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NOU ABONAMENTU
la

GAZETA TRANSILVANIEI"
Cu 1 Oetomvre 1837 st. v., se începe unii nou 

abonament ii pe trihiniulă Oetomvre, Novembre și 
Decemvre la care invitamu pe toți onorații amici și spri
jinitori ai foiei nostre.

l’rețulu aboiiaineniului:
Pentru România și străinătate: 

pe trei luni 10 franci 
„ șese „ 20 „
„ unu anu 40 ,.

face mai ușori) și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloril de păn’acttm li-se recomandă 
a însemna pe cuponil numărultl fâșiei sub care 
au primită diarulă.

Domnii cart se voril abona din nou s6 binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a arida și posta ultimă.

Pentru Austro-Uiigaria:
pe trei luni 3 fi. 

.6 - 
„ unu anu 12 „ 
Abonarea se pbte

„ șese „

Brașovă, 30 Septemvre 1887.
Mare sfară în țeră au făcută Ungurii 

putere, mai intâiu cu primiri a monarchului, 
cu desvălirea monumentului lui Deak, cu 
leulu teatrului națională maghiară din Pesta și 
în urmă cu congresulft Kulturegyleturilorfi.

La pompe de aceste și la îtnblătirea de 
trase bombastice se pricepu fărte bine adversarii 
noștri și puteniă dice, că de rendulă acesta și-au 
dată tbtil silința să presente lumei spectacolulu 
unui poporă, care predomină cu desăvârșire tdtă 
vieța în stătu: politică, economică și culturală. 
Tote au și mersă după pofta loră, numai unu 
lucru n’au fostă în știre să-lu sebtâ la ivelă, a- 
decă că ceea ce facă și vorbescă ei, facă și 
vorbescă cu conseințămentulă tuturora naționa- 
litâțiloră din acâsta parte a monarchiei.

Lumea a vădut.ă pompa, ce s’a desfășurată 
ici si colo, a aucjitu și panegiricele, care de care 
mai înfocate, ale maghiarismului violentă, dâr 
ceea ce n’a văcjută la demonstrativele festivități 
din tdmna acăsta au fostă representanții popdre- 
loră nemaghiare și vocea acestoru pop6re. De 
față au fostă la tdte numai unele persdne oficiale 
și oficiăse, caii nici ele însăle nu voril susține, 
că au representatu popbrele nemaghiare la spec- 
tacululă cu care s’a produsă guvernulu tiszaistil, 
ca să mai ademetiăscâ puțină poporulu maghiară, 
să nu vădă nici acum tătă grozăvia miseriei, la 
care l’au adusă experimentele nenorocite ale ce- 
loră 20 de ani din urmă.

Amu ciisîî, că congresulu Kulturegyleturilorfi 
maghiare avea să pună verfil demonstrațiunilonl, 
ce le-au arangiată în tomna acăsta campionii 
„patriotismului“ modernă nngurescă,

Arangiatorii acestui congresă și-au și alesă 
pesbna cea mai nemerită, care să-i representeze, 
pe noulil conte dela Seghedinîî, fratele minis- 
trului-președinte, Ludovicii Tisza.

L’au adusă și l’au primită pe Ludovicu 
Tisza cu mare alaiu în sala de întrunire a con
gresului, și acesta, dreptu inulțămire, îndată după 
ce a ocupată seaunulu presidențială, s’a și gră
bită a declara în introducerea discursului său de 
deschidere, că patrioții kulturegyietiști au ajunsă 
la maiorenitate, pentru că și-au alesă ca scopă 
a cultiva pe cetățeni, fără deosebire de naționa
litate și a-i învăța virtuțile cetățenescl.

Mișcarea kultnregyletistă a societății ma
ghiare o declară Ludovici Tisza prin urmare ca 
o mișcare ce n’are a se mărgini numai la cul
tivarea rassei maghiare, ci are să se ești udă și 
asupra cetățeniloru de altă naționalitate, și spre ' 
a-și motiva acăsta dorință, se provdcă la răs- ' 
punsuliî, ce l’a dată .Maiestatea Sa Kulturegyle- ‘ 
tului ardelânu la Clușiu, pe care îlă interpretezi | 
în modă falsu și tendențiosă, ca să pdtâ ajunge .<

(lela 
apoi 
inbi-

la eselamarea cu care termină vorbirea sa că 
„R<ge!e este cehi dintăiu Maghiarii.”

Precum scimil Maiestatea Sa le-a recoman
dată kulturegyletiștiloru din Clușiu, mai vertosu 
să fiă „cu tactil11 în procedrea lorii. Cumcă le-a 
cerută unu lucru prea mare, a dovedit’o însuși 
fratele ministrului președinte, căci nu s’a putută 
stăpâni a nu da pe față adevăratulu scopiî alil 
kulturegyletiștiloru, care este îndreptată în contra 
limbei și a naționalității popdrelorfi nemaghiare.

Nu l’a putută rețind pe Ludovicu Tisza dc 
a’și da în petecă nici sfaturile ce le dă organulu 
nemțescil ală fratelui seu kulturegyletiștiloril, ca 
să nu prea călărescă pe „utopia unității limbis- 
tice“ și să fiă cu mai mare băgare de sărnă față 
cu naționalitățile.

Noi d in parte-ne îi asigurămă, că vomă fi 
cu băgare de sămă și vomă întâmpina pe kul- 
turegyletiști precum li se cuvine!

sim-

In memoria lui Iacobă Mureșianu.
Bedactorul „Gazetei Transilvaniei» a mai primită urinăto- 
rele telegrame și scrisori de condolență :

Betlenu, 26 oeptemvre (8 Oetomvre,)
Ireparabila perdere a scumpului vostru pă

rinte, a farului națiunei române și a veteranu
lui luptătorii pe câmpulil de labore în folosulu 
românismului, împreună cu ceilalți Români de 
inimă, și subscrișii cu multă întristare o deplângem. 
Greyoriu Pușcariu, preotuiă română. Simeonii Moldovanu 
invețâlorO, Griyore liocneaini, Ioane Grecii, Mafteiu Am- 

brosiu, Vasile Morariu, curatore.

Neyrilesct, 28 Siptemvre (10 Oetomvre.)
Asociându-nife la doliulu generalii, vă rogil 

să primiți sincera-ml condolență pentru irepara
bila perdere ! Constantinii Juya, preoții

„Transilvania”, foia Associațiunei tran
silvane, anunță astfelă mbrtea lui

■ reșianu : 
lacobii Miireșianu, vechiu profesorii

gimnasialO, începândă dela 1837 până la 
publicistă română dela Sept. 1850 pănă la 
de familii modela, crescătorii și ajutătorii ala unui 
mării considerabila de școlari și studențt lipsiți de 
loce, bărbată întregii în sensulil adevărată alil cuvântului 
după suferințe mai lungi a adormita in Domnuhl lăsândă 
în doliu profunda pe fiii și fiicele sule, pe amicii și pe 
toți confrații săi și compatrioții săi câți au sciuta prețui 
și stima virtuțile sale private și patriotice, zelula său 
curată, diligenta sa, care nu eunoscea fatige pănă când 
i uferințele-i micșorase activitatea sa încordată.

Te-ai dusă și tu lacobe pe urma lui Timoteu; vă 
voma urma și din valea dureriloră și din lumea goneloră 
neincetate. Have anima pia. G. Barițiu.

„Biserica și Șc61a“ din Aradfl scria 
despre Iacobă Mureșianu astfelu:

Unulă câte unuia se ducă dintre noi acei venera
bili bătrâni, cari au luata asupră-le sarcina de a pune 
unO buna și puternica începută la regenerarea și redeș
teptarea nemului românesca.

Unuia din acești venerabili bătrâni a fosta și octo- 
genarula lacobii Mureșianu, profesora și directord gim- 
nasiala in pensiune, proprietara și fosta redactora ala 
.Gazetei Transilvaniei", membra onorară alo academiei 
române de sciințe ele.

S'a dusă dintre noi și aceslu venerabile bătrâno, 
după ce cu o bărbățiă și ună zelă neobosita a lucrată 
mai bine de o jumătate de vecă la rădicarea și asigu
rarea nemului său.

Băposatulă a fosta atâtil ca profesore, câtă și ca 
redutoră unu oină de o deosebită valdrc. Ca profesoră 
era unO omu de ună rară zelO și de o deosebiră inimă. 
Nu era numai profesorală carele instruâză și cresce cu 
conștiința responsabilității; era mai multă, dccâta acesta. 
Simțindă in inima sa ună dorii ferbinte de a vede pre 
fiăcare Bomână unO omă de carte; și cunoscândil den-

lacobii Mu-

și directorii 
1875, vechiu 
1877, părinte 

nu- 
mij-

>

tru numai așa se va pută rădica și’șl va pute crea ș 
asigura o stare și sorle mai bună dăcă binefacerile școlei 
se voră estinde pănă în cea mai din urmă colibă țără- 
nescă — profesorulă Mureșianu insufleția și încuragia cu 
fotă tăria cuvinleloră sale pre părinți a-șl trimite pruncii 
'a șc61ă. IntrațI în gimnasiula romano catolică din Bra- 
șovii, căruia a servilă cu atâta demnitate răposatulă, ca 
profesoră și directoră, — fii țăranului română se 
țiau aici acasă.

Profesorii Iacobă și Andreiu Mureșianu nu erau 
numai profesori, ci erau adevărați părinți. Pre cei 
cu puțină dare de mână ii aședau pre la familii avute 
ca instructori, er altora le câștigau alte condițiuni. La 
toți le făcea ajutorulă posibilă, ca toți să pdtă să învețe.

AdfelO era bălrânulă Iacobă Mureșianu ca pro
fesore.

Ca redactorO bălrânulă Mureșianu lucra <ji Ș> nopte 
cu multă obiectivitate — ținăndă conta de împrejurări 
și de firea și trebuințele Românului; și stăruindă cu una 
zelă și activitate neobosită a face din jurnalistica ro
mână o adevărată școlâ a vieții. E10 scria, și aducea sa
crificii scriindă curată numai din indemnulă de a fi ună 
profesoră ală celoră crescuți, precum era ună adevăratO 
părinte ală luturoră prunciloră, cari cercetau scola ro- 
mano-catolică din Brașovă, unica școiă, ce era cu multă 
interesO în acele timpuri pentru Românii din Brașovă 
și giuril.

O inimă românescă curată și ună bună muncitorii 
în ale educațiunei poporului română a fostă fericitulă 
Mureșianu. Unica lui mângâiere a fostă totdeuna in de- 
cursulă vieții a spune și arăta omenii de posițiune, cari 
suntă astădi mulțî, și cari au fostă crescuți de densulă.

A vădută și a esperială multe aceslă venerabilă 
bătrână, pentru că grele au fostă timpurile, în care den- 
suiă a vădută lumina (jilei, și în care a trăită ; dăr con
vingerea lui basată pre o muncă și studiu îndelungă au 
fostă acele cuvinte, pre cari le-a lăsată de obștăscă moș
tenire tuturora, și pre cari le 4'cea totdeuna prin graiu 
și prin scrisdre: că vomă trăi, și cil muncă și îngrijire 
nu se pote, ca să nu avemă viitoră.

S’a dusă și aceslă bătrână dintre noi, dăr ni-a lă
sată in vieța și frumăsele lui calități ună frumosă și pu
ternică modelă pentru noi cei de astăzi și pentru cei ce 
ne vorO urma, istoria literaturii și civilisațiunei române 
vecinică îi va aminti numele, și vecinică îlă va pune 
între acei sămănălorl, a căroră sămânță a 
pământii bună, și a produsă râdă multă.

Vrednică este lucrătorulă de plata sa! 
Și plata activității fericitului Mureșianu 

pentru că multă a lucrata.
Asociându ne și noi la doliulă familiei 

precum și la doliulă națiunei, depunemă o
durere pre mormentulă acestui bărbată de merite; și es- 
primându-ne condolență față de familia defunctului, do- 
rima ca Dumneijeu să o mângâie pentru acestă perdere, 
răposatului îi tjicemă :

Odichnesce în pace, vrednice muncitorule în 
bisericei și ale ședlei, sufletulă tău să-10 așeeje Celă 
puternică cu drepții, âr osăminteloră tale să le fiă 
rina

mai

căcjutil pre

muită este,

răposatului, 
lacrămă de

ușoră!
In veci fericită să fiă amintirea ta 1

ale 
atol
țe-

Afacerea
Precum au 

prin care anunță 
fete din Sibiiu, causa demisionărei profesorilor^, direc- 
torei internatulai și directorului de studii ar fi apucătu
rile „aristocratice" ale unei părți din fetițe, disprețuia a- 
cestora pentru fetițele din poporă și amesteeulă pră 
multoril dame din Sibiiu (membre ale reuniunei) în con
ducerea institutului.

Acum dă deslușiri și d-lă Dr. Barcianu, direeto- 
rulă demisionată alil institutului, printr’o hârtiă adre
sată comitetului Associațiunei transilvane, deslușiri care 
nu se potrivescă cu cele din amintitulă articula ală 
«Tribunei".

D-lă Barcianu dice că a cerută de repețite ori co-

scolei de fete din Sibiiu.
putută vedea cetitorii din articululă 
„Tribuna" ,crisa“ ivită la scola de

sulii cu mintea și mima sa cea mare, că poporule nos-1 mitetnlui de a-lă dispensa de afacerile de delegată și di
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rectorii alo scdlei, dâr fără resultată. Acum deodată 
comitetulO găsi trebuința să numescă ună altă delegată, 
dăndu-se prin acesta unO votă de neîncredere celui insti
tuită mai nainte. Prin numirea noului delegată nu s'a 
ușurată intru nimică sarcina directorului, ci mai alesO 
s’a îngreuiată prin disposițiunile regulamentului internă 
ală comitetului și prin eventualele disposițiunl ale dele
gatului. Acesta va da numai învitațiuni generale pentru 
punereă in aplicare a «metodului celui mai nou" 
in predarea învățământului, ăr greulă ilă va duce 
iotă directorulă cu învățătorii, și responsabilitatea pen
tru neesecutarea aceloră învitațiuni, cari potă fi bune, 
dâr potă fi și nepractice și neesecutabile in împrejurări 
date, cade totă asupra directorului. ComitetulO printr’o 
disposițiă a regulementului internă, își arâgă dreptulă de 
a numi elă și guvernantele, care aparținendă persona
lului ajutătoră, după părerea d-sale și după statutulă de 
organisare ar avă să fiă instituite de direcțiune; prin acea 
disposițiă se îngreuiază posiția directorului, căci avendă 
vre-o guvernantă unO sprijină in seu afară de comitetă, 
direcțiunea scolei și a internatului s’ar pute vedă ârășl 
în fața cașului intămplatO în anulă trecută, când o gu
vernantă instituită de comitetă a (Jisă în fața servito
rului, că nu-i pasă de directoră și directâră, deârece 
nu ei, ci comitetulO o-a instituită și deci n’au să-i po- 
runcâscă; acâstă împrejurare subsapă autoritatea direc 
țiunei. Părerile și propunerile directorului sunlă in tim- 
pulă din urmă combătute de părerile provenite din partea 
altoră peesOne, care nu facă parte nici din comitetulO 
»Associ ițiunei*. nici din corpulă didactică și nici nu 
suntă mai competente în afaceri stolare; acesta, cjice in 
fine d-lă Barcianu, e în dafavorulO desvolfărei priincidse 
a afacerilorO școlare: din I6te aceste motive d 10 Dr. D. 
Barcianu își dă demisiunea din sarcina de directoră ală 
scOlei.

Mâne vomă publica o corespondență, ce amă pri- 
mit’o din Sibiiu în acâstă afacere.

SOIRILE DILEl
Se plângă foile unguresc! că minele de aură din 

cpmitatulo Ilunedorei suntă mai Iote exploatate de străini 
căștigândă milidne de florenl, în tiinpă ce „bunulă Ma
ghiaro", din a căruia patriă se esploateză aurulă, abia 
își pdte ineiripa pânea de fOte filele. Astfelă minele dela 
Ruda, lângă BradO, le esploateză cu bună succesfl o so
cietate din Berlină. Minele de aură dela Karâc-, depăr
tare de 8 klm. de Bradă, suntO esploatale de unO Ger
mană; minele dela Caianelă de lângă Deva asemenea 
suntă in mână nemțescă; cele dela Boița se află in mâni 
englesescl și germane, și în fine minele dela Poiana, 
lângă Zlatna, suntă în mâni englesescl.

—x—
In adunarea ordinară a comitetului administrativă 

ală comitatului Coiocnei, ținută la 10 Oclomvre a c., in- 
spectorulă regescă de scdle Kozma Ferencz a raportată 
între altele, că tnvățătorulă (?) Constantinii Cotora a fostă 
condamnata la o amendă de 30 fl. v. a., pentru că s’a 
folosită de o charlă (mapă) oprită. — Când voră înceta 
aceste persecuțiuni asiatice?

—x—
Cu ocasiunea săpăturilorO pentru punerea petrei 

fundamentale a casei comunale din Rodna vechili s’a dată 
peste nisce pivnițe subterane, se dice că dateză din tim- 
pulă, pe când Rodna vechia era încă orașO săsescă. In 

apropierea St. Georgiului dela Năsăudă se 4'ce cu 
ocasiunea săpăturiloră pentru calea ferată Mureșă-Lndoș- 
Bistrița, s’ar fi găsită ună „cavalerii din timpurile vechi" 
adecă scheletulă lui cu intrâga armătură și scheletulo 
unui cală.

—x—
Abia acum s’a aflată in Cracovia, că în timpulă 

târgului de cai de acolo, ținută in 4*'e'e trecute, pre
cum și la esposițiunea țârii au fostă mai muții o 
ficeri ruși de artileriă și cavaleria din Vaișovia, Radom 
și Piotrkov, intre cari și colonelulă unei brigade de ar
tileria, toți travestiți ca negustori de cai.

—x—
Lupii au sfâșiată deja 10 cai lângă loplita din 

CiucO. „Ferice" de contribuabili!
—x—

Inspectorulă financiară din Agramu Klofutar a chiă- 
mală in dilele acestea pe subalternii, diurniștii și servi
torii sâi la sine și Il-a recomandată cu totă căldura în
vățarea limbei maghiare, altfeliu cu greu vorO putea 
spera o înaintare în oficiu. — E'ă unde au adusă lucru
rile Maghiaronii Croați, slugile guvernului ungurescO. Nu 
scimă cum voră primi Croații aceste uneltiri de maghia- 
risare.

—x—
• La Riforma" din Roma publică ună articulă sem- 

nato de d. Bruto Amante, prin care descrie serbarea 
inaugurărei monumentului lui Ooidiu in Dobrogea. D. 
Amante vorbesee de România in termenii cei mai clo 
gioși. Totă in privința inaugurărei monumentului lui 
Ovidiu, .Revista della publica istruzione* din Roma re
produce statua ui Ovidiu și o scrisâre a d-lui Dr. Dră- 
ghiescu trimisă directorului acelui diară, prin care des 
crie serbarea din Constanța.

—x—
pilerulă losifă Perzina din Adamsthal, in vârstă de 

67 ani, fiindă îngreuiată cu darea, pe când o plătea îm
pușcă cu ună pislolă pe primarulă Pelikan, pe care-10 
și răni. Perzina fu arestată de gendarmă și predată 
tribunalului.

—x—■
Restaurațiunea din gara Alba-Iuliei cu 1 Noemvre 

se va închide neavândă clientelă.
—x—

Funeționarulă Ilorvath dela tribunalulă din Raab, 
vinovată de negligență în serviciu, insultă pe superiorulă 
sâu, care-10 chemase la ordine, și-lu plesni in capă cu 
călimărulă, apoi plecă din oficiu și se sinucise. Tată-sâu 
a murită totă așa, după ce d< fraudase bani de-ai oficiu
lui orfan?..0 din Raab.

—x—
Camera advocațilorii din Pojună a jdetrasă advo 

catului Vendeliu Kutlik dreptul0 d’a mai esercita advo
catura, pretextându’i uneltiri panslaviste. Anume 1 se 
impută, că a atrasă la sine pe tinerii slovaci ai liceului 
evangelică și ai facultății teologice, a ținută adunări cu 
ei acasă și in localuri publice, ațîțândă contra legiloră 
și instituțiuniloră patriei. Afacerea dateză din 1885. Fi- 
ulă lui Kutlik a fostă eliminată din tote institutele de 
învățămeulă din țâră, er alții numai din colegială din 
Pojună. — Mari suntă spaimele „patrioțiloră 1“

—x—
Fiindă in ij'lele acestea o îmormântaie ungurâscă 

în Timișâra, preotulă ungurescO Olajos nu voi sâ mârgă 
la cimitirO pe unde voiau rudele mortului, ci se duse 
elă singură cu cantorii pe ună drumă, pe când publicul 

iiitată, cu mortulă, pe altă drumă fără preotă. La mor- 
mântă, când preotulă țjise: „Dă ne nouâ pânea cea de 
tote dilele!", o femeiă strigă: „Și feresce-ne. de astfelă 
de preoți!" Acesta a fostă semnalulă unei formale răs- 
vrătirl. Omenii începură sâ ’njure, âr preotulă trebui sâ 
se retragă in casa îngropătorului. Poporulă se adună 
înaintea casei acestuia, de unde abia îlă scăpă pe preot 
o patrulă polițienâscă, care-10 duse cu carulă. Pănă 
sera poporulă păstră atitudinea sa amenințătâre și cu 
mare greu putu restabili poliția oidinea. S’a pornită 
cercetare.

Maghiarisare și persecuțiuni.
In filele acestea s’a ținută conventulO bisericei 

evangelice. In ședința din urmă s’au întâmplată unele 
incidente privitore la naționalități. ConventulO holărîse 
adecă in ultima adunare sâ adresezi guvernului o peti- 
țiune, ca în considerare, că eslrasele din matricuie suntă 
deopotrivă cu documentele publice și că ele arjl se Iacă 
in diferite limbi, sâ dispună pe calea legislațiunei, ca a- 
ceste documente sâ se facă numai in limba ungurâscă 
„a statului".

Minislrulă Tisza răspunse conventului astfelă:
„La adresa conventului bisericiloră evangelice din 

țările ungare, trimâsă mie, respective guvernului ungu
rescă, ca acesta să dispună pe calea legislațiunei pur
tarea matrieulaleloră în limba ungurâscă a statului (?) 
am onorea a răspunde, că cu privire la caracterulă a- 
cestoră matricuie și ală eslraseloră loră ca documente 
publice, — deși ar fi de dorită, ea matriculele să se 
pârte in genere In limba oficială a statului (?) și cu tote 
că guvernulă r. ungurescO salută cu bucunâ nisuințele 
patriotice ale conventului bisericei evanfielice de confe
siunea augsburgică, — guvernulă ungurescă, conside- 
răndă acea disposițiune a § lf a legii de naționalitate 
din 1868, după care comunele bisericescl, fără a vă
tăma drepturile legale ale superioriloră loră bisericescl, 
potă însăle determina, in ce limbă să se pârte matricu
lele, nutresce convingerea, că pe acesta tărâmă e de e- 
vitaiă orice disposițiune, ce s’ar pute interpreta ca o vă
tămare a acestora disposițiunl ale legii de naționalitate 
și că autoritățile competente ale singuraticelor?! confe
siuni suntu chemate a stabili și esecuta pe acesta fă
râmă disposițiunl recunoscute ca avantagiâsă."

Acesta bine să și-o însemne acei preoți români, 
cărora autoritatea respectivă ungurescă le cere estrasele 
din matricuie in limba ungurâscă. Căci ordinațiunea 
ministrului Trefort, In acâstă privință e ilegală. Acâsta 
nl-o spune însuși răspunsulă iesuiticului ministru Tisza.

In cursulă desbalerei aceleiași ședințe se aduse 
vorba și despre suspendarea învățătorului slovacă Szilva 
din Klenoez, pretextându-i-se uneitirl panslaviste. Har
nicii Slovaci Pavel Mudrony și Mitei Dula cerură sâ 
se abroge suspenoarea, procesulă să sisteze și Szalva să 
fiă pusă erăși în postulă său.

De aci urmă o desbatere furtunosă intre Slovacii har
nici și intre Maghiari și Maghiaronl. I s’a imputată lui 
Szalva că e redaetorulă călindarului poporală «Domovi 
Kalendar*, care ar fl atacândă ordinea esisteută și ar fi 
făcâudă „propagandă panslavistă." S’a adresată plân
gere episcopului Czekus, care cetindă calendarulă găsi 
«întemeiată* plângerea, suspendă pe invățătoră și între
prinse pași pentru pornirea procedurei disciplinare contra 
lui, ce s’a și ordonată de conventulă districtuală. In 
fine Maghiarii și Maghiarouii au eșită învingători, res- 
pingândă propunerea de a se abroga suspensiunea.

FOILETON U.

APĂRAREA TRANSILVANIEI
contra

ROMÂNIEI ALIATĂ CU RUSIA.
(Urmare și fine.)

Considerândă casuiă, că apărătorulă Transilvaniei, 
bătută complectaininte, in câmpă deschisă, ar găsi în a- 
devără ună ultimă refugiu in cetatea Alba-Iulia mărită 
printr’o transformare a ei în stila modernă, totuși credă, 
că ușoră ne putemă și convinge, că prin acestă refugiu 
apărătorulă Iransilvaniei n’ar câștiga deeâtă — cela 
multă — amânarea catastrofei numai pe ună timpă. scurtă 
și acesta din causă, că armata română, prin trupele sale 
dirigiate din Sibiiu prin Sebeșă, i-ar tăia comunicația (ca
lea ferată) cu Aradulă; âr prin grosulă său dirigeată din 
Brașovă cu aripa stângă prin valea Ternavei mari și cu 
cea drâptă in valea Mureșului i ar tăia și comunicația 
cu Clușiulu, încâtă aprovisionarea cu alimente de subsis- 
tență și cu munițiuni de răsboiu ne mai pulându-se face, 
garnisâna din Alba-Iulia va trebui să capituleze, îndată 
ce va fi consumată ultimele resturi ale magazieloră din 
cetate, lucru care s’ar putea intâmpla intr’ună timpă forte 
scurtă in raportă cu numărulă sporită ală efectivului său.

Când grupa de apărare dela Sibiiu ar fi respinsă 
și din causa grosului română, din valea Ternavei mari 
nu s’ar mai putea retrage directă prin Șeica mare la 
Copșa mică, atunci Alba-Iulia îi pâte servi fdrte bine, ca 

primă obiectivă ală retragere! sale excentrice;—însă in- 
trunirea acestei grupe cu grosulă apărătorului ar urma 
să se facă pe Mureșă în susă, în care scopu, grosulă a- 
părărei ar trebui, bine ințelesă, să impedice armata ro
mână d’a pătrunde in valea Mureșului Pentru casuiă 
unei apărări a Mureșului, evidentă că Alba-Iulia ar pre- 
senla flancului stângă ună punctă de radiină excelentă.

Decă, prin urmare, din cele expuse până ari nu ne 
vomă fi convinsă indestulă, că cheltuelde cu transforma
rea actualei cetăți de deposilă, Alba-Iulia, îtitr’o cetate 
modernă (prin forturi detașate) nu stau de locă in ra
portă favorabilă cu avantagele dorite, n’avemă deeâtă să 
mai aruncămă și o privire pe chartă și vomă vede, câ 
Alba-Iulia chiar în privința tactică presintă desavantage 
însemnate.

Cetatea Alba-Iulia in totă cuprinsul^ (Noyau) ei 
actuală este situată pe șesulă Mureșului și împrejurată 
despre Vestă, Nordu, Estă, Sudă-Estu și Sudă de co
lini dominătâre, a căroră depărtare de piața cetății nu
mai la puține locuri trece peste bătaea lunuriloră de 
câmpă moderne; in consecință e destulă ca printr’ună 
atacă sistematică să cadă unulă, de nu și mai multe, din 
forturile de pe acele înălțimi, și cetatea (Noyau-ulă) Al
bei lulia cu greu va putea resista — timpă mai înde
lungată — unei bombardări energice a lunuriloră de 
asediu.

Plin urmare, decă administrația superidră a arma
tei Austro-Ungare — contra tuturoră motiveloră indicate 

pănă aci —■ totă s’ar decide să transformeze sâu sâ mă- 
râscă actuala cetate (Alba-Iulia) prin forturi detașate, fără 
să lină sen ă de fortificarea altoră puncte — în privința 
strategică și tactică—multă mai bine situate deeâtă Alba- 
Iulia, atunci credemă, că resonele predominătore nu’i 
potă fi altele deeâtă cele financiare și eelă multă că ac
tuala cetate de deposită, Alba-Iulia, chiar acum repre- 
sintă ună punctă întărită, căruia Lrtbue să i se dea im
portanța cuvenită, situată fiindă pe linia obstacolului 
principală din interiorulă Transilvaniei și pe artera prin
cipală de comunicațiune a provinciei transilvane cu Im- 
periuliiL

Nota Redaețiunei „Streffleur":
.Publicămă presentulă studiu asupra apărărei Tran 

.silvaniei, pentru că elă conține multe și bune idei. Gu 
tâte acestea opinămă, că apărarea Transilvaniei intr’ună 
răsboiu eventuală, s’ar face mai bine printr’o acțiune o- 
fensivă, prin Predealu și Ploesci spre Dunăre, esecu- 
tată din parte-ne cu tâtă forța disponibilă. Printr’ună 
asemenea- actă ofensivă amă tăia România în două, se- 
parândă Moldova de Valachia, încâtă ambele aceste pro
vincii să nu se mai pâtă susțină reciprocă.

In prevederea unei asemenea eventualități răsboi- 
nice, pare că s’a și holărilă fortificarea Bucuresciloră. 
Austro Ungaria ar irebui sfi procedeze și să acționeze 
milităresce contra României cum a urmată Prusia la 1866 
contra Hanoverei, Hessenului și celorlalte state de mijlo ă 
germane"
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Din Macedonia.
„Bistrița" din București publică o corespondență 

din Bitolia, in care se vorbesce despre uneltirile Greci- 
loră de a desnaționalisa pe Români. C.opiiloră acestora, 
cari cerceieză scdle grecesci, nu li se permite a vorbi 
românesce, sub amenințarea de a fi dați afară din scâlă. 
Alăturea cu Grecii le pricinuescă Româniloră neajunsuri 
și briganzii. £iâ ce se (jice in corespondință :

Ună elevă din clasa IV din giînnasiulă română a 
fostă luată de biigacjii greci și dusă in munte; elevulă a 
fostă la Njopol. Din somnă l’au răpită. La văitările 
lui mama sa s’a deșteptată și a începută să țipe. Bri
ganzii tragă cu martina și o lasă mortă. Elevulă ro
mână Papazi Ziși a fostă legală și dusă in munte. Lui 
li căuta 300 lire, băetulă nici 30 lei nu avea, și după 
ce s’au informată de neaverea elevului i-au tăiată o u- 
reche și l'au trimesă la Bitolia. Doctorii s’au silită a 
lipi urechea, insă nu este nici o speranță, căci vinele u- 
recbei suntă mărie.

Totă acești briganzi au tăiată și la ună altă băătă 
urechile și l’au trimesă fără urechi la Bitolia.

Și atestă băelă a fostă română totă dela Nijopole. 
Totă acești briganți au prinsă din calea dela Crușova 
spre Bitolia trei evrei și doi crușoveni. Nu de multă 
au luată ună pașă seu beiu din sătulă Mrizarli, Zece 
minute in apropierea Bitoliei și acum ii ceră 3000 lire 
răscumpărare. — Ună hu ală acestui beiu a voită să 
resiste și a fostă omorită de briganZ*. Chiară aseră a 
fostă luată ună brutară din Bitolia; l’au legată și l’au 
dusă in munte. Acești briganZi au garde pe beii turci 
cu cari iși împartă tăie hoțiele ioră. In fine, aici este 
vieța omului in pericolă; nu se scie pănăjnâne cum va 
fi; crisa, sărăcia și miseria suntă la culme.

Clușiu, 7 Octomvre 1887.
Onorată redacțiă! Cu deosebită bucuria vină a vă 

face cunoscută, că cestiunea reinființărei societății de lec
tură a junimei române universitare din Clușiu, după cum 
sunt informată din isvoră sigură, a ajunsă de nou pe 
tapetă formândă obiectulă principală de discuția intre 
tinerii români universitari. Cum sciți, dela desființarea 
societății pănâ acum se suleveză a treia oră cestiunea 
acesta; in două rânduri s’au substernută deja senatului 
universitară spre aprobare respective opiniare — Statu
tele inființândei societăți, insă in ambele cașuri au (fost 
respinse.

In 1 Oct. a. c., mulțămită neobositei stăruințe a 
d-lui Ioană Cherecheș, s’a convocată de nou o ședință 
fundă de față și d. Antoniu Abt ca esmisulă senatului 
universitară.

Ședința s’a deschisă punctă la 5 bre p. m. prin 
notarulă comitetului esecutivă din anulă trecută, d-lă 
Ioană Cherecheșă, care după ce espune motivele și sco- 
pulă pentru care s’a convocată adunarea, propune ale
gerea unui preside și notară ad luc; primindu-se propu
nerea ca atari se alegă cu unanimitate in persânele 
d-loră Ioană Cherecheș ca preside și Gavrilă Cosma ca 
not. ad hoc.

Acum se trece la cetirea resoluțiunei senatului u- 
niversitară, cetindu-se totodată și punctele acele din 
statute, cari au fostă escepționate.

Eiind timpulă înaintată, la propunerea d-lui preside 
ad hoc se alege ună comitetă esecutivă de patru — in 
persdnele d-loră 1. Cherecheșă, Eugeniu Brană, Gavrilă 
Cosma și N. Bogdană — însărcinată cu concipiarea, sti
lizarea și substernerea statuteloră la locurile competente ; 
er pentru verificarea statuteloră o comisiune de trei in 
persânele d-loră: Pompiliu Ioană, Eiiă Căpușanu și lână 
Comșa. Cu acesta deliberându-se tote agendele anun 
ciate, presidele dechiară ședința (adunarea) încheiată de

Dorindă, ca on. publică română să cunâscă — deși 
câtă de puțină — mișcările și nisuințele nostre culturali, 
ml amă permisă pe câtă imi concedă puterile spirituali 
și timpulă, a face acestă referadă, contândă la bunăvoință 
și căldura cu care au fostă imbrățoșate cu totă ocasiunea 
interesele nostre culturali.

Chiară când voescu a’rni fini modestele renduri pri- 
mescă o nouă inlormațiune: Noua societate o să se 
cheme ,Minerva«; comitetulă esecutivă șl-a împlinită che
marea cu cea mai mare rigorositate, deârece în câteva 
Zile a și prelucrată «statutele», conchiămândă pe 8 Oct. 
o altă adunare pentru desbaterea puncteloră intercalate. 
Deci este speranță, că menționata societate — dâcă va 
vre bunulă DumneZeu — se va înființa câtă mai cu- 
rendă. I>n.

Manevrele din Oltenia.
Tdte corpurile române mobilisate pentru manevrele 

din Oltenia au sosită pe terenulă manevreloră fărândă 
fiecare corpă instrucția de regimentă, de brigadă, astfelă 
ea In Zilei® de manevre să fiă terminată a‘âstă instrucția, 
scrie .Voința Națională.,

Ună ordină a fostă dală de generală Anghelescu 
încă dela 12 Septemvre fie-cărui corpă de ceea ce tre- 

bue să facă pănă in Ziua de 1 Oitomvre, când voră in 
cepe manevrele propriu dise și când voră primi ordine 
speciale.

Manevrele anului acestuia pară a fi unele din cele 
mai sistematice. In Oltenia, d. generală Anghelescu 
a prevăZută totulă și direcția ce s’a dată la toți 
șefii de corpuri prin recomandațiumle ce s’au făcută 
prin ordine este demnă de tâtă lauda. Chărțile terenu
lui de manevre făcute pe scala de 80uuu și de au
fostă distribuite la tăie corpurile, astfelă că fiecare scie 
direcția ce are să urmeze putăndă astfelă să-și dea 
comptă de cursulă manevrei.

In Ziua de 27 s’au formată 2 diviZ'i, una represen- 
tândă amieulă și cealaltă inam'Cilă. DiviZia de Est sub 
comanda generalului Vlădescu va representa ună ina
mică care se retrage, er divisia de Vest comandată de 
colonelă Ollon Sachelarie, va fi aceea care va ataca. 
Manevrele voră fi comandate de generalulă George An
ghelescu, comandantulă corpului I de armată și care va 
fi acompaniată de mai mulțl oficerl superiori și inferiori 
atașați la direcția manevreloră.

Corpurile concentrate pentru manevre suntă: Re
gimentele 1, 2, 3, 4, 17. 18, 19 și 31 dorobanți, avendă 
fiecare ună efectivă de peste 2000 ămeni; regimentele 
1 și 5 de artileria, regimentele 1, 2 și 9 de călărași, 
ună batalionă de geniu, ună escadronă de trenă și alte 
servicii auxiliare, in ună cuvân'ă nu lipsesce nimica din 
organisația corpului de armată. Quartierulă generală ală 
divisiei Vest este la Balșă, ală divisiei de Est la Piâtra 
și acela ală direcției manevrei la Balșă. Pe timpulă 
manevreloră, acestă quartier-generală se va schimba, căci 
trupele voră înainta spre Slatina Zona destinată pentru 
manevre, este cuprinsă între valea Oltului și Oltețului, 
intre linia drumului de feră Slatina, Balșă și DrăgășanI.

Pentru excursiunea la Bucurescî. — La acâstă 
excursiune se eliberează și bilete pentru dusă și intorsă, 
fără găzduire și înquartirare, cu prețuri forte reduse, și 
anume: Classa II a fl. 13. — Clasa ILI-a fi 9. Aceste 
bilete, tour și retour, au o valabilitate de 10 Zile pentru 
intârcere, se potă întrebuința și la trenurile accelerate 
fără a se plăti o supra-taxă și călătoria pole fi între
ruptă odată la ducere și odată la intorcere. — Partici- 
panții mai potă face usă gratis de trenulă specială tour 
și retour, cate va circula Duminecă dela Bucurescî la 
loculă unde voră fi alergările de cai — Găzduirea și 
inquartirarea în Bucurescî, e fixată conformă programului 
pentru 2 Zile. — Se mai arangiază în Bucurescî, pentru 
Duminecă sera, ună concert și serată cu dansă, în onâ- 
rea participanțiloră la excursiunea, ce se va face Du
minecă in 16 Octomvre a. c.. — Totă astfelă se va da 
Luni în 17 Octomvre a. c. o representațiă în marele și 
prea frumosulă „Teatru Națională" din Bucurescî.

Pentru excursiunea la Sinaia — Biletele pentru 
trenulă de plăcere dela Brașovă la Sinaia, ce Va pleca 
Duminecă dimineța in 16 Octomvre a. c., au o valabili
tate de 2 Z*le.

OrI-ce deslușiri la biroulă de călâtoriă, Strada Vămii 
Nr. 10.

Raportu polițienescu. — Luni după amâZ>, pe pro
menada de sub Tâmpa în apropiere de reservoriulă pen
tru conducerea apei fântânei săritâre (artesiane) s’a gă
sită cadavrulă unui tânără de vre-o 17 ani cu capulă 
sdrobită. In mâna dreptă ține ună pistolă cu două țevi. 
Țeva stângă a pistolului era umplută cu alice. Din ră
mășițele unei astgnațiunl poștale, care a servită ca um
plutură, s’a putută descoperi persâna sinucisului. Era 
lăcătușulă Arpad Raduly din Lovele, care din motive ne
cunoscute și-a pusă capătă tinerei sale vieți cu ună pis
tolă încărcată cu apă.

In 9 a 1. c. servilorea Zsuzsa Peterfy, care era in 
serviciu la pedelulă gimnasiului catolică losif Vizi, spăr- 
gândă cu ună cuțită ună dulapă a furată 1 11. 20 cr., 
o cârpă de gâlă și condicuța ei de serviciu, cu inten 
țiunea de a se depărta din Brașovă. Ea a fostă însă 
prinsă și predată judecătoriei penale de aci.

Mulțămită publică.
Comitetulă parochială ală bisericei SS. Archangheli 

din Satulungă aduce prin acâsta mulțămită generoșiloră do
natori, cari înțelegândă despre starea crit.că, în care se 
află scbla nâstră, s’au grăbită a ne veni în ajutoră prin 
contribuirl benevole:

(Urmare.)

Lista Nr. 30. Colectoră: D lă Htu Verzea: Vic
tor Simon 5 lei, A. L. Kalindern 5 lei, P. lunescu 1 leu, 
C. Demetriană 1 leu, C. Ulea 3 lei, Eugeniu Topoloveanu 
5 lei, II. Rădulescu 2 lei, Pantele I. Papană 1 leu, St. Con- 
stantinescu 5 lei, N. N. Lorenty 2 lei, M. I. Sulica 2 lei, 
Petre R. Boroșă 2 lei, P. Crețoiu junior 2 lei, Ioană 
Ștefănescu 2 lei, I. N. Moldovană 3 lei, Stoenescu Cris- 
tache 2 lei, D. Manolescu 3 lei, G. Poloni 5 lei, D. I. 
MartinovicI 2 iei, C. Steriu 2 lei, V. Gheorghiu 2 lei, V. 
G. lonescu 2 lei, Vasile V., Corneanu 10 lei. Dumitru 
C. Popescu Tăricâau 5 lei, Petru I. Pefrică 3 lei, G. B. 
Petrescu 5 lei, I. B. Vlădăianu 5 lei, R. S. Gologenă 2 

lei, N. Gologană 1 leu, G. A. Drăghiceanu 4 lei, V. Arapu 
5 lei, Ioană Enișteanu 3 lei, M. Demetrescu 3 lei, I. 
Chinciu 2 lei, I. Grama 1 leu, N, Colceagă 4 lei, C. 
Lupu 1 leu, I. Petrică 4 lei. Totală 117 lei.

Lista Nr. 2. Colectoră: D-lă Vasile P. Sasu: Va- 
sile P. Sasu 100 lei, Al. Irimia 50 lei, Ioană I. Popea 
100 lei, 1. Avisalonă Vladă 50 lei, Ir. Er. Popa 100 lei, 
Ioană N. Butu 20 lei. Totală 420 lei.

Lista Nr 5. Colectoră: D-lă George Perlea: Ge
orge G. Perlea 20 lei, Radu R. Goga 5 lei, Neculai T. Me
diană 10 lei, lancu Corbu 40 lei, Simionă D. Orățeanu 
15 lei, Totală 90 lei.

Lista Nr. 13 Colectoră: D-lă Manea Stoia: Ma
nea I. Stoea 100 lei, Th. Theodorescu 20 lei, Al. Theo- 
dorescu 10 lei, Gh. Theodoră Tudoră 10 lei, C. Con- 
stantinescu 5 lei, Alecse Drăgană Sasu 5 lei, Ioană Roșea 
5 Iei, Ioană Munteanu 5 lei, V. H Stinghe 3 lei, St. 
Stoicescu 5 lei, Ioană Coleșă 2 lei, Theodorescu & Lă- 
zărescu 5 lei, Părintele Rafailă Ovesea 5 lei. Totală 
180 lei.

Lista Nr. 6. Colectoră; D-lă Ieremia Pană: Ve- 
turia și Elena A. Eremie 20 lei, Căpitană St. Pană 20 
lei, P. I. Boncotescu 60 lei. Totală 100 lei.

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

PESTA, 12 Octomvre. — Pe când ae în
torceau dela alergările de cai, se spăriară caii 
părechei princiare Coburg și alergară cu carulâ. 
o mare distanță fără a pricinui pagubă.

VIENA, 12 Octomvre. —Delegațiunile suntă 
convocate pe cjiua de 27 Octomvre n.

SOFIA, 12 Octomvre. — Resultatulă ale- 
geriloră e: 258 guvernamentali, 27 oposiționall.

PARIS, 12 Octomvre. — La senatorulfl 
Dandlav s’a făcută o perchisițiune domiciliară. 
(E amestecată în afacerea Caffarel. — Red.)

SOFIA, 12 Octomvre. — La încăerările în
tâmplate în diferite cercuri electorale au fostă 28 
morți și 35 răniți.

DIVERSE.
Unu procesă curiosu. — După „Liberalulă* din 

lași dela 23 Septemvre, amă arătată cum că mai mulțl 
judecători englesl ai ^tribunalului din Londra au sosită 
in orașulă lași pentru a >ua interogatoriulă mai multoră 
marturl cu domiciliulă in localitate. Informându-se «Na
țiunea* daspre acestă procesă află următorele: In anulă 
1861 a emigrată din Iași ună Evreu, Iona) Goldenberg. 
După ce acesta a cutreierată tâlă Austria și Germania, 
s’a hotărîtă a pleca în Birmania unde a intrată în ser- 
vițiile marelui Viziră de acolo. După puțină timpă, elă 
a sciută să-și câștige favdrea regelui din Birmania și a 
fostă chiară chemată de acesta, în mai multe rânduri, 
spre a ocupa funcțiuni înalte, dobândindă pe lângă tit- 
lulfl de guvernoră și o avere de vr’o 5 miliâne franci. 
In anulă 1872, elă se decise a se reîntdree în Iași, ora- 
șulă sâu natală și după ce visită Parisulă, Londra, Viena 
etc. elă se opri la Pesta, unde la ună bală, făcu cunos- 
cința unei tinere văduve cu care se și însurâ. După 
vre-o două luni însâ, soția îlă părăsi și de supărare elă 
renunța la plăcerea de a-șl revedâ patria și se porni la 
Londra unde fundă o casă mare de bancă. Nu trecu 
multă timpă și soția Iui l’a găsită la Londra și’i ceru 
iertare pentru că s’a arătată necredinciâsă față cu dân- 
sulă. Elă o primi ârășl în casă și după o scurtă convie
țuire se iviră din nou intre soți neînțelegeri și de astă 
dată se despărțiră definitivă. Peste câtva timpă elă făch 
cunoscință cu o artistă, Meilor, cu care avuse relațiunl 
intime ce se terminară prin căsătoriă. Elă a dusă o gos
podăria cu a doua a sa soțiă vre-o 6 luni și înlreprin- 
Zândă împreună o călâtoriă la Wiesbaden, acolo elă a 
fostă lovită de apoplexiă și muri. S’a găsită ună testa
mente intre hârtiile lui, prin care lăsă soției sale o rentă 
viageră de 500 livre sterlingl pe ană, âr restulă averei, 
fâTte însemnată, ereZește la două insliluțiunl de bine
facere din Londra. Decedatulă are insă nouă frați și su- 
sorl, care aflândă despre mârtea lui, au atacată testa- 
mentală înaintea tribunaleloră din Londra, pe motivă că 
pausatulă, fiindă română, elă n’a putută după legile ro
mânesc! sâ dispună decâtă numai de oparte din avere, 
âr restulă se cuvenea de dreptă moștenitoriloră lui. Pa
tru din frați, domiciliațl la Buzău, s’au învoită deja prin 
advocatulă loră, d-lă Adolf Ștern, cu epitropia instituțiu- 
niloră legatare, primindă câte 2000 livre sterlinge fiăcare 
pentru partea lui. Stă pentru ce judecătorii englesl au 
venită în orașulă Iași unde au invitată la otelulă Traiană 
mai mulțl martori cărora li s’a luată ună 'interogatoriu 
in acâstă afacere.

Cununiă. — D-lă Titu Domșa și D-ș6ra Aurelia 
Teaha anunță serbarea cununiei loră, care se va țină 
Luni în 17 Octomvre a. c. st. n. la 3 âre p. m. In bi
serica gr. cat. din Chizdia. Chizdia, în Octomvre 1887. 
— Felicitări tinerei părechl!

Editoră și redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu,



Nr. 215. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

Uura&Ju la burse da V'.eus. Bursa de Biieuresel..
din 8 Octomv

Rentă de aură 5’/0 ... 99 40
Rentă de hârtiă 5°/e . . 86.25
împrumutul^ căilori ferate

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

lorfi ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) ... 97 75

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

Amortisarea datoriei cili
lor 6 ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) . . . .114 —

Bonuri rurale ungare . . 104 25 
Bonuri cu el. de sortare 1C4.10 
Bonuri rurale Banat-Ti-
miși..............................104.50

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

re s*. u. 1887.

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

vină ung........................ —.—
Imprumutulă cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 123 60 
Renta de hărtiă austriacă 81 15 
Renta de arg. austr. . . 82 30
Renta de aură austr. . . 112 10 
Losurile din 1860 . . . J35.20
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 886 —
I Act. băncel de credită uug. 284.75 
I Act. băncel de credită austr.283 30
Argintuhl —. — Galbinl 

împărătesei ................. 5 93
i Napoleon-d’orl .... 9 93
Mărci 100 împ. germ. . . 61 52 
Londra 10 Livres sterlinge 125 75

Cota oficială dela 26 Septemvre st. v.

Cump.
Renta română (5%). 93'/a
Renta rom. amor). (5°/0) 96 -

» convert. (60/0) 91 —
împr. oraș. Buc. (20 Ir.) 34—
Credit fone. rural (7°/0) . 105—

„ >> (5°/o) • 913/,
» » urban (7°/^) 103—
• ’ > (6°/o' • 96—
♦ , ’ (5»/0) . 87>/a

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

< • > Națională ------
i Aură contra bilete de bancă . . 14.*/4
1 Bancnote anstriace contra aură. . 2.03

1887.

vend.

9 > 2
97—
92—
36 —

106—
92b<

104—
97—
88’/3

15.—
2.04

Ciirsuiu pieței Brușovt)
lin 19 Octomvre ,’t. n f’b'7

'■V.

Bancnote româresâ . . . . Cut> p. 8.53 Vend. 8.56

Argint române- . . 8.45 8.50

Napoleon-d'or. .... . • 9.89 • 9 96

Lire turcescl .... . » 11.21 . 11.28

Imperiali......................... . > 10.21 • 10.36

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

Scrisurile tone. «Albir-.a» 6°/0 . • 101.— • 102.--

« • 5°/o • „ 98.- - 99.—
Ruble Rusesc!..................... . . 109.— . 110.—

Diseontuiî) . . • 7—10°/P pe ană.

Nr. 7285—1887. _ 2-2

Publieațiune!
Comuna orășenfiscă intenționez;!, ca, conformii planului de regu

lare aprobați) de înaltul» loci), să ventjă mai multu oferențiloi îi parțelele 
pentru clădire Nr. 14, 15 și 16 atlăt.fire în fostul» magazin» de lemne 
dela finea Uliței Căldărarilorft și între Ulița Vămei și anume sdu fiu care 
parțelă pentru sine seu la olaltă.

Spre acest» scop» se provocă fiă-cire amatoru pentru cumpărare, 
că pănă în 13 Octomvre a. c. 12 fire înainte de prându, să-șl ascearnă 
la oficiolatulil orășenesc» economicii ofertele scripturistice și sigilate, c - 
rora au s6 se alăture lO°o din prețulu de cumpărare, ca vădi». In a- 
ceste oferte are să se amintescă mai departe atâtu numeral» parțelei, ce 
are să se cumpere, câtă și prețulu de cumpărare ce se oferă și anume 
amintirea prețului să se facă în cifre și litere. Ofertulu are să conțină 
în fine dechiarațiunea, cum că oferentului i simt» cunoscute condițiunile 
de oferte și ven^are, și că se supune loră necondiționată.

Deschiderea ofertelor» aseernute va avea locă în 13 Octomvre 
a. c. după prânzii la 3 fire, în amintitul» oficiolat» și în presența unei 
comisiunl.

Atât» condițiunile de oferte și de venfjare, câtă și planul» de 
regulare suntă pănă în citata di espuse la oficiolatulu orășenesc» econo
mică spre examinare din partea fie-cărui.

Brașovă, 24 Septemvre 1887.
Magis tratulu oi ‘ășe 11 esc i t.
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Schimbare de localii.
îmi pennitti a aduce la cunoștința M. 

Onor, publică, cum că mi-am strămutată 
localulu librăriei mele în casa lui 
Bomches, Tergulft Grâului, colțulu Uliței 
Căldărariloră.

Cu deosebită stimă

H. ZEIDHEH..

Jlvisă d-lorii abonați!3R-ugămă pe cl-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 
binevoiască a scrie pe cuponul» mandatului poștală și numerii de pe 
fășia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămu"ită și să arate și posta ultimă. ADMINfSTli. „GAZ. 7I/ANt, “
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AMICULU FAMILIEI, piară beletristică și eneiclo 
pedică-literaru cu ilustrațiuni, Cursuli) XI. — Apare 
in 1 și 15 di a lunei în numeri de câte l'/2—2'/3 eole 
cu ilustrațiuni frumfise^și publică arlicbi sociali, poe- 
siă, nuvele, romanuri, suvenir! de călătorii ș. a. — 
Mai departe tracleză cesliuni literare și scientilice, cu 
reflesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece eu 
atențiune vieța socială a Româniloră de prelulmdenea, 
precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străi
nătate; și prin umorii dulce și satiră alesă nisuesee 
a lace câte o oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste totă nisuesee a întinde tuturora indi- 
vicfiloră din familiă o peliecere nobilă și instructivă.
— Prețuia de prenumerațiune pe anulă întregii e 4 II. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibili și in timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revistă bisericescă, scolastică 
și literară. Cursulu XIII. — Apare în broșuri lunare 
de câte 21/,—31/, eole; și publică articlii din sfera tu
turora sciințeloră teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbători și diverse oeasiuni, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scientifice- 
lilerari. — Prețuia de abonamentă pe anula întregi) 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă- 
tibill și în bilete de bancă și în timbre poștali.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu în Gherla
— Szamosujvăr, unde se mai află de venejare și ur- 
mătdrele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă 
vinară. Prețuia 20 cr.

Idealulu pierdută. Nuvelă 
Z Rovinară. Prețuia 15 cr.

Opera unui omu de bine.
Continuarea nuvelei: .Idealulu pierdulu 
hna C. Z. Rovinară.

Fontâna dorului.
Simu. Prețuia 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețnlă 10 cr.

Elu trebue să se însore. Nuvelă de Mai ia Schwartz 
traducere de N. F. Negruțiu. Prețuia 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea 
Ici Dragoșă. Nuvelă istorică națională. Prețuia 20 cr

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

aSBBțliA — SZ.-UJVAR
Probitatea în copilăria. Schiță din .-Ura edm a 

țiunei. După Krnesl Legouve, membru ală academiei. 
Irancese. Prețuia 10 cr.

Barbu cobzarulu. Nuvelă originală de Emilia 
Lungii. Prețuit) 15 cr.

Hermann și Dorotea duna \V. de Goe.be, iraduc- 
țiune liberă de Constantin Morariu. Prețuit) 50 cr.

Ifigenia în Attlida. Tragedia în 5 acte, după Ea 
ripide, tradusă in versuri de Petru Duliti.

Pe'ularitnlu.

Unu volumiî 
103 poesii bine alese și a- 
(dela 1 11 20 cr. la) 60 cr. 

poesii poporale culese de 
Ună volumă din 14 eole.

parandiafi), a învățătorilor;) și a’alloră băi bați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesori) p-eparandialo. Pre
țuia unui esemplară eu porto francată 1 II. 80 cr. v. 
a. In literatura nostră pedagogică abia aflămă vre uni) 
opă întocmiri) după lipsele scoleloru năstie în măgura 
în care este acesta! pentru aceea îb) și recomandămă 
mai alesă Directoriioră și invețătoriloră ca celoră în 
prima liniă inteiesați.

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

Manuală de Gramatica limbei române nentru scfi
lele poporali in 3 cursuri de Miximă Popă prolesoră 
la gimnaduh) din Năsăudi). — ManualulO ace.-ta este 
aprobată prin Inaltuli) Ministeră de cultă și instruc
țiune publică cu rescriplulă de da'o 26 
Nr. 13193. — Prețuia 30 < r.

Nu me uita. Cole. țiune de versuri 
mate de iertăciuni, epitafiă s. a. Prețuia

Carte conducătore la propunerea calculărei în 
scola poporală pentru învățători și preparând!. Broș. 
I. scrisă de Gavrilă Trifu, profesorii preparandialO. 
Prețuia 80 cr.

Apri'ie 1886

C.

a.
funebrall. ur-
50 er.

de Paulina C. Z. Ro-

originală de Paulina

Nuvelă
u

Prețuia 15 cr.
Nuvelă poporală

originală. — 
— de Pau-

codrului. Baladă

de Georgiu

de Georgiu

*
$
$

Prețuia 30 cr, 
Comediă în 5 acte, după Augustă 

Kotzebue tradusă de Ioană St. Șuliiță Prețuia 30 cr. 
Carmen Sylva. Prelegere publică ținuiă în sa'ele 

gimnasiului din Fiume prin Vincețiu Nicoră prof. gim- 
nas. Cu portretidă M. S. Regina României. Prețuia 
15 cr.

Poesii de Vasiliu Raufa-Buiiceseu. 
de 102 pagine, cuprinde 
rangiate. Prețuia redusă

Trandafiri și viorele, 
Ioană Popă Reteganulâ. 
Prețulu 60 cr.

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
auru. Studiu archeoiogică de I). O. Olinesdu. Prețuia 
20 cr.

Apologia. Oiscusiuni filosofice și isiorice maghiare 
privitore la Romani, invederite și rectificate de l)r. 
Gregoriu Silași. — Partea I. Paulă Ilunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețuia 30 cr.

Renascerea limbei românescl in vorbire și scriere 
invederită și aprețială de Or. Gregoriu Silași. (Opă 
completă ) Broșura 1. II. și HI. Prețuia broș. I. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Toletrei impreună 
costau 1 fl v. a.

Biblioteca Săteanului Românu Cartea I. II. III. 
IV. cuprincjendă materii forte interesante și ainusanle. 
Prețuia la tfiie patru 1 II., câte una deosebită 30 cr.

Biblioteca familiei. Cartea 1. cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețuia 30 cr.

Colecte de Recepte din economia, industria, 
merriu și ehemiă, pentru economi, industriași și 
mercianți. Prețuia 50 cr.

Economia pentru scfilele 
II. Prițulă 30 cr.

Indreptaru teoretică și 
mentulu intuitivii in folosulu

Cele luai eftiue cărți de rugăciuni.
Mărgăritarulu sufletului. Carte bogată de rugă

ciuni .ș' cântări bisericești forte frumosu ilustrată. Pre
țulu unui esemplară broșată 40 cr. legali) 50 
gătii în pânză 60 cr. legalii mai fină 60, 80, 
1 fl , în legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritar^ sufletescu. Cărticică

$

popor, de T. Iloșiu

er.
90

le-
cr.

de

co-
co-

ru
găciuni și cântăii bisericesei—Irumosă ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe seesele. Ca aprobarea 
jurisdiețiunei sup. bisericesei. Prețuia unui esemplarO 
broșata 1* cr., — legată 22 cr., legală in pânză 26 cr. 

Cărticică ds rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe seesele. Cu mai multe iefine fru- 
mose. Prețuia unui esemplară trimisă franco e 10 
cr.; — 50 esemplare costau 3 (1.; 100 esempl. 5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născetorei 
de D deu urmata de mai multe rugăciuni frumose. Cu 
mai multe i one frumose Prețuia unui esemplarO 
espedată Iranco e 10 cr.. 5'3 esemp'are 3 fl., 100 esem
plare 5 II. v. a.

Epistolia D. fJ. Isusă Christosiî. Prețuia unui 
esemplară legată e 15 cr.

*ie
e
♦

epractică pentru înveță-
elevilora normali (pre-

___ .ei
Tipografia ALEXI, BrașovO.


