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„GAZETA TRANSILVANIEI?*
Cu I Octomvre 1887 st. v., se începe iiuft nou 

abonamente pe trilnninltt Octomvre, Novembre și 
Decemvre la care învitămu pe toți onorat» amici și spri
jinitori ai foiei uostre.

Pretulu abonamentului:
Pentru Austro-Uugaria: Pentru România și străinătate:
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a însemna pe cuponu numărulu fâșiei sub care 
au primită Z'arulă.

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

Brașovu, 29 Septemvre 1887.
Toastulu rostit.» de murele duce Nicolae, 

celă mai tânără, în portul» fraucesu ală Mărei 
Nordice, Dunkersque, a devenită o causă celebră 
a dilei. Intrega 4‘ar>9t'că europâoă îlă comen- 
teză. Fiecare îșl dice, că cuvintele unui membru 
ală casei imperiale rusesc! trebue să fiă luate în 
seriosu și că prin urmare ele trebue să esprime 
vederile ce domnescă la curtea din Petersburg.

A vorbită marele duce Nicolae de simpa
tiile, ce le are familia Țarului pentru Francia. 
Acesta în sine nu era ceva surprinzător», der 
elă a mai adausă, că se iuciâză în Rusia, ca să 
se nimicăscă influința germană și ca la cârma 
statului să nu mai fiă decâtă bărbați cari iu- 
bescă Francia, și mărturisirea acâsta este fără 
îndoială de mare gravitate în împrejurările de 
față. Marele duce al» Rusiei, prin aceea că a- 
probă totodată în modă demonstrativă „pregăti
rile de răsbutiare" ale Franciei, face Germaniei 
o declarare de răsboiu indirectă și într’asta cul- 
minăză tâtă însemnătatea politică a toastului său.

Până a()i încă nici una din foile oficidse 
rusesei nu s’a pronunțată asupra debutului ma
relui duce. Probabilă că mâne poimâne va a- 
pără vr’ună comunicată, care 3ă voâscă a slăbi 
sensulă toastului publicată mai îiitâiu în „Figaro“ 
din Parisă. Dâr în fondă nimică nu va pută 
schimba impresiunea ce a trebuită să o producă 
acestă toastă mai alesă în Germania. Aici încă 
mulțl trăiau în credința, că vechile legături ale 
Germaniei cu Rusia se voră pută susține, deși 
cu ăre-carl modificațiuni, și în viitoru. Astăcjl 
trebue să li-se deschidă ochii și acestora. Marele 
duce Nicolae a rădicată vălulă de pe ochii opor 
tuniștiloră arătândă, că tendința curții rusesei de 
adi este cu totulă ostilă Germaniei.

Acum se aduce în legătură toastulu din Dun
kersque cu întrevederile dela Friedriclisruhe și 
cu neiealisarea întrevederii între Țarul u și îrnpă- 
ratulă Wilhelm și unii credă că vorbele aspre 
ale marelui duce Nicolae au fostă unu răspunsă 
dată nouei lige germano-austro-italiane.

Acăstă ligă -— precum se asigură dsn tăte 
părțile — nu are scopuri agresive, ci este înfiin
țată numai și numai pentru susținerea păcii. Prin- 
țulă rusescă vine acum și nimicesce tăte speran
țele de felulu acesta, declarândă cu alte cuvinte 
că Rusia prepară răsboiulu. Elă mai sfătuiesce 
pe FrancesI de a nu precipita lucrurile, căci „în 
curendfl voră dispară tăte piedecile" și atunci 
elă, marele duce, se va înrola celă dintâiu în 
armata francesă care va pleca la graniță pentru 
a răsbuna pe Francia.

Ceracteristicu e comentarulu ce-lă face „Vos- 
sische Zeitung" toastului marelui duce Nicolae. 
Acăstă făiâ găsesce, că în elu se cuprinde ade
vărata icănă a politicei Țarului actuală. Dovadă

e modulă cum suntu tractate adi provinciele bal
tice și biserica protestantă în Rusia. Țarulfl 
Alexandru 111. încă de pe timpulu când era mare 
duce a interzisă de a se mai vorbi în casa sa 
nemțesce și Țarulă II, tatălă său, întrândă într’o 
seră la prințulu moștenitoră cu salutarea germană 
„Guten Abend,“ a scosă îndată rîcjendă o hărtiă 
de cjece ri ble și a pus’o pe masă dreptu pe- 
dăpsă, că n’a salutată rusesce.

Marea încordare dintre Rusia și Germania, 
ce resultă și din purtarea surprinZătăre a ma
relui duce Nicolae, să se fi produsă în urma 
unor» documente, cari i s’au presentată Țarului 
cu privire la politica Germaniei în cestiunea bul
gară. In urma acăsta să se fi decisă Alexandru 
III a nu mai visita pe bătrânulă împărată ger
mană la Stettin.

De rândulă acesta foile germane se arată 
multă mai liniștite asupra urmăriloru eventuale 
ale acestei înăspriri a relațiuniloră cu Rusia și 
ceea ce-i liniștesee și le dă curagiu este resulta- 
tulă întrevederii lui Bismark cu ministrulă Ita
liei Crispi. „După acăstă întrevedere", esclamă 
„Vossische Zeitung", „vorbirea marelui duce Ni
colae este unu anachronismă".

de a-șl arăta în modă demonstrativă mulțămirea, 
că cancelarului i-a succesă a câștiga și pe Italia 
pentru combinațiunile sale, și unele Z’are mergu 
chiar până a susțină că acum vecinii dela răsă
rită și apusă (Rusia și Francia) voră trebui să 
cedeze forței preponderente a ligei de pace și 
să-și impună răbdare.

Toastulă dela Dunkercque însă nu este de 
natură a justifica asemeni speranțe, ci pledăză 
mai multă pentru casulă contrară. Cine scie, 
dăcă cuvintele rostite de marele duce Nicolae nu 
simtă primulă vuetă, care anunță apropierea 
furtunei!

In memoria lui lacobă Mureșianu.
Redactorul „Gazetei Transilvaniei*  a inai primit următă- 
rele telegrame și scrisori de condolență:

Gennevilliers (lângă Paris), 23 Septemvre 1887.
„Gazeta" îmi aduce o tristă soire.
Bunulă d-tale părinte, vechiulu meu profe- 

soru și directoră, demnulă patriotă, aprigulă și 
neobositulă luptătoră ală Românismului, omulă 
celă mai bună, celă mai candidă, celă mai dulce 
cu toți aceia cari îlă apropiau, sufletulu celă 
mai nobilă, lacobă Mureșianu ne-a părăsită!

T6tă suflarea românăscă îlă va plânge, dăr 
mai multă îlă voră plânge aceia cari, avândă 
fericirea de a trăi în intimitatea sa, au avută 
mai multă de câtă toți ocasiunea de a aprecia 
marile calități ale acestui distinsă bărbată, și 
mai alesă blândețea caracterului său, nemărgi
nita sa bunătate.

In timpă de șăse ani, câtă ml-a fostă pro- 
fesoră și directoră, am învățată a-lă cunăsce și 
a-lă iubi, și astăZi îmi pare că pierdă îutrânsulu 
ună adevărată părinte.

Națiunea română plânge în lacobă Mure
șianu pe unulă din fii cei mai devotați. Eu, și 
mulți ca mine, mai plângemă încă și pe 
dascălulă neprețuită, pe părintele nostru sufle- 
teseă, pe sfătuitorulă nostru luminată.

Miile de școlari ai gimnasiului de stată din 
Brașov», ală cărui directoră a fostă lacobă Mu
reșianu atâția mari de ani, nu potu se nu-șl a- 
ducă aminte de bunătatea cu care erau tratați 
de demnulă loră profesoru, de iubirea părintăscă 
cu care îi încongiura directorulă loră. Și a- 
căstă solicitudine pentru elevii săi lacobă Mure
șianu o dovedea nu numai în clasă, dăr și afară 
din clasă. Pe toți elevii îi trata ca pe copii săi.

Casa lui lacobă Mureșianu era casa tutu- 
roi’ă eleviloră săi. Ne duceamă la dânsulă ca la 
noi acasă și acolo găsiamă primirea cea mai afa

bilă, sfaturile cele mai înțelepte... cei săraci din
tre noi mai găseau și unu tacâmă la ospitali
era lui masă și chiar ună pată și o sobă 
caldă.

Când se apropiau esamenele, lacobă Mu
reșianu transforma casa sa în scdlă. Intr’ună 
modă cu totulă desinteresatu făcea cursuri de 
sără convocândă pe toți elevii săi acasă la den
sulă și dându-șl astfelă prețiosulă său timpă 
peste orele reglementare ale clasei, numai și nu
mai ca elevii săi să fiă bine pregătiți. Acăsta 
e una din trăsurile caracteristice ale acestui omă 
de bine, care cu o rîvnă rară punea interesele, e- 
leviloră săi mai pre susă de ale sale proprii. Etă 
ce era dascălul». Ori cine păte deduce de aici ce 
era bărbatulă politică, patriotulă, Z'aristulă.

Scumpe amice, sciu ce perZl și de aceea nici 
nu încercă a te consola. Totuși îmi permită 
a-țl <jice;

Fii sigură, că lacobă Mureșianu a părăsită 
acăstă lume nu numai cu consciința împăcată, 
dăr chiar cu spiritulă liniscită. Și scii de ce ? 
Fiindcă scia că ducându-se lasă în locu-i pe un 
urmașă demnă de dânsulă: pe d-ta !

Intăresce-țl dăr inima ca să poți continua 
opera lui lacobă Mureșianu și toți Românii te 
voră binecuvânta.

Primesce 
devotată

o frățăscă sărutare dela ală D-tale
A. Ciurcu.

Sibiiu, 26 Septemvre (8 Octomvre).
Primesce te rogă și din parte’ml, deși în- 

tâi'Ziatu, dăr nu mai puțină sincera mea condo
lență pentru perderea pră iubitului tău tată și 
vechi» amică ală familiei ndstre. Acum densulă 
odihnesee după o lungă viâță de abnegațiune, 
muncă grea și luptă neîntreruptă. Esemplului 
său urma-vomu și noi până la fine.

leronimd G. Barițlu.
Făgăraș#, 21 Septemvre (2 Octomvre).

Primesce sincera espresiune a condolinței și 
adâncă simțitei mele dureri pentru perderea scum
pului tău tată, a vechiului meu profesoră, care 
atâta în, câtă și afară de scălă, fără cruțare de 
timpă și sănătate, cu abnegațiune de sine trecârrdă 
peste interesele familiei sale a sacrificată totă 
pentru crescerea și fericirea tuturoră aceloră fii 
ai națiunei sale, cari au avută norocire a întră 
sub scutulă său părintescă.

Dorința lui neîmpăcată a fostă crescerea de 
fii simțitori și luptători pentru națiune și bărbați 
erudițl, zeloși și bravi pentru stată și patriă.

Repausâză în pace și liniștită bunule profe
soră, că cuvintele și sfaturile tale voră fi eterni- 
sate în pepturile ndstre și faptele tale voră servi 
de modelă din generațiune în generațiute.

Joviană Th Stoica de Viștfl, 
jude regiu în pensiune.

Câmpeni, Munții apuseni, 24 Sept. (6 Oct.).
Primiți sincere condolențe pentru perderea 

scumpului vostru părinte și mare patriotă.
Teofilă C. Gerasimu.

roita, 23 Septemvre (5 Octomvre),
Doi lucâfări au dispărută de pe orizohulă 

Românismului, aprâpe în același timpă. Na
țiunea întrâgă jelesce. Mare e durerea și irepa
rabilă e pierderea familiei Vdstre, dăr mai mare 
e golulă ce-lă simte națiunea română, pentru 
binele căreia a muncită cu o rară abnegațiune 
și bărbățiă o jumătate de veacă fericitulă Vostru 
părinte. Mângăiați-vă însă, că elu n’a murită, 
elă a trecută la nemurire, căci memoria lui va 
fi eternă. Urmați-i cu credință și națiunea ro
mână vă va binecuvânta. Impărtășescă și eu 
durerea familiei Vâstre și a națiunei române 
pentru pierderea bravului 8nteluptătoră națională 
lacobă Mureșianu, și depună o lacrimă ferbinte 
pre mormântulă Marelui dascălă.

mieulă dascăfă
Georgiu Dobrinu.
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Șiardu, 26 Sepfemvre (8 Octomvre.)
Vestea morții bunului vostru părinte și ilus

trului publiciștii românii a pătrunșii deodată tdte 
inimile dmeniloră de bine. Din celea mai de
părtate locuri vi s’au adresată cuvinte prețidse 
de mângăere. Balcanulă și Carpatulu, Istrulu 
și Tisa, Murășulă și Oltulă și-au trimișii prin 
fii lord, cuprinsa fiindu de jale, celea mai sin
cere condolențe.

Deși în ceasulă ală unsprezecelea, în fața 
mormântului celui mai vrednică bărbatu, înduio
șată de nereparabila pierdere ce ați îndurată <}ieu :

Ideile răspândite de Iacobă Muresianu în 
decursulă unui jumătate de veacu și sădite cu atâta 
înțelepciune în inimile române, au prinsă și voră 
prinde adencl rădăcini; vlăstărit’au și voră vlăs- 
tări mai multă, căci până lui a erecjit’o o mână 
dibace, o forță bine cunoscută întregei suflări ro- 
mânescl; cu m6rtea lui ea nu s’a frântă, ci mai 
vertosă a căpătată o nouă putere de viață 
care se jertfesce pentru noi toți cei asupriți de 
mâna și forța deprimătdre de dreptă a duș
manului.

Inspirați de ideile marelui Iacobă Mureșianu, 
aprigulă apărătoră alu românismului, vom con
tinua a merge pe calea bătută de densulă fără 
leacă de șovăire, căci elă n’a murită, elă trăesce 
veghiândă colo de susă cu ochiu pururea viu 
asupra pașiloră noștri și rugândă pe DumneZeulu 
popdreloră, ca să ne croiască o sdrte mai bună.

T r a i a n 0.

Afacerea scolei de fete din Sibiiu.
In urma articulului apărută in „Tribuna/ și pe care 

l’amă reprodusă in parte in numărulă de erl ală „Ga
zetei/ „Reuniunea femeiloră române*  din Sibiiu a adre
sată redacțiunei »Tribunei' ca răspunsă la acelă articula 
estrasulă procesului veibală ală comitetului, încheiată in 
acăstă afacere și care e următorulă:

Extrasă
din procesată verbalii luată în ședința a VIII, a comi
tetului „Reuniunii femeiloru române din Sibiiu'', ținută 

în Sibiiu la I Octomvre 1887.
Presidentă: Maria Cosma; Notară ad boc: Nieanoră 

Frateșă; Membrii: Badila Ioana, Crișană Maria, Ghib 
Ana, Moga Ana, Ropescu Elena, Russu Alexandra și 
Toma Anastasia; Bărbați de încredere: Cosma Rarteniu, 
Popescu Ioană și Frateșă Nieanoră.

Nr. 65.
Dămna Ana Moga îșî ține de datorință a atrage 

atențiunea comitetului asupra articolului publicată in <jia- 
rulfl „Tribuna" Nr. 213 din 22 Septemvre (4 Octomvre) 
a. c. Intitulată „Crisa scălei de fete din Sibiiu" și sub 
scrisă de d-lă Ioană Slavici.

Modulă, in care tractăză d-lă autoră pe acea parte 
a societății române din Sibiiu, care a înființată scăla de 
fete a reuniunii năstre, precum și pe însăși scăla reu
niunii, la care și dânsulă a ocupată în trecută ună postă 
de lnvățătoră, er c-onsărta d-sale a fostă dela începută 
până în anulă trecută directără, — a trebuită să indig
neze pe ori și-care omă cu simtă curată, care nepreocu
pată se interesăză de educațiunea fetițeloră române.

Noi scimă cu câte greutăți amă înființată și sus- 
(inemă scăla Reuniunii năstre, pe care amă păzit’o și 
o păzimă ca pe lumina ochiloră de orl-ce inrîurințe stri- 
căciăse, la care ne-amă dată și ne dămă copilele năstre 
ca sfi capete o instrucțiune și educațiune solidă romă- 
născă, nisuindu-ne ca să o provedemă cu puteri didac
tice eminente.

Dela începută și pănă in diua de astădl s’a bucu
rată scăla năstră de cea mai bună reputațiune, nici noi 
n’amă observată in scolă, nici direcțiunea nu ni-a ra
portată, der nici din gura copileloră năstre n’amă alldă, 
că in scola nostră ar exista ună spirită de persecuțiune 
intre eleve, că copilele ară fi înfumurate ș. a, și atjl ca 
din senină ne pomenimă, că din incidență străină de 
reuniunea și de scăla nostră, ni-se presentă prin d-lă 
Slavici scola ca ună institută primejdiosă pentru Români.

In articolulă susprovocată între altele se afirmă: 
că scola năstră s’a înființata pentru „domnișore" luândă 
in batjocură numele „domnișăre" garnisită în mai multe 
locuri cu „fumuri aristocratice/ pre când «forte mulțl 
din aceia, cari au contribuită pentru înființarea și sus 
ținerea acestei scăle voiau să aibă o scălă de fete, care 
n’au pretenția de a fi „domnișore* :

că corpulă didactică n’a consimțită cu direcția de 
a instrui «Domnișore", — der între corpulă didactică 
și între „reuniunea», carea întreținea scolele, „nu pută 
să existe cuvenita înțelegere», pentru că: pe când mem
brii corpului didactică ară fi dorită ca să propage prin 
scălă ună spirită mai democratică, „reuniunea" ținea 
taxele lunare se fiă mai măricele, pentru ca să nu între 
prea multă „plebe*  in scolă ;

că cele câteva tete de țărână, care îndrăsniseră să 
intre în scăla de „Domnișăre" erau isolate, chiar perse
cutate de colegele loră, incâtă în cele din urmă au pă 
răsită scăla Iote afară de una» :

și în fine: că «fumurile bolnăviciăse și urite» în
sușite in scola năstrâ au intrată și în scola înființată de 
„ Associațiune" și în internatulu ei, ceea ce pentru aeelă 
institută formeză „ună defectă de nascere.*

Insulte mai grave și mai nemeritata ca acestea nu 
i se potă face unei reuniuni de femei, carea ca a năstră 
cu zelă nisuesce la realisarea celui mai sfântă scopă.

Deărece Dămna Moga, carea dela începută este 
membru ală acestui comitetă, n’are scire că ar fi exis
tată, său că ar exista vre-unulă din relele amintite la 
scăla reuniunei, — întrebă, dăcă au celelalte domne din 
comitetă scire de aceste scăderi, și în speciala, decă a 
intrată la comitetă vre-ună raportă dela direcțiunea 
scălei, in care să fi fostă descoperite relee, de cari serie 
acum Unulă din foștii învățători! ?

Noi amă angagiată cu tolă încrederea de directără 
și profesără la șcăla nostră pe d-șora Eleonora Tănă- 
sescu, astâtji domna Slavici, crescută in • Asilulă Elena 
Domna», ăr’ de învățători pe dd. Dr. D. R Barciană, 
Dr. 1. Crișană, I. Slavici și M. Voileană, toți puteri es- 
celente didactice.

Ne-amă pusă tolă încrederea înlr’enșii, și ne-amă 
concrecfută lord instruirea și educarea celui mai scumpă 
tesaură ce-lă avemă, a copileloră năstre, fără ca să le 
fi impusă vre-o direcțiune.

Nu ne indoimă, că acestă corpă didactică, dăcă ar 
fi intimpinată in șcăla nostră relele de cari vorbesce 
acum d-lă Slavici, ’șl-ar fi făcută datorința ca să le vin
dece, și în casă de lipsă să ceră intervențiunea comi
tetului, — n’au făcut’o insă, pentru că n’au esistată 
acele rele.

Domna Moga deci propune: ca comitetulă să se 
pronunțe asupra insulteloră cuprinse în articolulă amintită.

După o desbatere mai îndelungată, comitetulă în 
unanimitate ia următorulă

CONCLUS0:
Comitetulă constată:
că niciodată nu i-a venită la cunoscință, nu dela 

«forte mulți», der nici chiar dela unulă din aceia, cari 
au contribuită pentru înființarea și susținerea șcălei Reu
niunei, că ar dori, ca șcăla de fete să fiă condusă in 
altă spirită, decâtă cum spre mulțămirea generală este 
ea condusă dela înființarea ei pănă in diua de astăzi; 
că niciodată corpulă didactică nu ’șl-a manifestată, nici 
in scrisă nici cu cuventulă, nemulțămirea cu conduita 
copileloră din Sibiiu, cari au lrecumtată șcăla;

că nu s’a ivită nici ună casă, in care s’ară fi ma
nifestată vr’o neînțelegere între corpulă didactică și intre 
„Reuniune".

că n’are scire de nici ună casă, că vre o elevă, 
copilă de țărână, să fi părăsită șcăla «Reuniunei*  din 
motivă, că ar fi fostă isolată seu persecutată de câtră 
copilele dela orașă,— scie însă cașuri când corpulă di

dactică chiar din copilele de țărână a eliminată din mo
tive de disciplină;

că didactrulă de 3 fl. pe lună nu s’a fixată cu sco- 
pulă, ca să nu intre prea multă «plebe" in scălă, ci <le 
o parte pentru-că budgetulă scolei a reclamată acăstă 
taxă, de altă parte pentru-că și la alte scăle private din 
Sibiiu a fostă introdusă totă acestă taxi; ăr când a fostă 
posibilă, și anume dela inceputulă anului școlară 1886/7 
didactrulă s’a redusă la 2 fl pe lună, egală cu cela dela 
scăla „Associa' unei" ;

că portulă țărănescă este admisă și bine primită 
la scola „Reuniunei», au fostă și suntă și astăzi eleve 
in portă țărănescă și unde au fostă necesară li s’a fă
cută înlesniri ca să pătă cerceta s'ăla ;

că prin urmare tăie aserțiunile d-lui Ioană Slavici, 
cuprinse în articolulă întitulată: «Grisa scălei de fete din 
Sibiiu" publicată în „Tribuna" Nr. 213, din 22 Septem
vrie (4 Octomvrie) a. c. suntă lipsite de adevără.

Cu mare durere ia actă comitetulă de aeelă arti
cole, aptă numai de a compromite bunulă nume ală 
scălei române de fete, și de a insufla îngrijiri nemotivate 
părințiloră, cari iși dau fetele la acea scălă, — și tăie 
învinuirile ce se facă în acelă articolă la adresa înte- 
meietoriloră, susținătoriloră și eleveloră, care frecuentăză 
scăla Reuniunii, le declară de insulte nemeritate și ne
socotite.

Biroulă este însărcinată a comunica acestă condusă 
eu (jiarulă «Tribuna" pre lângă rugarea, ca să-lă publice 
dreptă răspunsă la articolulă, ce l’a provocată.

Verificată în ședința comitetului din 23 Septemvre 
(5 Octomvre) 1887.

Nieanoră Frateșă m. p., Maria Cosma m. p., 
notară ad-hoc. presidentă.

SOIRILE PILEI.
Precum i se raporleză lui ’Pester Lloyd», comanda 

gendarmeriei din Chichinda mare a primită Invitarea te
legrafică din pat tea primăriei comunale din Beșineulu 
vechiu, comit. Torontală, să trimălă imediată 25 gendarml, 
deărece a isbucnită acolo o revoltă a țăraniloră din 
causa împărțirii câmpului. Stăpânirea ungurăscă n’are 
decâtă să se „felicite» cu asemenea succese!

—x—
«Kronstâdter Zeitung», luândă notă despre fapta 

pașalicescă din Bistrița cu brănele românesci, întrăbă cu 
dreptă cuvântă: .Trăimă într’ună stată de dreptă euro- 
pănă ori inlr’o disposițiă centrală-asiatică ?'

—x—
Cetimă în «Curierulă financiară" dela 9 Octomvre 

n.: «Se scie, că de cândă s’a înființată Domeniuli’i Co
ronei și înainte de a începe orl-ce altă îmbunătățire, 
grija cea dintâiu a administratorului acelui Domeniu a 
fostă îndreptată din ordinulă M. S. Regelui României 
asupra bisericei și a școlei. Intr’adevără, biserici nouă 
s’au clădită, altelej s’au reparată, și tăte au fostă în
zestrate cu obiectele sânte trebuineiăse cultului; 18 școli, 
din cari 9 au fostă clădite din nou și într’ună modă 
forte frumosă, se află în ființă pe diferitele moșii ale 
Domeniului. D-lă administratoră I. Kalinderu a inaugu
rată in aceste ultime Zece Z‘le două din aceste școli, 
una pe Domeniulă Sadova, aprăpe de Bechetă, și alta la 
Bușteni, aprăpe de Sinaia. Inaugurarea acestei din urmă 
s’a făcută in mijloculă unei populațiunl numărăse de 
săteni din localitate și în fața multoră persăne, care se 
mai aflau la Sinaia și prin împrejurime».

—x—
D lă Ionu Stefănescu, locotenentă în artileria ro

mână, ne face cunoscută căsătoria sa cu d-șăra Annu 
I). Pauliană, diu Craiova. — Felicitări căldurăse tinerei 
părechl1

—x—
Fostulă candidată antisemiticu ală cercului Neutra

FOILETON U.

APĂRAREA TRANSILVANIEI
contra

ROMÂNIEI ALIATĂ CU RUSIA.
(Urmare.)

Feliulu fortificației Sibiiului in trăsuri generale.
Deărece, după eventualitățile răsboiului, însemnate 

forțe române din trecătorea Turnului roșu, dinspre Bra 
șovă, dela Sighișâra pe șoseaua dela Nocrigu; în fine, 
din Mediașă prin Șeica mare se potă îndrepta asupra 
Sibiiului, tăte aceste linii de comunicația trebuescă în
chise ; asemenea ar trebui închisă și șoseaua spre Alba- 
lulia ca unica liniă de retragere în casulă când armată 
română, atacând dinspre Nord, Nord Est său Est, ar de 
termina pe apărătoră să evacueze tabăra întărită dela 
Sibiiu. Tăie aceste șosele trebuescă barate prin grupe 
de forturi și baterii permanente legate intre dănsele (gru
pele) In modă corăspunZătoră.

Tabăra întărită dela Sibiiu fiindă destinată a primi 
și adăposti, la cașuri date, grosulă trupeloră de apărare 
a Transilvaniei pe ună timpă mai îndelungată, urmăză 
ca ea să apere și să asigure ună spațiu destulă de în
tinsă ; de aceea trebue că fortificațiunile Sibiiului să fiă 
câtă se păte mai depărtate de orașă și anume: Contra 
ecătărei dela Turnulă roșu: pe linia Tălmăcelu—Ver- 

fulu Măgurii pentru închiderea defileului; pe șoseaua 
Brașovului: înălțimile dela Bradu (Gireslău) (pentru ba 
terea podului de peste Oltă) și Coma delului Corneile 
d’asupra Săcădatei-, pe șoseaua Nocrigului: înălțimile 
dintre Roșia și Cașoleu (Casholță); pe șoseaua Mediașu
lui: dealulă Stejariloră d’asupra satului Șura mare și 
căma Gorganului la Norii de Ocna Sibiiului; pe șoseaua 
Albei Iulia: dealulă Săcelului și înălțimile (Vărfu'ă Mă- 
gurei) dela Magii.

Re lângă acestea ar mai trebui construite, la puncte 
anumite, blohausuri, ^Bloc-khaus) cari să închidă tăte dru
murile, plaiuri e mai însemnate din munții dintre șoseaua 
Albei-Iulia și Turnulă roșu.

Dăcă armata română ar înainta numai în una din 
aceste direcțiuni și cu forțe secundare, atunci grupa 
destinata să apere Sibiiulu trebue să înainteze pănă la linia 
respectivă, indicată mai susă, pentru ca să-și pătă răZima 
celă puțina una din aripele sale, decă nu și ambele a- 
ripl, pe ună uvragiu permanentă. Ca puncte interme
diare, ar mai trebui să se construeze retranșamente pa
sagere printre uvragele permanente.
Câte-va cuvinte asupra importanței, ce ar câștiga ce
tatea Alba-lulia in casulu unui răsboiu contra Români- 
loru, decă ea s’ar mări prin construirea de forturi 

detașate.
Actuala cetate de deposită, Alba-lulia, este si

tuată pe linia cea mai importantă, adecă pe obstacolulă 

celă mai însemnată ală Tansilvaniei, pe rîulu Mureșă, 
in același timpă și pe șoseaua mare din valea acestui 
riu se duce la Aradu spre Ungaria. Rrin posițiunea sa. 
geografică, acestă cetate pole deveni obiectivulă opera- 
țiuniloră unei invasiunl inamice din România, dăr fiindă 
că ea este construită in partea de Vest a Transilvaniei 
și la o depărtare numai de 90 kilometri de fruntaria 
Ungariei, cetatea Alba-lulia nu va pute juca ună rolă 
mai multă seu mai puțină importantă, decâtă atunci când 
inamiculă venindă dinspre frontulă de Est său din partea 
de Est a frontului de Sud, ar năvăli cu grosulă său în 
valea Iernavei mari și astfelă înaintândă, s’ar fi apro
piată de sfera de acțiune a acestei cetăți.

Deși cetatea Alba-lulia închide directă linia de co
municația ce vine pa Jiu prin trecătărea Vulcanului său 
Surducului, și prin valea Streiului dă din valea Mure
șului; deși stă în legătură directă cu granița româna 
prin calea ferată Alba Iulia-Simeria-Petroșanl ine&tb 
ajuta repede și sigură pe apărâtorulă acestoră trecători, 
totuși cu greu se păte admite că Românii se voră decide 
să înainteze cu forțe însemnate pe aceste locuri, din causă :

1) că lângă graniță, comunicațiunile și cantonamen
tele suntă tărie rele;

2) pe de altă parte chiar suposândă, că inamiculă. 
basată pe superioritatea sa numerică, va opera pe linii 
duble îndreptându-șl ataculă principală asupra Brașovu- 



Nr. 214 GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

profesorulă de universitate Dr. August Lubricii, și fostulă 
candidați! antisemiticil alQ cercului Sz.ikcs, profesorulă 
de gimnasiu Franz Tomor au foștii concediațî de mi
ni strulQ Trefort pe timpO nedeterminată. — Cu alte 
cuvinte, sângele apâ nu se face!

—x—
La universitatea ungurâscă din Clușiu s’au înscrisă 

pe semestrulă 1 din anula acesta 522 de ascultători. 
Din aceștia 243 suntă juriști, 140 medicinistI, 61 filo
sofi, 45 farmaciști și 33 la sciințele naturale. Față cu 
anulă trecută numărula totala ala studențilora dela uni
versitate s'a sporita cu 23. A scăzuta numărula juriș- 
tilora cu 10; s’a imulțita numfirulă mediciniștilorâ 
cu 14.

—x—
Reuniunea economică a comitatului Mureșu-7 urda 

face cunoscuta, că in 5 Octomvre se va des lude espo- 
siția de vite in comuna Săbediu, nu departe de Tărgula- 
Murășului.

In Alba-Iulia a murită cjilele acestea Niculae 
Draga in etate de 102 ani. In viâță s’a luptată cu mare 
miseriă. Mărtea l’a ajunsă fără a fi bolnavă

—x—
S’a pusă în perspectivă introducerea organeloră în 

sinagoga jidovâscă din Alba lulia. In scopulă acesta s’au 
colectată prin subscrieri benevole 5—600 11. abia in de
cursă de 2 4'le. Acesta este primulă casă aici că se in
troducă organele in sinagogi.

—x —
Gendarmii unguresc!, când au de a face cu Ne- 

maghiarl, nu folosescă decâtă glonțulă. Ună casă re
centă s’a întâmplată Intre Slovaci la sfințirea unei bi
serici in Ungereigen (Magyarfalva) lângă Angern. In- 
templându-se ună excesă, gendarmulă ce era de lață 
trase ună glonță unui sermană leclorașă slovacă, anume 
Anton Linia, glonțulă pCtruntjendă prin corpuiă acestuia, 
intră apoi in șoldulă unei fete de 16 ani Elisabeta Bu- 
dova. Foporulă se aruncă asupra gendarmului, ii luă 
pușca, er pe alo doilea gendarmă ilă răniră greu, lovin- 
du-Iă cu patulă puscei și cu lopdre, așa că se luptă cu 
mărtea. l’uscile ambiloră gendatml fură făcute țandurl. 
Boporulă e forte iritată. Au sosită optă gendarml che
mați telegrafică. Eoile ungurescl. între care și .Pesfer 
Llovd», dau dreptate iotă gendarmiloră; nici nu ne 
așteptamă la altceva. De multă Nemaghiarii nu mai au 
dreptate.

„Foia bisericescă și scolastică*  este numele nou
lui organă ală provinciei metropolitane gr. cat. de Alba- 
Iulia și FăgărașO, ce apare în Blașiu la 1 și 15 s. n. a 
fiă-cărei luni. Foia acăsta suplinesce loculă „Foiei bi- 
sericesci“ și ,Fdiei scolastice*  ce apăreau totă acolo, de 
aceea este impărțiță in 2 părți: Partea bisericâscă și 
Partea scolastică, ambele în mărime de câte o c6Iă 4° 
pentru fiă-care numără. Noua foiă are ună programă 
mai variată ca foile de mai nainfe; slilă plăcută și or- 
tografiă etimologică mai moderată. Redigiarea este con- 
crecfută unui consorțiu, care este împărțită in 2 secții : 
pentru partea bisericească și pentru partea scolastică. 
Fie-care secțiune ișl alege Redactorulă său pe câte ună 
periodă de 3 ani, primindă fiecare retnunerațiune de 
câte 250 II. pe ană. Pe primulă periodă s’a alesă re
dactară pentru partea bisericăscă d-Iă canonică dr. loan 
Rații, 6r pentru partea scolastică d-lă profesoră Alexan
dru Uilăcanil. Proprietarulă și editorulă este tipografia 
seminarială din Blașiu. Colaboratoriloră li-se plătesce 
de căla tipărită 25—30(1. pentru lucrări originale, 20—

*) Semnulă acesta însemneză: neîncassațl.
Editară și redactară responsabilă: Dr. Aurel Murosianu,

lui; ăr pejcelă secundară —esecutată de corpuiă 4-lea 
de armată (lași) — asupra frontului de Estu său mai 
probabilă încă pe la Tumulii roșu, eseculându-lă corpuiă 
l-iu de armată (Craiova) în ultimulă casă, acesta corpă 
de armată nu va detașa în trecătorile Vulcanului și Sur- 
ducului (75 klmtri depărtare de șoseua Tumulii roșu) 
decâtă mici corpuri de recondscere, cu deosebita însăr
cinare a distruge calea ferată Alba-Iul ia-Arad ii.

Să examinămă dăr, ce influență pote esercita Alba 
lulia asupra liniiloră de operațiune suposate ale armatei 
române.

a) Linia principală de operațiune a armatei române 
fiindă probabilă prin Brașovii în valea 'lernavei mari și 
dela Teușii în valea Mureșului prin Aiudil-Turda la 
Clușiu, este evidentă că acăstă liniă de operațiune d’abia 
dela Teușii in josă se apropiă de sfera de acțiune stra
tegică a cetății Alba lulia. (O acțiune ofensivă din partea 
Albei-Iuliei ar amenința forte multă flanculă și spatele, 
periclitândă și linia de retragere a Românilorii cari ară 
înainta prin Teușă). Așa dăr, în casulă de față influența 
cetății Alba-Iulia nu se păte simți decâtă atunci, când 
armata română va fi isbulită a respinge pe apărătorulă 
Transilvaniei pănă la Mureșu, adică, când elă va fi 
devenită stăpână pe cea mai mare parte a Transil 
raniei.

b) Alba-Iulia este situată la 90 klmtri depărtare

25 11’ pentru prelucrări și 15—20 11. pentru traduceri. 
Pentru susținerea acestei foi s’a constatată necesitatea 
de a ave 600 de prenumeranți celă puțină. Prețuită a- 
bonamenlului pe ană 6 II v. a. — li dorimă mai mari 
succese decâtă celă dinaintea ei!

Din afarA.
Alinistrulă a/aceriloră străine ala României, 

d. Pherekyde, trecendu prin Viena. a făcută în 8 
Octomvre n. o visită destulă de lungă contelui 
Kalnoky. Ministrulă românii s’a întorsu a doua 
di la Bucurescl.

Oficiosulă „Dresdner Journal" scrie în pri
vința călătoriei lui Crispi și a articolului din „Nord 
Allg. Zeitung“ : LTnu viitorii nu depărtată va a- 
răta că misiunea lui Crispi a fostă importantă 
și că resultatulil înțelegerii mai de aprdpe cu 
Germania a fostă binefăcătoră pentru ambele țâri 
și pentru t6te statele Europei, care stau cu o in
dignare morală și politică față de o politică râs- 
boinică aventuridsă și capricidsă.

ț)iarele ruse, din incidentulă întrevederii 
d-lui Crispi cu prințulă de Bismarck, constată că 
Germania trece fățișă in tabăra vrăjmașe Rusiei. 
Ele adaogă, că Rusia rămâne liberă d'aci înainte 
s6 lucreze conformă intereseloră ei, și speră că 
t6te celelalte state ale continentului voră profita 
de acostă libertate de acțiune. Ele constată ami
ciția ce există între Francia și Rusia, amintescă 
trecutulă istorică ală Danemarcei și menționâză 
pericolulă seriosă ce amenință România, Serbia 
și Grecia în casulă când egemonia austriacă s’ar 
produce în Balcani.

Slaweicow, partisană ală lui Karawelow, a 
dată o proclamațiă cătră partisanii săi, în care 
atacă violentă și insultătoră pe guvernulă bulgară 
și Corona și 4>ce, că toți alegătorii trebne să ia 
parte la alegeri, spre a condamna actele, îudepli- 
nite de ună ană de cătră cei cari stăpânescă 
Bulgaria și a lucra pentru a se scăpa de adevă- 
rații dușmani ai patriei.

piarulă bulgară „Libertatea" 4’ce că 1°' 
cuitorii din Sofia s’au dusă să r6ge pe minis
trul ă Stambulov să espulseze din capitală două 
său trei persdne cunoscute de a fi plătite de d. 
Radoslavoff pentru a sluji de bătăuși. D. Stam
bulov le făgădui și aceste măsuri fură luate. Ace
lași (jiaru tratdză pe Metippolitulă Clement de tră- 
dătoră, recunoscută ca ună vrășmașă ală liber
tății și ală independenței Bulgariei. Același 4’aru 
vorbesce asemenea de negociările Turciei cu 
Rusia; 4ice ca Rusia lucrăză în scopulă de a 
stabili în Bulgaria ună prință, care să fiă ună 
simplu guvernatoru generală, dăr că Turcia nu 
păte să dorăscă a vedă Rusia aplicândă planu. 
rile sale în peninsula Balcanică. In orl-ce casă, 
4ice organulă citată, trebue să se sciă odată 
pentru totdăuna, că Bulgaria nu va părăsi pe 
prințulă său și că Bulgarii nu] voră încredința 
destinele patriei unui comisară rusă, ceea ce ar 
avă de resultată a pune Bulgaria în focă și a 
provoca explosia unui răsboiu civilă..

Mulțăinită. publică.
Comitetulă parochială ală bisericei SS. Archanghell 

din Satulungă aduce prin acăsta mulțămită generoșilor^ do
natori, cari ințelegendă despre starea crit.că, în care se

de trecătărea lurnului roșu, său mai precisă vorbindă, 
la 67’5 klm. depărtare de Sibiiu, capitala Transilvaniei, 
ceea ce face trei marșuri obicinuite său două marșuri 
forte mari din causa terenului ondulată pe care duce 
șoseua, prin urmare, sub raportulă depărtărei, precum și 
a posi(iunei geografice și decă mai suposămă și o garni- 
sonă ofensivă destulă de tare, cetatea Alba-Iulia este in 
stare să acționeze contra flancului și spateloră unei co- 
fone române, care năvălindă prin 'Iurnulă roșu ar îna
inta prin Sibiiu în valea Ternavei mari în direcția Copșei 
mici.

£r dăcă presupunemă că raportulă numerică ală 
forțeloră de apărare a Transilvaniei este cu totulă nefa 
vorabilă, atunci credemă impractică, de nu și imposibilă, 
a se dota din capulă locului cetalea Alba-Iulia cu o gar- 
nisănă ofensivă numerOsă; pe lângă acăsta armata ro
mână odată stăpână pe Sibiiu și fortificândă și posițiunea 
de pe dealulă Săcelului va fi în stare a înfrânge, cu pu
ține forțe, orl-ce întreprindere ofensivă ce garnisăna din 
Alba-Iulia ar încerca contra Sibiiului său contra liniei 
de operațiune din trecătărea Turnului roșu.

(Va urma). 
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matescu 4 lei, Vasile Crăescu*)  4 lei, V. G. Diaconeseu 
5 lei, Stamatiu D. Inslitutoră 1 leu, Anonim 1 leu, Dna 
Ana Colonelă Lupascu 20 lei, N. Nicorescu 5 lei, A. G. 
Caloiu 4 lei, T. V. Ioană 3 lei, Dr. Abaza 2 lei, E, 
Brukner*)  5 lei, Gr. Drăghescu 2 lei, G. M. Barbu 2 lei 
D. Constantinescu 1 leu, D. Vasiliu librară 2 lei, G. 
Ghimbășianu*)  5 lei, Vladă Beloiu*)  5 lei, 1. Cortojană 
invățătoră 1 leu, S. B. Patriciu învățătoră 2 lei, I. Mi
ronescu învățătoră 1 leu, R. B. Pitișă 2 lei, S. Dobreanu 
2 lei, Dr. Manicea*)  20 lei. Totală 616 lei.

(Va urma.)

înștiințare.
Dela onor. Direcțiune a gimnasiului din 

Blașiu primimu cu nr. 49 ex 1887/8 ginin. ur- 
mătdrea însciințare:

Onorată Redacțiune! In urma relațiunei îmbucură- 
tore a mediciloră din locă, că nici în Blașiu, nici in 
giură, nu mai suntă cașuri de „dyphtheritis«, Oficiulă 
pretorială cu dala 9 1. c. Nr. 2689 incunosciințăză sub
scrisa direcțiune, că de astăzi se potă începe prelecțiu- 
nJe la tote institutele din locă, cu singura escepțiune a 
scdleloră primare. — Vă rogă der in interesulă publică, 
să dați locă în prețuita-vă foiă următorului

Anunțu.
La gimnasiulă superioră gr. cat. din Blașiu se voră 

reîncepe prelegerile Vineri în 21 1. c. st. n. Tinerimea 
înscrisă la acestă gimnasiu grăbâscă a se reintârce la 
scălă de timpuriu, ca pe lerminulă indicată să fiă la Ore.

Antoniu Vestemeanu 
canonică, directoră gimnasială.

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

LIPSCA, 11 Octomvre. — Socialistul^ 
Neve a fostă condamnată Ia 15 ani închișdre 
corecțională.

PARIS, 11 Octomvre. — Din cercetarea 
contra generalului Kaffarel resultâ, că suntă a- 
mestecate în înșelătoria cu ordinele și alte pei- 
s6ne. (Gencralulă Kaffarel, subșefă ală statului 
majoră generală francesă, a comisă înșelătorii 
cu decorațiunile pentru persbnele civile, vânejân- 
du-le pe bani. Afară de aedsta e bănuită că a 
vendută lui „Figaro“ planurile de mobilisare a 
armatei franceze. Generalulă e destituită și dată 
în judecată. — Red.)

SOFIA, 11 Octomvre. — Alegerile au eșit 
favorabile guvernului. Cu totulă sunt aleși 30 
Zankoviști. In urma celoră mai nouă rapbrte, 
nici Zankov, nici Radoslavov n’a fostă alesă. 
Stambulov a răspunsă, cu ocasiunea manifesta
ției ce i s’a făcută erl de alegători, că afară de 
câteva localități , unde alegătorii au fostă cum
părați de unu guvernă din afară, resultatulă a- 
legeriloru e favorabilă guvernului, fin Plevna, 
în circumscripțiunile rurale din Orchovița și 
Kutlovița, la Bresnik, Gabrova și Orkos, au 
fostu tumulte și încăerărl sângerâse. Atâta se 
scie pănă acum. — Red.)

DIVERSE.
Bulbucă de aură. — In minele de aură dela Salky- 

gull din Australia s’a aflată o bucată de celă mai cu
rată aură, care cumpănesce 51 funțl și este prețuită în 
2600 funțl sterlingl.

Logodnă. Bravulă învățătoră din Vășcău d 10 Va
sile P. Sala în 21/3 Septemvre a. c. șl-a fidanțată de 
fiitOre soțiă pe amabila d-ș6ră luliana Micula, fiica pre
otului gr. or. Ioană Micula din Poiana (comit. Bihoră) 
încununeze cerulă cu fericire părechia nouă! _  C. L.



GAZETA TRANSILVANIEI.Nr. 214.

Rentă de aurit b"!, ... 99 40 
Rentă de hArtiă 5°/0 . ■ 86.25 
Imprumutulfl cftiloră ferate

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

lorfl ferate de ostfi ung.
(1-mț emisiune) ... 97 75

Amortisarea datoriei căi- 
lort ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) ....-----

Amortisarea datoriei căi- 
lort ferate de ostO ung.
(3-a emisiune) . . . .114 — 

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

mișfi ........ 104.50

Cnx>uJ6 Ia burau <1® Viena
din 8 Octomvre st, n. 1887.

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

vină ung.................... ... —•—
împrumutul^ cu premiu 

ung................................. 123.40
Losurile pentru regularea

I Tisei și Segedinului . 123 60 
Renta de hărtiă. austriacă 8115 
Renta do arg. austr. . . 82 30

[Renta de aură austr. , . 11210 
Losurile din 1860 . . . 135.20
Acțiunile bAncei austro- 

ungare ........................ 886 —
Act. băncel de creditfl ung. 284.75 
Act. băncel de credită austr.283.30 
Argintulă —.

împărătesc!
Napoleon-d’orI

Bursa <le Buriiresci.
Cota oficială dela 26 Septemvre st. v. 1887.

Cuinp.

Renta română (5%). .
Renta rom. amort. (5°/0)

| » convert. (6°/0)
împr. oraș. Buc. (20 fr.)
Credit

>

»
>
»

Banca
Gaibini | Ac. de asig. Dacia-Rom.
............... 5 99! , • » Națională

• ■ ■ Aură contra bilete de bancă . . 14.*/*
2.03

fonc. rural
>> 

urban
»»

> >
>» X ■ - /

națională a României 500 Lei------

vând.
93>/a 9.‘/s
96— 97—
91 — 92—
34— 36-

105— 106—
91’/* 92* /4

103— 104—
96— 97—
87*/, 88*/,

1887.

S rurale t^siE W4 50 S’/w ^eSinge * Bancnote austriece contra aura. '.

Cursuiu pieței Brașovă

din 19 Oclomvre st. u. 1887

15 —
2.04

Bancnote românesc) . . . . C.nmp 8.53 Vând . 8.56

Argint românesc.................. 8.45 ■ 8.50

Napoleon-d’orI...................... 3 9.89 A 9 96

Lire turcesel.......................... , » 11.21 3 11.28

Imperiali............................... 3 10.21 » 10.36

Galbeni................................... > 5 86 > 5.90

Scrisurile fonc. «Albina» 60/0 101.— • 102.--

„ ♦ n 5°/o • w 98.— - 99 —

Ruble RusescI...................... > 109.— • 110.—

Oiscontulii ... » 7—IO4/, pe anb

Publicatiune.
9

Subsemnații proprietari de omnibus în urma învoielei stabilite 
între dânșii aducă cu on6re la cunoscința ni. o. publică, că cu începere 
dela 3 Octombre a. c. amu efectuată transportulu de persdne între Bra
șovă și Satulungu în modulă următorii:

Plecarea din Satulung
în fiă-care d' dela biserica românăscă de susă

Dimineța: 
primulu omnibus la 6 ore 
alu doilea „ » 7 »

„ treilea „ „ 8 „

După prânzii: 

primulu obnibus la 1 oră 
alu doilea „ „ 2 „

Pleearea din Brașovu
în fiă-care <ji din strada negră dela hotelurile „Osmanii pașa," 

și la „doi porumbi"
Dimineța: După prăn^u:

primulu omnibus la 8 ore primulu omnibus la 2 ore
alu doilea „ „11 „ alu d°*l eil » » 4 »

alu treilea „ „ 6 „

Taxe de persdnă: Satulungă—Brașovu, locu internă 30 cr., locă 
esternu 20 cr. Satulungu — Dârste său Brașovii — Dârste: locă internă 
20 cr., locti esternă 15 cr.

Recomandămă acâstă întreprindere a ndstră modificată după tre
buințele m. o. pasageri.

Cu înaltă stimă
3—4

Ioan Vereș Bartsa, Petru Șanec,
Ștefan Daniil Giro. Samu Czimbor.

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

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe 
fâșia sub care au primită 4'arulh nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Dăcă se ivescu iregularități la primirea <^iai*vilui  onor, abonați 
suntii rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze.

ADMINISTlt. „GAZ. IRANS*Mersuln trenurilor!!
Valabilă dela I luniu st. n. 1886.

pe linia Predealii-Biidapesfa și pe linia Teinșfl-Aradft-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta

BacurescI

Pr«d«al6
TimișO
BrațovG

Fejdifira
Apatia

1 Auguitind 
Homoroda
Hașfaleu

(
(

(
(j Sighi^r*

Eliaabetopole 
.MediașO 
Copaa miei 
MicAsasa 
Blașiu 
Criciuoelfi
TeințA
Aiuda 
Vjn(ula de 
Uiora
Cieerdea 
Bhirlsi

I Apabida
' Clapa

Nedeșdn 
Gbirb«a

1 Aghirigi
Stana
Hniedinfi
Ciacia
Bucia

> Bratca
I Vad a
I Mezd-Telegd

Fagyi-Vfa&rhely 
Veneția-OriȘii 

t 
Oradla-mare ) 

P. LadAay 
Biela ok 
BuAa-paata

Visai >

susS

!

Budapesta—Predealsl

Trenft Tren Trenă l Trenă 
accelerat omnibus omnibus 

pe mâne i

7 20
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
2.27
2.49
2 56
3.12
3.46
5.01
5.21

6.01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

9.11
9.16

10.37
12.20
2.15

8.00

7.30
1.14

1.45

401
4.47
5.28
5.59

6 49
8 35
9.02
9.12
9 56

10.37
10.59
11.16

11.37
12.16
12.33

1.51
2.18
2.48
2 56
3 64
4.51
5.28
5 56

Tr»nQ 
de 

parobne

10.50
1.33
4.24
10.05
2.15

2.32

Trenu 
de 

persane

6 37
6.58 
7.14i|
7.29
7.56lj
8.181
8 58
9.15
9 34
9 53

10 28
10 47
10.57
11.07
11.19

1.16
3.29
6.33

Viena
Budapesta
Szulnuk
P. Ladăny 
Oradea mare

Venția-Orăcjii
Eudi-Oșorheiu
Teleagii
Vadfl
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedm
Stana
Aghiriș
G1 irbău
Ncdișu
Clnșin

Apabida 
hhiriț 

Cncerdea

Uiora 
Vințulti de 
Aiudâ 
Teiuți 
Grăciunclit
Bl așii 
Micâsasa 
Copp tic 
Modiaști 
Kiisabetopole 
Sigișdrs 
itașfalen 
Homorod 
AugustinO 
Apatia 
Feldidra

subQ

Orașovn

Timișfi

?redealâ

BncarescI

l

Trenă 
omnibus 1

11.10|
7.40

11.05 
2O21
4 12'

Trenă I Tren Trenă Trenă 
de pera. accelerat de pers. , de

| peredne

6.38

5.37
1.55
2.53

3.28
9.35

(
(

6.20
6.47

11.30

/ 
k
(

11.00
11 19
12 33

1.05
1.46
2 25
2.50
3 03
3.35
4.01
4.20
4.55
5.42
601
7.27
8.08
8.36
9 06
9.46

Nota: Orele de nâpte sunta cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALRXi BrașovO.

4.05
5.47

7.33
8.04

8.58
9.28

12.02 
2.01
2 08
2 19
2.41
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.33
5.53

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

Trenă 
omnibus

Tre îfi 
de pers.

Trenu de 
peradno

Teiușft 11.24 _ 3.00
Alba-Iulia 11.59 — 3.59
Vințulă de josQ 12.30 — 4.22
Șibotă 1.01 — 4.51
Orăștia
Simeria (Piski)

1.32 — 5.18
2.32 — 6.15

Deva 2 52 — 6.35
Branicica 3.23 — 7.02
Ilia 3.55 — 7.28
Gurasada 4.08 — 7.40
Zam 4.25 — 8.11
Soborșir. 5.30 — 8.46
Bărzova 6.27 9.33
ConopO 6.47 — 9.53
Radna-Lipova 7.28 — 10.27
PaulișO 7.43 — 10.42
Gyorok 7.59 — 10.58
GlogovațO 8.28 — 11.25
Arad ii 8.42 9.17 12.31
Szolnok ( — 2 32 4.50

n> , ( — — 5.12
IBiid&pegJa — — a.20
Viena — — 6.05

Budapesta-Aradft-Teiușft.

'Trenă de 
persdne

Trenă 
de perdăne

Trenă 
omulbn

Viena
Budapesta

11.10 12 10 __
8.20 9.05 —

S/.'rinok ' 11 20
11.35

12.41
5.45

ArailA 4.30 6.— —
Glogovp.țfl 4 43 6.13 —
Gyorok 5 07 6.38 —
Paulișâ 5.19 6.51 —
Radna-I ipova 
Gonopă

5.41 7.10 —
6 09 7.37 —

Bârzova 6 28 7.55 —
Soborșin 7 25 8.42 __
Zam 8 01 9.12 __
Gurasada 8 34 9.41
llia 8 55 9/8 __
Branicica 9.19 10.17 __
Deva 9 51 1042
Siineria (Piski 10.35 1107 __
Orâștift 11.11 11.37 __
Șibotă 11.43 12.— L2
Vmțulă de joșii 12 18 12.29 __
Alba-Inlia 12 36 12.46 __
’fi’elușift . 1.29 1.41 —

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, Zernescl

A rad ă-TiiKișărC'

Trenă 
omnlbu»

'''rană de
pora<5nc

Trenu 
mixt

Aradii 5.48 6.05
Aradulă nou 6.19 — 6.33
Nămoth-Șâgh 6.44 6.58
Vinga 7.16 7.29
Orczifalva 7.47 ___ 7.55
Merczifalva — ___

Timlșdra 9.02 — 9.08

TtB»iș6ra-Aradfi

Trenă de Trenă de Trenă
persâne persdno omnlbna

Timișâra
Merczifalva 
Orczifalva

6.25

7.46

— 5.00

— 6.32
Vinga 8.15 — 7.02
N6meth-Sâgh 8.36 6.23
Aradulft nou 9.11 8.01
A radă 9.27 — 8.17

Steseria (Piski) Petroșenl

Trenă de 
peradne

Trenă 
omnibtu

Trenă 
mixt

SiBeeria 2.42
Streiu — — 3.25
Hațegft — __ 4.16
Pui — 5.11
Crivadia — ___ 5.58
Banița — — 6.49
Petroșeui — — 7.12

Petroșenl—Simeria (Pisici)

Trenă 
de pere.

Trenă 
oninlbtu

Trenă 
mixt

Petroșenl 6.10
Banița — __ 6.53
Crivadia 7 37
Pui __ - 8.20
Hațegti 9.01
Streiu — 9.52
Blaieria — — 10.81


