-hsruhe după dorința prințului de Bismarck, și că 
întreținerile sale cu cancelarulă n’aveau scopuri politice 
particulare. Raporturile Italiei cu Vaticanulă, a adău
gată d. Crispi, constituescă o cestiune de ordine inte- 
riără. Italia n’ar putea să permită nimănuia să se a- 
mestece în acăstă cestiune. In privința situațiunei poli
tice generale, d. Crispi a cjisă raportorului „Gazetei de 
Francfort,11 că Ital a nu voiesce decătă menținerea pi
ce’ și echilibrulă europeană, și că numai pentru a- 
căsta adereză la alianța austro-germană. Italia, ca tăte 
statele europene, are dreptate să se tămă de înaintarea 
Rusiei spre Constantinopolă, și nu pote admite ca Ma
rea mediterană să devină o mare rusăscă.

Cestiunea bulgară.
Cu data de 4 Octomvre n., corespondentulă 

din Constantinopolu ală „Agenției Havas“ tele- 
grafiază analisa răspunsului Rusiei la ultimile 
propuneri ale Porții în privința Bulgariei, ibtă 
analisa lui:

1. Rusia refusă într’ună modă implicită dupla lo- 
cotenență, 4,cendă că acăsta ar crea numerăsc dificul
tăți, dăr că ea acceptă și stăruiesce pentru ca ună înalt 
comisară otomană să însoțăscă pe generalulă Erenroth 
la Sofia.

2. Rusia cere ca locolenentulă rusă să aibă o 6re- 
care latitudine pentru formarea noului cabinetă bulgară, 
și ca să nu fiă ținută, după cum cere Pârta, să con
serve cabinetulă actuală său să formeze ună cabinetă 
mixtă.

3. Rusia mai cere ca alegerile pentru Sobraniă să 
se facă îndată după ce generalulă Ehrenroth va fi pu
tută să-și dea sămă de situațiune, ăr nu îndată după 
formarea cabinetului, după cum vră Părta.

D. de Giers împărtășesce opiniunea Porței, în pri-
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vința neparficipărei Rumeliei Orientale la alegeri, dâr a- 
dauge că escluderea Rumeliei ar trebui să facă obiec- 
tula unei invoell internaționale.

■i. Guvernulă rusescă crede nefolositorii a forma 
imediată Ista candidațiloră prințiari.

5. Rusia cere ună minimum de patru luni pentru 
durata puterilor locotenentului rusă.

In sfârșită, ca mijlocii de ’coercițiune, d. de Giers 
crede că ar fi destulă, pentru momentă, ca Sultanulă să 
proclame perderea drepturiloră prințului Ferdinand, a 
cărui alegere este contraria tratatului dela Berlină.

Insărcinatulfl de afaceri ală Rusiei, visitând 
pe Said-Pașa, a confirmată răspunsulii d-lui de 
Giers. Se asigură chiarti că ar fi sfătuită pe 
Pdrtă să provdce întrunirea unei conferințe eu
ropene pentru soluțiunea cestiunei bulgare.

Cercurile rusescl consideră că dâcă ultimulu 
demersă ală Porței pe lângă guvernulu din Pe- 
tersburgu nu va prevesti încă soluțiunea cestiu
nei bulgare, elu va produce, celu puțină, acestă 
resultată de a îngădui adesiunea Turciei la mi
siunea generalului Erenroth, lucru care guver- 
nulă otomană ocolise până acum.

P6rta n’a deliberată încă asupra răspun
sului Rusiei.

SCIK1LE PILEI.
„Națiunea politică maghiară intri viiță și morte* 

este titlulă unei broșuri ce apăru de curândă in Clușiu 
și ală căreia autoră se subscrie: „Ună Ungură din Ar- 
delă*. Autorulă acestei broșuri se vede a fi cu multă 
precugetare; ar dori să deștepte pe conaționalii săi din 
aiurările in care se află; deși nu speră să-și ajungă a- 
cestă scopă, scrie însă broșura numai pentru ca să arate 
căușele, pentru cari națiunea maghiară este espusă peri- 
cului de a fi nimicită. „E de temută — dice in intro
ducere numitulă autoră — că pe când națiunea ișî va 
veni in fire, va trăi ultimele momente ale vieței sale po
litice, căulăndu-șl mângâierea in amintirea trecutului său 
de o miiâ de ani. Este adevărată, că din bani streini 
se edifică dieta țărei, der de ă noi astfeliu mergeină ina 
inie, edificiulă acestei diete va fi numai ună mausoleu 
ală gloriei naționale. Cu mare repediune se rostogolesce 
națiunea maghiară pe povernișulă ce duce li cărarea 
peirei veclnice; deși nu este speranță, că ar pute să se 
oprescă in mijloculă acestui drumu fatală, — pote că 
chiar și ințeleplulă ocârmuitoră ală sorții poporeloră a 
decretată sentința asupra națiunei: să ridic-ămă totuși o 
vorbă din Ardâlă, chiar deeă aceea ar răsuna în pustiă, 
căci celă puțină se va pute dice, că in timpuri seriOse 
miculă Ardelă șl-a audită cuvenlulă său".

—x—
In filele acestea, prințulă de corănă lltidolfu a pri

mită in audiență, in Viena, pe archimandritulă română 
din Macedonia d. Popescu.

—x—
Fâia kossuthistă din Clușiu arată intr’ună arliculă 

de fondă omnipotența ministrului președinte Tisza, in de- 
cursulă celoră 12 ani de până acum; a ruinată financele 
statului după libera lui voință, a dispusă necondiționată 
de forțele morale și materiale ale intregei țări, a multi 
plicată dările, a făcută de 3 ori mai mari datoriile, a 
vândută o grămadă de bunuri erariall, și cu tăie acestea 
deficitele statului suntă astăzi iotă așa de mari, pe câtă 
de mari erau la inceputulă domnirei sale. însuși Trza 
s’a convinsă, că mai departe nu o pole duce cu risipi

rile și de aceea șl-a pusă de gânia să se îndrepte, pro 
mite că-și va da silința să acopere datoriile și să mftn- 
tue țâra de crisa financiară. „Ellenzâk* insă nu dă pa
rale pe promisiunele acestea ale lui Tisza, elă este deplină 
convinsă, că actualulă guvernă pănă-i hăulă nu va pute 
mântui țera de crisa economică și financiară In care se 
află, și Iotă atâtă de convinsă este și despre aceea, că 
dâcă lui Tisza nu-i va succede a regula financele statu
lui, «nici Dumnezeii, nici o tactică nu-lă va pută mân 
tui de păcălitura urilă și de răsturnarea ce-lă aștâplă".

—x—
In afacerea transferării direcțiunei poștale și tele

grafice din Sibiiu la Clușiu. s’a ținută la 3 Oetomvre n. 
In Clușiu o consultare sub președința primarului Albich. 
Ministrulă ungurescă de comunicațiune invitase ora.șulă 
să dea localitățile pentru acei direcțiune gratuită pe timpă 
de lo ani. Conferința ajunse la conclusiunea, că consi- 
derândă actuala situațiune financiară și raporturile ora
șului, nu p<5te recomanda împlinirea cererei ministerului 
fundă că în totă orașulă nu esistă nici o casă potrivită 
pentru acestă scopă afară de edificiulă oficiului de dare, 
care e proprietatea ministerului de comunicațiune. Acestă 
condusă ală conferinței se va presenta magistratului.

—x —
La gimnasiulă ort. orientala din Suceava s’au în

scrisă la inceputulă anului școlară curentă, precum spune 
„Revista Politică", 391 studențl ordinari și 5 privativii. 
Dintre acești 396 studențl, numai 175 suntă ort. orientali, 
âr ceilalți suntă de feliurite confesiuni. După naționali
tate 172 suntă români, ’t’o 141 evrei, restulă de 80 
germani, poloni și ruteni.

Cu tătă deputațiunea monstră de 600 per- 
săne, ce s’a dusă din Czegled la Pesta, ca să protesteze 
contra alegerei lui Komjathy ca deputată contra lui Ver- 
hovay, comisiunea respectivă a camerei deputațiloră un
guri a verificată alegerea. Sunlemă curioși să vedem' 
ce voră mai face Czegledenii.

—x—
In museulă națională ungurescă din Pesta s’au de

pusă de călră familia conțiloră Belhlen o mulțime de 
documente, cari privescă cu deosebire istoria Ardealului. 
Totă acestă colecțiune de documente a formată încă forte 
de muliu o archivă familiară și proprie a numițiloră conți; 
în decursă de timpuri colecțiunea s’a totă mărită. Acâstă 
colecțiune de totă avută și unică in felulă ei oferă ună 
terenă largă de studiu pentru istorici, cu deosebire cu
prinde fârte prețiose date asupra catastrofei dela Mohaciu

— x —

Se afirmă că Șahulu Persiei are de găndă a face 
ia iernă o că'ătoriă prin Europa și cu acestă ocasiă, 
prima visită o ca face la Bucuresci Regelui și Reginei 
României.

—x—
„Răsboiulu“ din Bucurescl scrie sub titlulă „Ună 

emigrată română": «D. Ict.-colonelă Duca, intorcendu-se 
pentru câteva dile în capitală, unde are ună procesă, ne 
arată că în Bulgaria a avută o primire din cefe mai cor
diale din partea corpului ofițerescu, care în majoritate 
suntă Români. D-sa îndată după deschiderea Sobraniei 
va fi numită comandantă ală cavaleriei, cu care ocasiune 
i se va acorda cetățenia bulgară; acâsta cniar după do
rința principelui de Coburg“. — D-1Q Duca numai în a- 
nulă acesta a trecută din armata bulgară în care pare- 
ni-sc era căpitană la călărași in armata bulgară.

—x—
După cum spune „Eilenzek" — ale cărui vorbe de 

altmintrelea nu se pre iau în seriosă — Sașii din Fel- 
mera, lângă Cohalmă, amenință pe consistoriu, că pănă 
atunci nu voră mai pune piciorulă în biserică pănă c&nd 
nu va veni ună altă preotă in loculă celui de acum; 
dâcă nu ii se va satisface dorința loră, voră trece la altă 
confesiune. Din Cohalmă se face Iotă posibilulă, ca sâ 
se îmblân^âscă spiritele agitate în Felmera.

„Noulu călindaru de casă" pe anulă bisectă 1888 
a eșită de sub țipară în .tipografia Alexi- din Brașovă. 
Anulă ală 8-lea; prețuia 30 cr. Călindarulă de pe acestă 
ană este mai mare ca călindarele apărute totă în tipo
grafia d-lui Alexi in cei 7 ani de mai 'nainte și, afară 
de dalele calendaristice, împreunate cu o mulțime de 
observațiuni și îndrumări folositâre pentru economi, mai 
cuprinde in partea ultimă o mulțime de anunciuri fdrle 
variate, âr in partea primă variată materială de cetire. 
Pe prima pagină se află ilustrațiunea bine potrivită a Iui 
Ștefană celă mare, Domnulu Moldovei. Urmâza o no
velă originală: ,.<4j>a a fostă se fiă“, de Theochară Alexi, 
in mărime de 28 pagine, formată mare 8°. — Patru ilus- 
trațiunl din rotnanulă „Beiu, Vodă, Domnău de Th. 
Alexi, împreună cu espiicuțiunile lord. — Copii minunați.
— „Prea multă chibzuâlă, noroculă ți-lă desbară», pro
verbe, de Th. Alexi. — „Florea reginei', de Th. Alexi.
— Ștefană celă mare, Domnulă Moldovei, de B. B. Se- 
căreanu. — Poesii. — Câteva glume. — BonbOne. — 
Călindarulă alfabetică. — ExplicațiunI deosebite cu pri
vire la scala timbreloră ungare, posta ungară, tarifulă 
poștală și telegrafică, portulă scrisoriloră afară de Aus- 
tro-Ungaria. — însemnarea târguriloră din Transilvania, 
Ungaria, Bucovina și România. — Posta română, tele- 
grafulă, timbrele române, etc.

Orașulu Fi tune și ministrulă Baross.
Din Pesta se scrie că între ministrulă ungurescă 

de comunicațiune Baross și între representanța orașului 
Fiume a isbucnită ună conflicte, care intr’ună din șe
dințele din urnă ale representațiunii din Fiume a luată 
ună caracteră forte aspru. Unulă dintre vorbitori cri
tică forte aspru purtarea ministrului Baross față cu ora
șulă și propuse ca diploma de cetățcnă de onâre sâ i 
se ceră înapoi ministrului. Nimeni din cei adunați n’a 
luată în apârare pe ministru. Prilegiu la conflictulă 
acesta a dată o ordinațiunc a ministrului, care dispune 
punerea unoră șine ca legătură intre piețele de deposite 
și între gară, er aceste șine trecă prin orașă și- pe di
naintea teatrului. Suntă acum doi ani, s’a fostă adu
nată în piețele de deposilă din Fiume o mulțime de 
mărfuil, astfelu, că neputându-se aceste transporta re
gulată la gară, au pricinuită cu vreme o stagnare a co- 
municațiunei, ceea ce invâlvă mari pagube.

Ministrulă de comunicațiune in înțelegere cu repre
sentanța orașului a dispusă formarea unei comisiunl 
mixte în care mai aveau sâ fiă sepresentate oficiulă 
maritimă și camera comercială de acolo. Comisiunea 
acâsta avea sâ afle ună modus vivendi și ea se esprimă 
pentru înființarea unei piețe de deposită pe delta din 
Fiumara, acâsta îndeosebi pentru lemne, precum și pu
nerea acestui locă în legătură directă cu gara prin o 
cale ferată. In seopulă acesta ministrulă a și cerută 
ună credită de 170,000 fl, apoi afară de acestă credită, 
dieta Ungariei a mai pusă 400,000 (1. in bugetulă anu
lui viitoră sub titlulă: „Căi ferate de stată*. Represen- 
tanții orașului s’au exprimată, că nu consimțescă, ca 
calea ferată sâ fiă dusă prin orașă, ceilalți factori însâ

FOI LETON U.

APERAREA TRANSILVANIEI
contra

ROMÂNIEI ALIATĂ CU RUSIA
(Urmare.)

Prin o asemenea acțiune a Româniloră in frontulă 
de Estu se va facilita multă invasiunea grupei loră prin
cipale, așa că, prin înaintarea energică a grosului română 
pătrunsă la Brașovu, linia principală de retragere din 
Valea Ternarei, a apărătorului Transilvaniei, va pute 
fi tăiată.

b.) Dâcă forța principală a apărătorului Transilva
niei ar sta în Brașovu pentru a disputa grosului română 
debușarea din munți, âr apărarea frontului de Estu ar fi 
lăsată gldteloră secuesci susținute de o grupă secundară 
d. e. de o Brigadă, atunci este lesne de admisă, că agre- 
sorulă (Corpulă a-lă 4lea română) după o înfrângere 
repede a resistenței slabe din aeâstă parte, va putâ mai 
ușoră sâ se concentreze pe aripa sa stângă (Chezdi- 
Oșorheiu) și cu atâtă mai energică sâ înainteze concen
trată asupra flancului stângă și spateloră grupei princi 
pale a apărătorului. Acâs'ă a ițiune ar fi de sigură celă 
mai bună mijlocă d’a înlesni debușarea grosului română 
in țâra Bârsei (la Brașovă). In aceslă scopă Corpulă ală 

4-!ea de armată română va înainta în 2 colOne: cea 
din drepta, 1 Dividiă prin Verebișăi-Tușnadu-Mâlnașu- 
St.-Geogiu, cea din stânga, 3 Brigade din Chezdi-Oșorheiu 
prin Cernaton-Macsa- Uzonă. O Ibigad? română in Chezdi- 
Oșorheiu pentru asigurarea trecelorei Oituzului contra în- 
treprinderiloră eventuale din partea gloteloră secuesci.

c) Dec-ă in momentulă sositei Corpului 4 de armată 
română pe linia Oltului, forța principală a apărătorului 
ar fi renunțată la apărarea strlmtor.loră din apropierea 
Brașovului și s’ar găsi in retragere prin valea Oltului și 
mai târziu prin a Ternarei mari, atunci siluațiunea ar 
fi și mai critică, căci Corpulă 4 de armată română, con- 
centrându-se spre aripa sa drâptă, ar putâ avâ cei mai 
mulțt sorți de reușită înaintândă prin Odlrlieiu asupra 
Sighișârei, și mai alesă, că in acestă casă s’ară putâ 
ușoră întâmpla ca elă (Corpulă 4 de armată) să ajungă 
la Sighișâra înaintea inamicului său, tăindu-i în modulă 
acesta retragerea sâu celă puțină abătându-lă in retra
gerea sa cătră Sudă-Vestă prin valea Cornlțelului 
(Haarbach) spre Sibiiu.

Corpulă ală 3-lea de armată română se va trans
porta pe calea ferată dela Galați prin Brăila-Buziu la 
Ploesci detasândă 1 Divitjiă cu calea ferată din Buzeu ?) 
prin Focșani la Bacău pentru îmărirea Corpului 4 de 
armată.

Corpulă ală 2-lea de armată română dela Bucu

resci pe iosă in două marșuri în ținutulă de Sudă ală 
Ploeștiloră.

Corpulă t-iu dela Craiova, cu drumulă de feră : 
1 Divitjiă și 1 Begimenlă din a 2-a Divină la Pitescl; 
1 Regiment ă la Tergovisce-, 1 Brig-idă prin Clinceanca 
Ploeștî, pentru a se uni cu Corpulă ală 2-lea de 
armată.

înaintarea ulterioră a celoru 3 Corpuri de Armată din 
Zona de concentrare Ploeșcl-Târgovișce-Pitescl.

Corpulă ală 3-lea română (numai de-o Dividiă) 
dela Ploesci pănă la Draina de susă, Cercasa, peste pla- 
iulă Tătarului (Verfulu Craiului, numită și Tabla bu- 
țiloră) ptin Vama Buztului la Zizină și Terlungeni tri- 
inețândă ună detașamentă de flancă pe drumulă din 
Valea Buzeului, care să eclereze cu patrule de Cavaleriă 

spre Teiu și Prejmenl; co!6na din stânga prin Isvorele, 
Valea largă peste Bratocea prin Valea Tărlungeniloru și 
Vama Șanțului vechia la Satu lungă și Cernută (Secele).

Dela Ploesci pănă la frunlariă suntă 3 marșuri mici 
(colOna din drepta are pănă acolo drumulă celă mai 
scurtă; d’aci pănă la Brașovu colOna din stânga 1 marșă 
cea din drâpta 2 marșuri mici.

Corpulă ală 2-lea (5 Brigade) inaintâză pe sosâua 
Ploeșci-Predilă; dela Comarnică dispune în drâpta 1 
Regimente ca detașamentă de flancă prin Valea Boftanie
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precum și oficiuîtl maritimo și camera comercială s’au 
exprimată peniru proieclulă guvernului.

Acum minislrulă se puse și scrise orașului o scri- 
sore desfășurăndă favorurile ce s'ar nasce pentru orașă 
din legătura amintită. Magistratul^ trăgănândă afacerea, 
refusă convocarea unei ședințe precum și trimiterea in 
comisiuni a delegațiloră săi convocată din nou de mi- 
nistrulă de comunicațiune. Sosindă însă sesonulă când 
piețele de deposită din Fiume ineepă a se îngrămădi de 
mărfurile ce sosescă, ministrulă trimite ună ordină aspru 
călră representanța orășenâscă și dispune clădirea ime
diată a acestei linii lerate. Ordinulă acesta a provocată 
apoi conllictulă de mai susă. Desvoltarea mai departe a 
afacerii are o insăinnălate politică deosebită, luândă în 
considerare raportulă in care Fiume stă cu Ungaria.

Disordine militai A la PetersbnrgQ.
S’a telegrafată din Petersburgă Qiarului .,Le Temps», 

cu data 27 Septemvre st. n.:
Alaltaerl s’au iscată disordine grave la sosirea re- 

serviștiloră, chemațî pentru ântâia oră sub stindarde, ca 
să facă esercițiu in cursă de trei săptămâni. Reserviștii, 
cari s’au dusă la casarmă, sperau să fiâ trimiși după 
câteva formalități; de.' ii așecjâ. așteptândă esercițiile, in 
manegiulă casărmei, fără osebire de rangă și fără nici 
o comoditate. Femeile și rudele loră se grămădiră in 
numără mare înaintea casarmei.

După multă așteptare, reserviștii începură a pro
testa contra tratărei ce îndurau și încercară să spargă 
ușile și ferestrile pentru a fugi. La cinci ore după a- 
metjl, comandanfulă pieței veni, și femeile ilă rugară in 
genunche să lase pe bărbații loră. Generalulă Gresser 
se sili să liniștăscă mulțimea și făgădui că va libera pe 
reserviștl, dâr in același timpă dete ordină ca două ba- 
talione să vină îndată, er gendarmii să încungiure ca- 
sarma. Trupa inlrândă in menagiu, fu atacată de re
serviștl. unii intrebuințândă cuțite și revolvere. Reser- 
viștii au stată noptea in menagiu fără mâncare.

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

PARISU, 7 Octoinvre. — Desbaterile pen
tru incendiul^ dela Opera comică se țină în 16 
Noemvre înaintea judecătoriei corecționale

MADRIDtJ, 7 Octoinvre. — In fabrica de 
tutunfi de aci s’au revoltată 5000 de lucrători. 
Gendarmeria a împresurată fabrica.

SOFIA, 7 Oetomvre. — Radoslavov a ce
rută prințului o audiență, spre a-lu asigura de fi
delitatea și supunerea sa. Archiepiscopulă Cle
ment (Zancovistu), Zankov (Karavelist), colonelulă 
Nikolajev (Radoslavist) au ținută întruniri pentru 
ca să se’nțelegă asupra alegeriloră.

Ultime soiri.
Berlină, 6 Oetomvre. — „Gazeta Crucei“ 

(jice că d. Crispi și principele de Bismarck s’au 
învoită prin scrisă asupra liniei de conduită de 
urmată în cestiunea bulgară și în relațiunile cu 
Franța. Alianța între Austro-Ungaria, Germa
nia și Italia este unii faptă îndeplinită.

Se speră că atitudinea Franței nu va tur
bura pacea Europeană.

Viena, 6 Oetomvre. — ț)iarulă „Die Presse“ 

așteptă să vc-ejă Camerile române ocupându-se 
seriosă de cestiunea tractatului de comerță cu 
Austria, căci întârzierea acestei cestiuni n’ar 
putea să mărescă de locă bunăvoința din partea 
Austriei.

Sofia, 6 Oetomvre. — Zankoviștii au dată 
cuventulă de ordine d’a se abține dela alegerile 
pentru Sobraniă. Se va face escepțiune pentru 
orașe.

D. Radoslavoff povățuesce asemenea pe par- 
tisanii săi d’a se abține, pentru a nu mări grija 
guvernului.

DIVERSE.
Semnalmente fatale. — O damft bogată dâr sgâr- 

cită, îndată ce veneau căldurile, îșl dădea blana la ună 
blănarâ să o păstreze. Intr’o d1 de tămnă, dândă ună 
frigă simțitoră, dama alergă la blănară, îșl ceru blana și 
o îmbrăcă numai decâtă. Spre a evita ori-ce încurcă 
tură seu schimbare, blănarulă avea obiceiu să câsă pe 
obiectele date in păstrare câte ună biletă, in care nota 
numele, locuința proprietarului și calitatea obiectului, in 
graba, cu care plecase dama, blănarulă uitase a înlătură 
biletulă de pe blană. Cum ajunse în stradă, cocona 
nostră atrase asupra sa ochii tuturoră trecătoriioră. Mai 
mulțl băețl alergau după densa riijendă cu hohotă. Dama 
nu scia ce să crăijă, pănă ce ună sufletă mai milosă ii 
spuse că avea nnă biletă în spate. Ea rupse iute hîrtia 
de pe blană și se îngrozi cetindă următărele: »D6mna 
B... cu locuința în strada A... veche și cam rosă.“

Justiția englesă în lași. — Sub acestă titlu ,Cu- 
rierulă Balașană’ publică nrmătorele: Aflămă că 
înaintea curții din Londra să desbate ună procesă de 
câteva milidne de livre sterlingi, și urmândă a se asculta 
mai mulțl martori cari îșl au locuința în Viena și în 
Iași, curtea din Londra ar fi decisă ca să se transporte 
la Viena și în Iași spre a primi deposițiunile loră, fiindcă 
după legea englesă ascultarea martoriloră prin comisiuni 
regatorie nu este valabilă, apoi martorii locuindă in țeră 
străină n’ar pute fi citați și nici ună mijlocă coercitivă 
nu potă avea in contra loră. Se afirmă că curtea a fostă 
deja la Viena și că acolo în virtutea principiului recipro 
cilâții, guvernulă austriacă a permisă luarea deposițiu- 
nilură dela martori, insă se <jice, că curtea a fostă pre- 
sidată de ună judeeătoră austriacă. Așteplămă și noi 
să-i vedemă pe judecătorii englesi aici și să-i vedemă in 
exercițiulă funcțiunii loră după fote regulele și tradiți- 
unile englesesci.

Unu spionu în Cracovia — Ună amică ală fdiei 
„Pester Lloyd« senă următorele despre primirea simpa 
tică ce s’a tăcută visitatoriloră unguri la esposiția din 
Cracovia: Ungurii au fostă primiți in Cracovia cu celă 
mai mare entusiasmă. T6tă lumea se îmbulzea spre a 
stringe mâna braviloră Unguri seu celă puțină a’i vedă. 
D.n întâmplare ună bătrână, care răgușise strigândă po- 
lecesce: niech zyje! că^u josă de pe o tribună încăr
cată de lume și rămase ca mortă. Societatea de salvare, 
avisată în pripă, veni și transportă pe bătrânulă in lo- 
calu'ă societății, unde i-se administrară iote mijlâcele 
necesare spre a-lă readuce la vieță; sărmanului ii să
riseră toți dinții anteriori. Mai multă timpă silințele me
diatorii rămaseră fără resultată și începură deja să caute 
hârtii spre a-i constata identitatea și a pută apoi comu
nica accidentulă rudeloră iui. Intr’adevără se găsi la 
acelă omă ună pașaportă rusescă. Când se ceti in pa- 
șaportă numele Adolf Stempkowski, toți membrii comi
tetului îngălbeniră, căci omulă, care salutase cu atâta

sgomolă pegUnguri și pe care medicii v»eau să-lă raln- 
vieze, nu era altulă decâtă vestilulă spionă ală secției 
a III a din poliția dela Petersburgă. Omulă nostru, care 
mai tâ-ijiu șl a venită în fire, a fostă invitată de cătră 
comitetulă de primire, să părăsâscă câtă mai repede 
Cracovia, ceea ce Stempkowski a și făcut’o îndată, lă- 
sându-șl indărătă numai dinții.

Moștenirea prințului de Hohenlohe în Rusia. — 
Moșiile răposatului prință Wittgenstein, moștenite de gu- 
vernatorulă Alsației și Lorenei, prințulă Hohenlohe, sunt 
teritoriele cele mai mari In Europa cari pănă astăzi le 
găsimă concentrate intr’o singură posesiune. După 
„Wilna-Westnik" complecsulă acestoră moșii are o în
tindere de 2 milidne de desetine, adecă 400 mile pătrate 
seu 6 miliâne și jumătate de jugăre. Acăstă moșiă cu
prinde pământuri fdrte fertile din causă că în anii din 
urmă s’au deschisă canalurl de irigațiune și căi ferate 
mai în tăie direcțiunile, deși o parte însemnată din ea, 
mai alesă în guvernamentulă Piaskului, totă mai este a- 
coperită cu păduri seculare. O asemenea moșiă colosală 
și fertilă — tfice numita fâiă — nu trebue cu nici ună 
preță să rămână in mâna streiniloră și să nu se împli- 
nâscă speranța ilustriloră moștenitori germani că ucasulă 
din Martie va face o escepțiune cu dânșii. Cum scimă* 
ucasulă dela 14 Martie hotăresce că streinii cari moște- 
nescă pământuri in Rusia, trebue să le vândă la supuși 
ruși în timpă de 3 ani, căci in casă contrară asemene 
moșii se voră secvestra legalminte și se voră vinde for
țată prin licitația, publică. Părerea este generelă, că 
Țarulă nu va face excepțiune nici cu guvernatorulă 
Lorenei. Prin urmare moșiile din cestiune voră trebui 
vândute în termen de trei ani la Ruși, ceea ce nu s’ar 
putea face decâtă cu mari daune bănescl pentru moș
tenitori. In acestă sensă Țarulă să fi răspunsă deja Îm
păratului Wilhelm care intervenise în favorulă moșteni
tori lora. Se crede, că prințulă Hohenlohe va face pe 
fiiulîr sBu nai mică supusă rusă, pentru a-șl salva sieși 
și familiei sale colosala moștenire.

---------------- .
Necrologu. — Vladiuiiră I. Sotirtt chimistă în la- 

boratoriulă centrală din BucurescI, după o scurtă sufe
rință a încetată din vieță Sâmbătă în 19 Septemvre (1 
Oetomvre) a. c. in etate de 27 ani. Despre acâstă du- 
rerosă perdere incunosciințeză pe toți amicii și cunos- 
cuții defunctului, jalnica lui mamă Policsenia I. Sotiră 
in numele său, precum și in numele suroriloră, frațiloră, 
nepoț^ioră, nepotelor și mătușelor repausatului. Rămășițele 
pământesc! s’au ridicată Joi in 24 Septemvre (6 Oetomvre) 
ia 3 âre p. m. din capela cimitirului gr. or. din GrOveră 
unde s’au așezată spre eternulă repaosă. — Brașovă, 
23 Septemvre (6 Oetomvre) 1887.

Fiă-i țărina ușâră 1
Necrologu. luliana Csoma și soțulă său Alexandru 

BohățitlA în numele ioră, precum și in numele numero- 
șiloră consângeni cu adâncă durere anunță, cumcă prea 
iubita, dulcea maică, sâcră, respective buna consângână 
Teresia veduvă după Georgiu Csoma născ. Șipos a a- 
dormită în domnulă in 3 a 1. c. la 8 âre săra în anulă 
82 ală vieții și 28 ală văduviei. In decedata s’au stins 
ultimele rade ale unei vieți frumăse, îndelungate, petre
cute in laboriositate, iubire și stima celoră cunoscuțl. 
Trăindă în religiositate și pietate, in cerculă iubițiloră 
săi, nutrită de dulci — durerâse — suvenirl ale trecu
tului, — fericindă pe toți ai săi: „viețu nu i-a fostă za
darnică in Domnulă“. Rămășițele pământescl s’au așe
zată după ritulă bisericei ev. ref. în 5 a lunei c.

Clușiu, in 3 Oetomvre 1887.
Fericitâre i-a rostă viâța, fiâ-i memoria bine-cuvântată 1 

Editoră și redactoră responsabilă: Dr. Aurel Muresianu.

peste vama Șanțului (Predeluțu) ca legătură cu colona 
din stânga a Corpului ală 3-lea.

lJrin detașarea unei subimpărțirl (fracțiune de trupă) 
dela fruntaria in valea Garsinultii spre Satu-lungu să 
se pâte tăia linia de retragere a apărătorului postată în 
Șanțulă vechiu.

Dela Bușteni înaintarea se face in două colone de 
câte o Divizia: cea din drepla, pe șosâua Predelă, cea 
din stânga prin Rîjnovfi la Cristiană.

Din Ploesci la graniță suntă 3 marșuri bune, d’aci 
la Brașovă 1 marșă (colâna din stânga are aci drumulă 
celă mai lungă.)

Corpulă l-iu de armată (3 Brigade’,: 1 Dividiă și 
1 Regimentă din Divizia a 2 se voră îndrepta pe șo- 
săua din Câmpu-lungă peste trecătârea Rucără său Brană 
la Brașovă; 1 Regimentă din Divizia a 2-a va pleca din 
Tergovisce în spre Vest de Buceciu prin Simona la Brană. 
Colâna principală are 3 marșuri pănă la fruntaria, cea 
din drâpta 3 marșuri mici; dela fruntaria la Brașovă 
ambele colOne au ună marșă forte mare (37,5 kilm )

2. Casă, adecă când Corpulă l-iu de armată ar 
înainta din Craiova prin Slatina—Rămnică și peste tre
cătârea Turnului roșu asupra Sibiiului, âr grosulă ar
matei române asupra Brașovului.

Corpulă l-iu — Pentru a se ușura problema aces
tui Corpă de armată necesită ca România să construeze 

o cale ferată din Slatina peste Remnică la Turnulă roșu 
seu celă puțină pănă la Remnică și să închidă prin for
tificații treeătorea dela Turnulă roșu pentru a și prolegea 
acâstă liniă contra unei distrugeri eventuale din partea 
inamicului.

Deârece acăstă cale ferată nu există in presentă, 
Corpulă 1 de armată va trebui să pornescă din Craiova 
cu multă mai de timpuriu, peniru ca să potă sosi la 
graniță deodată cu celelalte corpuri ale grosului română. 
Dela Craiova pănă la Iruntariă suntă 8 marșuri, âr de 
aci la Sibiiu ună marșă mare. (Dela Remnică la frun
taria 2 marșuri.)

Corpulă ală 4-lea de armată se va transporta pe 
calea ferată dela Iași prin Focșani—Buzeu la Ploesci; 
1 Diviijiă se va detașa de aci Corpului ală 3-lea.

Corpulă ală 3-lea de armată: cu drumulă de feră 
dela Galați prin Brăila—Buzeu la Ploesci (in ținutulă 
de Sudtl ală acestui orașă).

Corpulă ală 2-lea de armată: cu calea ferată dela 
Bucuresd la Ploesci. 1 Regimentă se trimite la Ter
govisce.

Corpu'ă ală 4 lea de armată formâză aripa drâplă 
a grupei principale luândă rolulă de mai nainte ală 
Corpului ală 3 lea; Corpulă ală 3-lea formează centrulO, 
ca mai nainte Corpulă ală 2-lea; acestă din urmă se 

compune acum din 3 Divinii, pe când mai nainte. cen- 
trulă, era numai din 21/a Divinii.

Corpulă ală 2-lea de armată represintă acum aripa 
stângă, ca mai nainte Corpulă l-iu.

1. Brigadă din Corpulă ală 2-lea rămâne deocam
dată la Bucuresd spre a întări, după împrejurări, grupa 
principală sîu Corpulă 1 trimisă spre Turnulă roșu. — 
Disposițiunea coloneloră, ca în Casulă l-iu.

Tendința Atacatorului.
In casulă I. Atacă invăluitoră din două părți, ac

țiune destulă de justificată prin superioritatea numerică 
a României'. 8 Divinii contra 3; nimicirea completă a 
apărătorului prin abaterea lui, pe de o parte, de pe șo- 
sâua din valea Oltului, mai târziu și de pe cea din valea 
Ternavei mari, adică, de pe linia sa principală de ope
rațiune sâu de retragere; âr pe de altă parte alungarea 
lui din ținutulă Trei Scauneloră. — Aripa drâptă a gro
sului română (1 Dividiă din Corpulă ală 3 lea) trebue 
să ia câtă mai repede contactulă cu corpulă ală 4-lea. 
Chiar dâcă acâstă Dividiă, a Aripei drepte, ar fi împinsă 
momentană ârășl in strîmtorile munțiloră, nu impdrtă 
multă, ea trebue să reînoiască energică înaintarea sa în
dată ce va simți efectulă de acțiune ală Corpului 4 de 
armată ce vine dinspre Ohezdi-Oșorheiu,

(Va urma).



Nr. 211. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

Oursțdn la burați de Viana Bursa de Bncurescl.
dic 6 Octomvre st. n. 1887.

Rentă de aură 5°/0 ... 99 40
Rentă de hărtiă 5®/0 . . 86.25
împrumutul^ căiloră ferate

ungare......................... 149.50
Amortisarea datoriei căi-

lorO ferate de ostd ung. 
(1-ma emisiune) ... 98 —

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

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

Bonuri rurale ungare . . 104.25
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.10 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișfl..............................104.50
Bonuri cu cl. de sortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 25

Bonuri croato-slavone . . 104 25 
Despăgubire p. dijma de

vinQ ung........................ —.—
Imprumutulâ cu premiu

ung.................................  123 40
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 60 
Renta de hărtiă austriacă 8110 
Renta de arg. austr. . . 82 30
Renta de aură austr. . . 112 10 
Losurile din 1860 . . . 135 20
Acțiunile bănce) austro-

ungare ........................ 882 —
i Act. băncel de credita ung. 284.75 
! Act. băncel de credita austr.283 30 
Argintula —. — Galbinl

Împărătesei ................. 5 93
Napoleon-d’orI .... 9.93
Mărci 100 împ. germ. . . 61 52 
Londra 10 Livrea sterlinge 125 75

Cota oficială dela 20 Septemvre st. v. 1887.

Cursulu pieței Brașovu
din 7 Octomvre st. n. 1887.

Cump. vând.

Renta română (5%). 91*/, 92*/,
Renta rom. amort. (5%) 95>/4 95’/.

» convert. (6°/0) 19’/. 90*/.
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 35— 36-
Credit fonc. rural (7°/0) . 104’/. 105*/,

3 M JJ (^°/o) ■ 89*/, 90*/.
> » urban (7°/0) . 103*/. 103’/.

. (6»/o) • 94— 95—
’ • * (5°/o) • 87— 87*/,

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

< • » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14 — 14.*/.
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.50 Vând. 8 55

Argint românesc................. . • 8.45 • 8.55

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

Lire turcescl......................... . • 11.21 » 11.27

Imperiali............................. . • 10.28 • 10.27

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

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

, ’ , 5°/. . . 98.- - 99.—
Ruble RusescI..................... . » 109.— » 110.*/,

Discontulă ... > 7—10’/, pe ană.

Nr. 7285—1887. 1—2Publieațiune!
Comuna orășendscă intenționezi, ca, conformu planului de regu

lare aprobată de înaltulu loch, să ventjâ mai inultu oferențiloră parțelele 
pentru clădire Nr. 14, 15 și 16 aflătâre în fostulu magazinfl de lemne 
dela finea Uliței Căldărariloru și între Ulița Vămei și anume său fiă care 
parțelă pentru sine seu la olaltă.

Spre acesta scopu se provdcă fiă-care amatoru pentru cumpărare, 
că pănă în 13 Octomvre a. c. 12 6re înainte de prândQ, să-și ascearnă 
la oficiolatulă orășenescu economică ofertele scripturistice și sigilate, c - 
rora au să se alăture 100/o din prețulu de cumpărare, ca vadiu. In a- 
ceste oferte are să se amintescă mai departe atâtu numărulu parțelei, ce 
are să se cumpere, câtu și prețulu de cumpărare ce se oferă și anume 
amintirea prețului să se facă în cifre și litere. Ofertulu are să conțină 
în fine decliiarațiunea, cum că oferentului i simtă cunoscute condițiunile 
de oferte și ventjare, și că se supune loru necondiționată.

Deschiderea oferteloră ascernute va avea locu în 13 Octomvre 
a. c. după prâmju la 3 ăre, în amintitulu oficiolată și în presența unei 
comisiuni.

Atâtu condițiunile de oferte și de ven^are, câtă și planulu de 
regulare suntu pănă în citata di espuse la oficiolatulă orășenescă econo
mică spre examinare din partea fie-cărui.

Brașovu, 24 Septemvre 1887.
Magistratulu oi'ășenescu.

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

1. Dela Brașovu la Peșta:
Trenulă de persăne Nr. 307: 7 ore 20 de minute săra.
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 6re 01 minută diminâța.

2. Dela Brașovu la Buoureeoi:
Trenulă accelerată Nr. 302: 5 6re 37 minute diminâ(a.
Trenulă mixtă Nr. 318: l ără 55 minute după amâtp-

II. Sosirea trenurilor!!:
1. Dela Peșta la Brai vu:

Trenulă de persone Nr. 308: 9 6re 46 minute înainte de amâcJT.
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 6re 52 minute sera.

2. Dela Buouresoi la Brașovu:
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute săra. 
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 ăre 32 minute după amă(}I.

A. Plecarea postelorfi:
a) Dela Brașovă la Reșnovit-Zernesci-Brană: 12 ăre 30 min. după amâ<]I.
&) n „ Zizinu: 4 ăre după amâtjl.
c) »» »» in Secuime (S. Georgî): 1 ără 30 minute năptea.
d) 7) ÎJ la Făgărașilt 4 ăre dimineța.
e) 7) la Săcele: 4 ăre diminâța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Reșnovii-Zernesci-Branu la Brașovă : 10 ăre înainte da amătp.
b) „ Zizină la Brașovă: 9 ăre a. m.
c) Din Secuime la Brașovă: 6 ăre săra
d) „ Făyărașu la Brașovă: 2 ăre diminăța.
e) „ Săcele la Brașovă: 6 ăre 30 minute sera.MersulU trenuriloru

Valabilă dela I luniu st. n. 1886.
pe linia l*re<lealii-15iidapesta și pe linia Teiisșsi-Aradft-Budapesta a calei ferate orientale de statft reg. ung.

Predeal d-Budapesta JBudapesf &—lare<Iealfi

Trenfi Tren ' 
de pers, accelerat de pers.

Trenă Trenti 
-----  de 

perafine

| Trend 
lOmnlbufl

BucurescI

Predoalâ

Timișb

Brașovli

Feldiâra 
Apatia 
AuguitinQ 
Homorod a 
Hașfaleu

Sigbișdr» 
Elisabetopole 
MediașO 
Copia mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelti 
Teiușd 
Aiudfl 
VințulO de 
Uiora 
Cncerdea 
Ghirisâ 
Apahida

Cluși» 
Nedeșdu 
GhirbSu 
AghirișO
Stana 
Huiedin 8
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Vadfl 
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Veneția-OrăȘii 

( 
(

Oradia-mare

P. Ladăay 
I Szolnok

Bada-pesta

Teiiișrt- adft-Budajtesta

Trenă 
omnibua

Treifi 
de peri.

Trenu dî 
parafine

susO

Trenu 
de 

peraone

Tren Trenfi Trenfi 
accelerat .omnlbus iomnlbut

5 28

6 01
6.19

( 
(

9.35
10.12

(

persane

6 37

7 57
8 24
8 47
9 29
9 37

10 53
11.00
11 34
12.03
12.26
12.42

1.11
1 23
2.06
227
2 49
2 56
3.12
3.46
501
5 21

7.12
7.41

8.20
8.46

9.11
9.16

10.37
12.20
2.15

Viena /

Nota:

Trenu 
de 

perafine

10.50
1.33
4.24
10.051
2.15

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Lailâny 
Oradea tuare

Venția-OrăȘii 
Fudi-Oșorheiu 
Teleagu 
VadO
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Agbiriș
G1 Arbgu 
Nedișu

Clușin

Apaliida 
fihiriș 

Cncerdea

Uiora
Vințuld de
Aiudă
Teiașâ
Crăciunelb

6.58■
7.14
7.2 b
7.56
8.18
8 58
9.15
9 34;
9 53

10 28
10 47
10.57
11.07
11.19

1.16
3.29
6.33

l

( 
l

susil

Micăsasa
Copșa aie 
Mediaș Cl 
Elisabetopole
Sigișâra 
Hașfaleu 
Homorod
Augustină 
Apatia 
Feldiâra

Brașovă
Timișă

Pradealfi

BucurescI

2 02
4.12

10.42
2.02

4.78

7.33
8.04

8.58
9.28

10.31

618]
9.38

12 02 
2.01
2 08
2 19
2.41
3.24
3.47 
4.07
4.33 
5.15
5.33 
5.53
6.C5

6.20
6.38

(
(

(
(

Orele de năpte sântă cele dintre liniile grăse.

Tipografia ALEXI Brașovă.

11.00
1119
12 33

1.01
1 11
1.18
1.05
1.46
2.25
2.50
3.03
3.35
4.01
4.20
4.55
5.42

Toi
7.27
8.08
8.36
9 06
9.46 5.37

6.20
6.47

11.30

1.55
2.53

7.08
7.36
9.16
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.13
2.46
3.31
4.32
5.02
6.53

7.43
8 23
9.02
9.52

Teiitșii 
Alba-lulia 
Vințulă de 
Șibotă 
Orăștia 
Siiueria (Piski) 
Deva
Branielca
Ilia 
Gurasada 
Zam
Soborșir. 
Bărzova
Conopă 
Radna-Lipova 
Paulișă 
Gyorok
Glogovață
Arad A
Szolnok

josă

11.24
11.59
12.30

1.01
1.32
2 32
2 52
3.23
3.55
4.08
4.25
5 30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42

Budapest
Viena

9.17
2 32

Aradft.TTfsjafșăra

Tren ti de 
persfine

Trenfi 
omnlbnd

Aradfk 5.48
Aradulă nou 6.19
Năiseth-Sâgh 6.44
Vinga 7.16
Orczifalva 7.47
Merczifalva —
iriBalșdra 9.02

TimalșAra-AradA

Trenfi de 
parafine

Trenti de 
perafine

Trenu 
mixt

6.05

6.33
6.58
7.29
7.55

9.08

Trenfi 
omnibua

Hârtia din fabrica Iui Martin Kopony, ZernescI

Timiș6ra
Merczifalva 
Orczifalva
Vinga
Nămcth-Sâgh 
Aradulă nou
Aradfi

6.25 5.00

7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

6.32
7.02
6.23
8.01
8.17

Budapesta-Aradd-Telușâ.

Trenfi de 
pers in a

Trenfi 
de parafine

Trenfi 
amnlbn

Viena 11.10 12.10 ___

Budapesta 8.20 9.05 —

11.20 12.41 ___
n«.5in0K 11.35 5.45 ___

Ai atlA 4.30 6.— ___

Glogovață 4 43 6.13 —
Gyorok 5 07 6.38 —
Paulișii 5.19 6.51 —

Radna-l ipova 5.41 [7.10 —
Conopă 619 7.37 —

Bârzova 6.28 7.55 —

Soborșin 7 25 8.42 —

Zam 8 01 9.12 —

Gurasada 8 34 9.41 ___

Ilia 8 55 9/8
Branielca 9 19 10.17 ___

Deva 951 10.42 — -

Simeria (Piski 10.35 1107 —

Orăștiă 11.11 11.37 ___

Șibotă 11.43 12.— ___

Vințulă de josă 12 18 12.29 — -

Alba-lulia 12.36 12.46 ___

Teinșfi . 1.29 1.41 —

SimerEa (Piski) Petroșeni

Trenfi de Trenfi Trenfi
peredoe omniboi mixt

3iz»eria 2.4i
Straiu — _ 3.26
Hațegă — — 4.16
Pui — — 5.11
Crivadia — — 5.58
Banița — — 6 40
Petroșenl — — 7.12

Petroșenl—Simeria (Piski)

Trenfi Trenfi Trenfi
de peri. nmnlhns mixt

Petroșeni 6.10
Banița — — 6.53
Crivadia — __ 7 37
Pui — __ 8.20
Hațegă — — 9.01
Streiu — — 9.52
Biaaerl* — — 10.31


