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NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Octomvre 1887 st. v., se începe unit nou 

iibonanientfi pe trilnniulfl Octomvre, Novembre și 
Decemvre la care învitămu pe toți onorații amici și spri
jinitori ai foiei nostre.

Preț ulii abonamentului:
Pentru Austro-Uugaria: Pentru România și străinătate:

pe trei luni 3 fl. pe trei luni 10 franoi
„ șese „ 6 „ „ șese „ 20 „
„ unu anu 12 „ „ unu anu 40 „
Abonarea se p6te face mai ușorfi și mai

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

a însemna pe cuponu numărulu fâșiei sub care 
au primitu (|'aru10-

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

Brașovil, 1 Octomvre 1887.
Ștefanii Szeehenyi, supranumită „cehi mai 

mare Maglfarti,-1 dieta pe la 1830 cătră cona
ționalii săi: Băgați de seină, că cu noi împre
ună trăiescu milidne de Români și Slavi, cari 
astădl suntu încă iobagi, der mâne poimâne își 
voru redobendi libertatea și drepturile individu
ale. Atunci ei voru fi cetățeni egali cu noi, 
der nu voru vorbi limba nâstră. Să le redămu 
acestora libertatea individuală încetulu cu înce- 
tulu, er în schimbă să cereinu să ne învețe 
limba, eâștigându-i astfelă pentru noi!

Sfatulă acesta a datu celă dintâiu impulsă 
la mișcarea de magliiarisare, care din ce în ce 
a ajunsă la dimensiunile mari de adi. Dăr Ma
ghiarii au înțeleșii numai scopolă ce-lă urmărea 
Szechănyi, n’au înțelesă însă și importanța mij- 
lâceloru ce le-o recomanda. De aceea s’au abă
tută dela directiva ce le â dat’o elă, de a pro- 
cede gradată, cu cumpătă și cu cruțare, și au 
declarată răsboiu popâreloru nemaghiare. Ast
felă adoptându-se politica violentă a lui Kossutli, 
s’a produsă efectulă contrară, căci răsboiulă ci
vilă dela 1848/9 a contribuită puternică la re
deșteptarea sâmțului națională ală Româniloru 
și Slaviloră.

Atunci Szeehenyi a făcută istorica escla- 
mare: Acum e prea târcjiu, vădă că v’amfl deș
teptată numai spre peirea vdstră!.

Printr’o neașteptată constelația a împrejură- 
riloru, favorabile loră, Ungurii ăr’ au ajunsă la 
putere în anulă 1867 și etă că resultatele, la 
aparițiune pentru ei „strălucite11, ale unui consti
tuționalism u falsificată și nedrepții îi încuragăză 
din nou să reapuce — deși acum de totă întâr- 
diată — firulu programului de magliiarisare pro
pusă de Szeehenyi. Der și de astădată Ungurii 
dela putere dovedescă o nedibăciă atâtă de mare 
în apucăturile loră, dovedescă o ignorare atâtă 
de fatală a puterii de vieță de care dispună adi 
poporele nemaghiare, și ună dispreță atâtă de 
mare pentru principiele conducătdre de libertate 
ale vâcului în care trăimă, încâtă dăcă omulă 
nu i-aru afla absurzi și ridicull, ar trebui să-i 
fia milă de ei.

Aceste cugetări le-a deșteptată în noi dis- 
cursulă rostită de contele Ludovică Tisza la des
chiderea congresului Kulturegyleturiloră în Peșta.

Se vede la piima cetire a acestei vorbiri, 
cu câtă greutate se luptă acelă campionă ală 
maghiarismului modernă spre a îmbrăca scopu
rile ofensive cele mai vădite ale kulturegyletiș- 
tiloră într'o haină neofensivă. O sucesce și o ră- 
aucesce nou-plămăditulă, conte până ce elă însuși 
nu mai p6te merge mai departe, ci’șl ajută cu 
câte o esclamațiă nesărată și nemotivată, menită 
a’lă scâte din impusă.

Așa de esemplu, după ce d-lă Ludovu Tisza 

arată, că dela 1867 încâce Ungurii dela putere 
au trebuită să țină sdină de nisce factori, cari 
în vechia Ungariă constituțională au fostă es- 
chișl dela activitatea politică, și după ce face în
cercări desperate spre a ajunge la resultatulă 
că acum se cere dela acești factori să câștige 
și cunoscința de sine politică, pentru care scopă 
trebue să primăscă limba și cultura maghiară, 
cu tâte că ca „cetățeni cu drepturi și datorii 
egale11 se potă folosi liberă de limba, religiunea 
și datinele loră; după ce vrea să împreune ast
felă două curentul-! cu totulu opuse, curentulă 
de a se lăți și impune limba maghiară și curen
tulă de a se conserva și desvolta limbele nema
ghiare, încârcă a eși din încurcătură afirmândă 
deodată, că în generală naționalitățile nemaghiare 
nu se „potă11 jălui asupra statului și a societății 
maghiare și că nici nu o facă acăsta decâtă 
„nisce agitatori singuratici-1 etc.

Că nu e cu putință a împreuna două estreme, 
tendințele de magliiarisare cu pretinsa „libertate11 
a Nemaghiariloru, o recunosce însuși d-lă Ludo
vicii Tisza când, vorbindă despre „cultura ge
nerală11, care ar fi menită a deștepta „spiritulă 
unitară națională-1 susține, că acăstă cultură — 
firesce maghiară — este calea pe care Maghiarii 
potă face să ’nțelăgă și pe Români și pe Slavi, 
că „în statulă ungară nu esistă și nu p6te să 
esiste decâtă o singură națiune11.

Ce va să (jică acâsta pentru Nemaghiari 
în împrejurările de față, nu mai trebue să spu- 
netnu, mai alesă după ce contele dela Seghedinu 
crede a fi cu totulă superfluu, când vorbesce de 
o „singură națiune,11 de-a adauge celă puțină cu- 
ventulă „politică11.

Este însă ridicolă decă același conte pre
tinde dela kulturegyletiștii lui să proceda „în 
lățirea culturei maghiare pe cale socială și între 
Nemaghiari11 astfelă, ca „sd-z câștige^ pentru causa 
maghiarismului, și dăcă presupune dela denșii, 
că voru fi mai „norocoși în alegerea mijldceloră11 
ca antecesorii loră. Acâsta o semte chiar elă 
însuși, când caută să se escuze mai dinainte pen
tru „netactulă11 onoră membri ai aceloră reu
niuni.

Ce să mai așteptămă dela ceilalți membri, 
dâcă însuși președintele congresului kulturegyle- 
tistă, spre apărarea teoriei sale despotice, în fața 
propriei mărturisiri, că legile esistente dau drep
tul ă popâreloru nemaghiare de a se folosi de 
limba loră ; decă în fața a milione de Români, 
Slavi și Germani se provâcă la procederea cnutei 
rusesc! în provinciile baltice. Sărmană libertate 
ungurescă, rele vremuri ai mai ajunsă, dâcă îți 
iai de modelă despotismulă căzăcescă !

Resultatulă svercoliciloră kulturegyletiste se 
pâte de pe acum ușoră prevede. Elă va face, ca 
teroriștii dela putere să se convingă în curendă, 
ce mare este rătăcirea lui Ludovică Tisza, când 
crede, că naționalitățile nemaghiare n’au causă 
de a privi cu îngrijire la aceste svercolirl.

In memoria Ini Iacobfl Mureșianu.
Redactorul „Gazetei Transilvaniei» a mai primită următâ- 
rele telegrame și scrisori de condolență:

Coșocna. 9 Octomvre a. c.
Mă asocieză la durerea ce aveți pentru ire

parabila pierdere a luptătorului învăpăiată ală 
românismului și iubitoru părinte Iacobu Mure
șianu. I. Hossu, protopopă.

Nușfaleulu Domnei, 8 Octomvre a. c.
Deși mai târcjiu, primiți și dela mine since- 

rile condolențe pentru pierderea scumpului d-vâs- 
tră părinte și marele mecenate ală națiunei 

Georgiu Micu.

7'eiușiu, 11 Octomvre.
Poftescă ca Atotputerniculă Dumnecjeu să 

vă mângâie pentru perderea cea mare ce ați

îndurată prin mutarea la cele eterne a scumpu 
lui d-v6stră părinte Ștefanii Crișianu

proprietaiă și învăț.

„Foia Diecesană11 din Caransebeșă publică 
următorulă necrologă :

Iacobil Mureșianu, fostă directoră ală gimnastului 
rom. cat. din Brașovă, distinsulă publicistă, carele pănă 
la fundarea „Telegrafului română" în timpii absolutis
mului a îndrăsnită a susțină cu curagiu causa năstră 
română, unulă dintre cei mai meritați discipulî ai scălei 
mai vechi din Blașiu, cari mai nainte de tâte erau ro
mâni și după aceea greco-cafolicl, ună adevărată apos
tolii ală înaintării culturei și ală emancipărei națiunei 
nostre române, spre adânca năstră mâhnire a încetată 
din vieță Joi în 17/29 Septemvre a. c. în Brașovă in 
adenci și oneste bătrânețe. Precum cadă tomna frun- 
dele din arbori, așa se ducă unulă după altulă bărbații 
cei redeșteptătorl ai națiunei nostre. După nemur'torulă 
Cipariu vedemă coborindu-se în mormentă și pe Iacobă 
Mureșianu, ore când singurulă publicistă al Româniloră 
dincoce de CarpațI, pe fostulă redaetoră ală «Gazetei 
Transilvaniei." Viăța acestui bărbată este strânsă legată 
de istoria suferințeloră nostre celoră mai nouă. De a- 
ceea ne reservămă a vorbi mai specială despre vieța lui. 
Și pănă atunci adâncă emoționați îi ijicemă: Dormi în 
pace călătorule ostenită. Spune vechiloră tăi amici, cu 
cari te Împreună acum eternitatea, că sămânța sămânată 
de voi n’a căzută in pământă sterpă. Ea produce râde 
mănose. Gener ițiunile următore în veci nu vă voră uita.

„LuminătoridiF scrie următorulă necrologu: 
Neindurata sârte din nou silesce națiunea română 

a se îmbrăca în haine de doliu și a geli mârtea unuia 
dintre cei mai vrednici lucrători și luptători ai săi, pe 
lacobîi Mureșianu, fostă redaetoră ală „Gazetei Transil
vaniei" și directoră gimnasială în Brașeu.

Cu decedarea lui Iacobă Mureșianu, repausată în 
ală 75-lea ană ală etății sale, âră s’a împuținată rarulă 
șiră de bătrâni aleși ai poporului daco-română, cari au 
pusă pâtra fundamentală la deșteptarea și ridicarea nea
mului nostru românescă.

Repausatulă incă a fostă unulă, care, asemenea pu- 
ținiloră săi contimporani cunoscuțl, din fragede tinerețe 
pănă la mârte, a lucrată, a luptată și a suferită, cu sa
crificii și fără șovăire, pe lângă tâtă vitregitatea timpu- 
riloră, in timpă de preste una jumătate de stculă, la 
luminarea poporului, în interesulă românismului.

Bre câtă de mare este deră jălea pentru acăstă 
perdere, pe atâtă de mare este recunoscința și mulță- 
mila, ce națiunea română esprimă la mormentulă mor
tului ei, Iacobă Mureșianu, oftându-i cu toții: Fiă-i ță- 
rina ușoră și amintirea sempiternă!

„Voința Națională11 scrie:
In acesta momentă primimă din Brașovă durerâsa 

scire, că veteranulă publicistă română Iacobu Mureșianu 
a încetată a<ji dimineță din viâță.

Decedatulă este părintele actualului directoră ală 
„Gazetei Transilvaniei,” dr. Aurel Mureșianu, și a fost 
unulă din acei luptători transilvani, cari, împreună cu d. 
G. Barițiu, a înființată în Brașovă acum 50 de ani „Ga
zeta Transilvaniei» dela care nu s’a retrasă pănă în 
momentulă când șl a dală nobilulă său sufletă.

Cu inima plină de durere, trimitemă și noi condo- 
leanțele nostre întristatei sale familie.

„Ilomănulău scrie :
Din Brașovă ne vine trista scire, că unulă dintre 

cei mai vrednici luptători pentru causa Românismului a 
încetată erl din vieță.

Iacobu Mureșianu, fostă directoră gimnasială, fost 
redaetoră ală „Gazetei Transilvaniei" în timpă de aprâpe 
o jumătate de secolă, și pănă în ultimulă momentă e- 
ditoră și proprietară ală numitei gazete, s’a dusă dintre 
noi, în vârstă de 75 de ani, lăsândă în urmă-i o fru- 
mâsă pagină în istoria neamului românescă. Câtă timpă 
a trăită, a trăită pentru națiune. A lucrată din tâte 
puterile pentru redeșteptarea consciinței naționale și pen
tru propășirea poporului. Ca la toți harnicii noștri bă
trâni, activitatea lui nu s’a mărginită numai într’o sin
gură direcțiune; elă a luptată în tâte direcțiunile, căci
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t6te erau aprâpe terra incognito pentru tânăra națiune 
română.

In specială Românii ardeleni nu voră putea nici 
odată să uite pe acesta bărbată, care n'a cruțată nici 
bani, nici muncă, pentru ca să vadă pe Românii arde
leni scoși la lumină dela |intunereculă in care i-a cu
fundată despotismulă streină.

Regretândă acâstă perdere, nu putemă decâtă să 
dorimă consolarea întristatei familii.

„Unirea* scrie:
O scire întrislătâre ne vine din Brașovă.
Iacobii Mureșianu, fostă redacforă ală «Gazetei 

Transilvaniei" u până in ultimile momente editorulă ei 
neobosită, a murită.

Răposatulă a fostă mare Română. Pressei națio
nale a adusă servicii neprețuite, cari nu voră fi nici o 
dată uitate. Poporulă română ii va păstra numele intre 
ale acelora, cari au lucrată, cu credință și iubire, tâtă 
vieța loră pentru elă.

Reposatulă lacobă Mureșianu ajunsese vrâsla de 75 
de ani.

In afară de cariera sa de publicistă, a fostă și di- 
rectoră ală liceului din Brașovă în ca’e calitate a con 
tribuită la luminarea și creșterea românăscă a două ge- 
nerațiunl

A fostă membru de onâre ală Academiei Române, 
membru fundatoră ală Associațiunii transilvane pentru 
cultura poporului română, membru în consiliulă munici
pală și județiană ală orașului și districtului Brașovă.

Mârtea l’a răpită puține tjile înainte de împlinirea 
a 50 de ani dela apariția „Gazetei Transilvaniei", as'fel 
că jubileulă acestei foi multă meritate pentru națiune, 
la care trebuia să ocupe locală de onâre, se va face a- 
vendă ună golă simțită.

Reposatulă a avută rude numerose și in România, 
î itre alții pe d-nulă I. colonelă Moise Groza, care ține 
pe una din fiicele sale.

Ca Români de inimă ne-a avută ps toți, și toți îlă 
plângemă.

„România liberă* scrie:
Iacobii Mureșianu, bătrănulă care a luată parte la 

tote luptele Romăniloră din Ar leală, fandatorulă ,Gi- 
zetei Transilvaniei," la care a lucrată c'ună patriotismă 
neclintită in timpă de 50 de anl: a încetată din vieță. 
Tătă românimea de peste munți plânge acâstă perdere.

„Telegraf ulii “ scrie:
O scire întrislătdre ne vine din B așovă.
Iacobii Mureșianu, fostă redactoră ală «Gazetei 

Transilvaniei" și pănă in ultimele momente editorulă ei 
neobosită, a murită.

Reposatulă a fostă mare Română. Pressei națio
nale a adusă servicii neprețuite, cari nu voră fi niciodată 
uitate. Poporulă română îi va păstra numele în're ale 
acelora, cari au lucrată .cu credință și iubire, totă viâța 
loră pentru elă.

Cu adâncă durere adăogămă acesta demnă nume 
la pleiada mariloră noștri patrioți, cari suntă prada mor- 
ței neîndurătore. Atragemă privirea generațiunei tinere 
asupra numelui celui care ne-a părăsită’ sâ învețe dela 
Elu cum trebue luptată pentru naționalitate și cum tre- 
bue iubită poporulă română.

„Epoca11 scrie:
„Gazeta Transilvaniei", ce a apărută în doliu, ne 

aduce trista veste despre mărtea vechiului luptătoră ală 
Românismului, Iacobii Mureșianu, vechiu prolesoră și

editoră ală „Gazetei Transilvaniei", încetată din viâță la 
17/29 Septemvrie ora 4 de diminâță.

Unindu-ne din sufletă la cuvintele bine simțite ce 
rostescă confrații noștri de peste Carpați. țin necrologulă 
de pe prima pagină a „Gazetei") trimetemă familiei ma
relui cetățeană sincerile noslre condoleanțe.

România “ scrie :
Iacovii Mureșianu, fostă redacforă și actuală edi

toră ală «Gazetei Transilvaniei», celă mai vechiu 
româneseă, a încetată din vieță... în Brașovă, unde a 
luptată o vieță intrâgă pentru apărarea drepturiloră obij- 
duițiloră frați din Ardelă, (Reproduce necrologulă de pe 
prima pagină a .Gazetei").

„Răsboiulu“ scrie:
O scire intristătdre ne vine din Brașovă.
Iacobii Mureșianu, fostă redactoră ală «Gazetei 

Transilvaniei" și pănă in ultimele momente editorulă ei 
neobosită, a murită.

Răpo-atulă a fostă un mare Română. Pressei naționale 
a adusă servicii neprețuite. Poporulă română ii va păstra 
numele între ale acelora, cari au lucrată, eu credință și 
iubire, totă vieța loră pentru elă.

„Națiunea11 scrie :
„Gazeta Transilvaniei" ne sosește astăzi încadrată 

în negru ca^semnă de doliu pentru proprietarulă, edito
rulă și redactorulă ei, Iacobii Mureșianu, care a murită.

.Gazeta" consacră prima ei pagină următOreloră 
rânduri, la care ne asociămă și noi: (Reproduce necro- 
logulă de pe pagina 1 a „Gazetei')

„Bistrița11 scrie :
„Gazeta Transilvaniei" ne aduce trista veste că 

Iacovii Mureșianu, vărtilă nemuritorului Andreiu, a înce
tată din vieță.

Unimă regretele nostre cu ale frațiloră de dincolo.

Afacerea scolei de fete din Sibiiu.
Etă corespondența ce ni s’a trimisă din 

Sibiiu în afacerea șcdlei române de fete a „As- 
sociațiunei“ și despre care amti amintită în nu- 
mferulă de erl ală tdiei ndstre:

Sibiiu, 4 Octomvre 1887.

Ună articlu din Nr. 213, subscrisă de domnulă 
lonă Slavici, și întitulată: „Crisa școlii de fete din Sibiiu* 
mâ face, să iau pena, nu spre a combate ideile sănâtose 
și dorite de oti-care părinte bună, și adevărată Română, 
în ceea ce privtsce crescerea felițeloră fără fumuri aris
tocratice, făiă sumețiă etc., după exigențiile năstre ro
mâne generale, der iau pena, spre a îndrepta, seu rec
tifica idea îătăcită, ce’șl voră fi formândă unii dintre 
cetitori după prima impresiune a cetirii numitului articlu, 
care mai bine făcea, dâcă nu eșia de sub țipară, și decă 
nu era atâlă de greșită în ceea ce privesce genesa 
«crisei», pentru că genesa înfățișată este diametrală con
trară adevăratei stări a lucruriloră.

Las’ <ă nu era de felă de lipsă, de a se alarma 
părinții, și românimea intrâgă, pentru că douâ persâne, 
de altfelă și de mine fărte stimate (directorulă d. Dr. 
Barciană și baronâsa Elena Popă) și-au cerută dimisiunea, 
fiindă doră convinsă, că dâcă n’a periiă Românulu în 
sute de ani, apoi dâră nici din incidentulă de față nu 
va peri, și pentru institutulă, de curândă înființată, încă 
voră fi dără aceste douâ persone înlocuibile I

Acum însâ odată eșită la lumină, trebue acelă ar-

ficlu întâmpinată, sâu mai bine t|isă repulsată cu indig- 
națiu.ne, <|icându-i: .înapoi cu neadevărurile!».

Nu părinții, nu fetițele — ale unoră familii din 
Sibiiu — suntă catisa crisei, și nici persănele dimisio- 
nate nu voră ave curagiulă de a pută afirma așa ceva 
In publică, ce afirmă articlulă, de dre-ce înășl aceste 
persăne voră sci mai bine, cine este preocupată de in
terese proprie, și cine de interese generali.

Nu se pote nega, că Ia inceputulă acestui institută 
de crescere de fetițe, ca la orl-ce întreprindere nouă, fiă 
prin nebăgare de sâmă, fiă din lipsa de praxă, fiă din 
amicițiă. fiă din încredere reciprocă intre membrii „Co
mitetului» — s’au făcută unele greșeli, s’au întrelăsată 
ori precipitată unele măsuri, și acestea erau, — după 
esperiințele primului ană, — de a se delătura, respective 
înlocui prin alte măsuri mai sănâtdse și corăspuntjâtăre 
recerințeloră generali și măcară și particulari, decă co- 
mitetulă Associațiunei transilvane pentru cultura popo
rului română vre resultate bine-cuvântate și mulțămirea 
părințiloră feteloră date în internată, pentru că din <a- 
pulă locului trebue accentuată, cumcă puțină Il ară ajuta 
părințiloră încrederea in cele 2 persone diriginte, dâcă 
s’ară pomeni cu copilele, mâne-poimâne devenite deja 
fete mari, rămase în ore-care privință îndărătă și comi- 
tetulă trebuia să țină contă de recerințele generale și de 
unele plânsorl ale părințiloră.

Scriitorulă acestoră șiruri — fără a sci cele in
terne ale .Comitetului» — numai ca privitoră esternă a 
observată următorele:

Primele reclamări au venită din afară, dela părinți, 
der și resultatulă esameneloră anului decursă a arătată, 
că in limba francesă fetițele loră n’au făcută sporulă do
rită ; mai află apoi părinții, <ă în instituia este nesufi
cientă împărțirea âreloră de musică, venindă abia Ia 1—2 
săptămâni */9 6ră din pian.o pe sema unei copile etc.; 
der și numărulă cela frumosă ală felițeloră internate 
(ană erau 23, acum suntă 45) indicau .comitetului» ne
cesitatea, de a întreprinde ceva in privința organisărei 
fundamentale, afară de statute, încă crearea unui regu
lament 0 pentru afacerile interne, esplicarea posițiunei 
guvernantelord, a cărora numără trebuia înmulțită etc.

Să pune deră „ComitetulA" la lucru, și începe dela 
capă, aflândă, <ă directorulă de altfelă și membru ală 
comitetului, nu păte fi încă și delegată ală .Comitetului» 
(supravegh:aloră preste școlă și institută), denumesce ca 
delegată pe profesorulă I6nă Popescu, specialistă în cele 
didactice; domnulă directoră Barciană apoi plâeă acasă, 
își serie demisiunea, plecă la institută și fără a aștepta 
resolvarea demisiuuării sale, citeză tote copilele înaintea 
sa, le desfășură motivele resignării sale, și’și ia adio 
dela densele.

«Comiletulă» in urma cercetăriloră sale află, că 
personalulă pentru limba francesă, și crescere (guvernan
tele), pentru servițiu (bone etc.) s’au alesă prin diree- 
torată, fără să se fi tăcută măcară relațiunile cuviinciăse 
în decursulă anului. — Hotăresce dâră, că profesorii și 
profesărele, intre care se ține și cea pentru limba fran
ceză (! și aci zice buba!) și guvernantele, a căroră po- 
sițiă s’a definită, că este egală cu a profesăreloră, — să 
se denumâscă prin comitetă ; âr’ in privința personalului 
celalaltă de servițiu s’a lăsată direcțiunei putere discre
ționară.

După demisiunarea d-lui directoră Barciană trecu 6 
dde, și directoră baronâsa Popă nici ună cuvântă, nicț 
o reflexiune n’a făcută la acestei; vine insă d-nulă Eu- 
genă Brote, carele este membru și cassară ală Associa-

FOILETON U.

TIMOTEIU QIPARIU
I.

Ună orașu școlară! ună orășelă de șcâle !...
La noi, aceste cuvinte nu pună în vederea citito

rului nici o idee precisă. In regatulă României, cum 
dâră să fie ună orașă de școle, când abia in unele orașe 
suntă câteva șcOle I Ministeriulă inslrm-țiunei publice s’a 
însărcinată, chiar în momentulă de față, a dovedi țării 
întregi că avemă școlari mtilțl, fdrte mulțf, er șcdle nu 
avemă mai de loră. Din acâsta s’a învederată, că na
țiunea română este dorităre, mai presusă de tote, a în
văța carte, der că guvernulă ei n’a știută pănă acum să 
o prididâscă cu șcdle, Gldte nenumărate de poporă ro
mânească ală viitorului se îmbultjescă și dan năvală la 
ușile prea înguste ale puțineloră șcdle in ființă; er auto
ritățile țârei le închidă cu strășnicie acele ușe, osîndindă 
pe copiii cetățeniloră a hoinări in voia neștiinței și in 
prada întâmplăriloră. Ore ce va fi însemnândă acâsta ? 
Este cumva o înfricoșătdre dovada de nepăsarea și de 
disprețuia stăpânirei pentru cei stăpâniți? Ori este nu
mai o umilită mărturisire că dânsa, stăpânirea, stă atji 
cu multă, fdrte cu multă, mai prejosă de datorințele sale 
cătră poporă ?

Cei cari facă parte din guvernulă actuală sâu cari 

țină cu dânsulă ne afirmă că, din contră, destăinuirea 
ranei școlare, pe care ministeriulă a vâdn'o lumii, estimpă 
fățișă, prin măsurile’i draconice, are să facă proșcă și să des
chidă de acum înainte cale largă întregului învățământă 
națională.

Să dea Domnulă ! Insă, primindă chiar debună acâstă 
spusă, nu cumva s’ar potrivi aci proverbulă francesă ad- 
mițându-se, bunăoră, că într’adevără ministerială nostru 
actuală de instrucțiune publică este pardosită numai cu 
intențiunl bune. Eie! der ce sc mă noi, ceștia de pe din 
afară, decă cum va nu’și va fi făcută densulu pardosela 
cu caldarâmă de piâtră?... Și atâta scimă și noi, că in 
piatră, și de semeni, nimica bună nu răsare.

Der, din vorbă in vorbă, ne cam depărtarămă și 
ne înstreinarămă fdrte de cea mai bogată și cea mai ro- 
ditdre răsadniță școlară românăscă, la care ne era gân- 
dulă când amă incepută a scrie aceste rânduri.

Ele, păte, nu voră fi nimenni spre pagubă, și noi, 
cu atâta celă puțină ne mângăiemă: că, de sigură nu 
s’ar fi lepădată de ele umbra venerată a marelui culti
vatorii ală spiriteloră și plivitoră ală limbei române, des
pre care ne este acum aminte a vorbi.

La Blașiu, — abia smulsă dela sinulă maicei sale, 
țărancă din Pănade, — la Blașiu a trăită Timotei Qipa- 
riu, cu fdrte rare, fdrte scurte și totd’auna silite lipsuri, 
acei 82 de ani ai viețuirei sale; șl-a trăită vieța regu

lată intre clasele multă populdse ale scăleloră, și singu
ratica lui casă de studii isolate. Și una și altele se aflară 
întrunite în acelă modestă și răcuro.-ă orășelă, așezată 
pe priporulă domolă sub care se îmbucă ambele Târ
nava.

Locuința lui, acum de cinci seu șese ori cjecenară, 
era una dm acele simple și tăcute cășcidre ale capito
lului archidiecesană, puse printre grădini, în laturea pa
latului metropoliei, care se desfătâză, largă și arătosă, 
printre umbrdse livezi de pomi roditori. Tote acele căș- 
ciore dau cu ferestrele loră cernite pe piâța cea mare, 
măduva și mietjulă acelei coje de nucă cetățenescl, căreia 
i se (jice orașulă școlară a'ă Blașiului. Acolo, pe piață, 
se înfundă cele trei patru neînsemnate ulițe locuite de 
umiliți meseriași pe cari, in partea locului, îi poroclescă, 
— nu se prea scie de ce, —cu epitetulă de Greci, pre
cum in cetățile universitare din Germania, burghesii pri- 
mescă denumirea batjocoritdre de Filistri.

Inima, fala Blașului suntă șcdlele, șcdle religidse și 
șcdle civile, seminară metropolitană și mare gimnasiu ro- 
mânescă, proptită și acesta pe numerdse și îndesate șcdle 
primare. In tdte acestea, de ună seculă și mai bine 
furnică, ferbe și colcotă fără încetare viâța didactică. Ei 
circulă ageră, refulată și ne tdruncinată, dela ună capătă 
la altulă. în sînulă tuturora acelora numerăse și lungi 
clădiri, care, rânduite fiinda imprejurulă bisericei cate
drale, celei acolo numită Mănăstire și împodobită cu ge
mene clopotnițe predomnitore, se distindă pe o intrâgă 
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(iunei și alo >Comitetu'.ui«, la Sibiiu dela Brașovă, unde 
fusese, și a doua 'Șl dă demisia și directdra, făcândă 
rellexiunl, că prolesâra pentru limba Irancesă, și guver
nantele să le potă și mai departe numai directoratul^ 
angagia.

• Comitetulă" alege o deputațiune de 3 membri, 
care să încerce a face pe directoră și directoră a’șl re
trage demisiunea, făcându-sc concesiunea, să se denu- 
mâscă personalulă de susă prin comitetă după ascultarea 
fi resp. propunerea directoratului; totodată fiindă su
prema necesitate de imulțirea personalului, obvine pri- 
mulă casă de denumirea unei puteri nouă pentru insli- 
tută, adecă se alia aici o prolesorâ dintr'ună orașă mare 
ală României cu diplome eminente, atâlă pentru limba 
francesă, câtă și pentru vre-o 2 studii, aplicată fiindă 
dănsa și spre suplinirea unui locă de guvernantă pănă 
la angagiarea alteia, pentru tâte acestea numai cu sala- 
riulă de 400 fi. și întreținerea în instilută. „Comitetulă" 
se bură, a fi câștigată nu numai din punctă de vedere 
materială o persână, care să suplinâscă pe 3 altele pe 
lângă o modestă pretensiune, ci și din punctă de vedere 
practică, putăndă face fetițele din institulă, să învețe nu 
numai gramatica, ci și conversațiunea francesă; — deci 
comitetulă o trimite să se presenteze directoratului, și 
directorulă Barciană ’i și designeză timpulă și loculă, 
când și unde să i se presenteze acea piofesâră; der elfl 
nu s'a înfățișată, și nicăirl n’a fostă de găsită; merge 
domnia ei apoi ia directâră, și acâsta-i face din umeri, 
ijicendă că densa nu pdle lua nici o decisiune fără di
rectorulă etc. etc.

Acea profesâră indignată de o astfelă de purtare și 
regrelăndă, că de origine și după părinți și ea este Re 
șinărenă, precum este și directorulă și d-lă Eugenă Brote 
ele., din ReșinarI: plecă spre România, unde începen- 
du se anulă școlaslică, trebuia să’șl ocupe ea postulă ei, 
de sigură mai splendidă dotată, după ce înzadară voise 
a aduce și dănsa ună sacrificiu patriei sale.

Directorulă și directdra nu cedeză în nimica, ci 
pretindă ca alegerea și angagearea puteiiloră didactice și 
pentru credere să o fa<ă ei eschisivă și nu’șî retragă 
demisiunea; depulațitinea esmisfl dăr’ se reinldrce fără 
resultată.

Aci apoi de pe Ochii multora căcju vălulă, și înce
pură întrebările: cine ce este? ce relațiunl familiare 
esistâ între x și y?

Cercetarea arată, că pentru limba francesă era an- 
gageată domnișora Brote, sora domnului Brote; d-lă di 
recloră Barciană este vără ală domnului Brote, directdra 
Elena Popă este verișdra soției d-lui directoră Barciană.

Așadără nu erau destulă de multe zale in lanță, 
prin care se vede încătușată acestă instituia, ci se mai 
recereau drepturi discreționare din partea directoratului, 
că acelă instituia să nu mai fiă proprietatea Româniloră 
în genere, ci propriu ala unei familii, dreptă loco de 
adăpostă privilegiată!...

Judece din acestea fiă-cine, că dre familiile hono- 
rațidre din Sibiiu, seu fetițele loră nevinovate suntă vina 
>crisei< escale, precum le infățișeză domnulă ioană 
Slavici?...

In ,comitelulă« Associațiunei transilvane suntă băr
bați atâta de iluștri, băi bați, tari n'au copii său fete 
de fe!ă, său cela puțnă nu in instituia, așa dără ne- 
preocupațl, bărbați bătrâni, bărbați esperțl, încâlă ei, 
sâmțindu-se superiori tuturora ne-ajunsuriloră, și conscii 
de chiămarea ioră sublimă, voră sci să afle eșirea cu
venită din acesta împasă.

lăture a pielei, mândre de a loră înfățișare vechie greoie, 
și monotonă ca a tuturora edificieloră ce, in «jilele bine
cuvântate ale Măriei Teresie și mai alesO ale lui losifă 
ală Il-lea au pusa, cum amâ tjice, la șirâgă orașele ș: 
târgurile cele mai de frunte ale Ardealului.

Aci pe piața Blașiului a fostă, incă de pe atunci 
și va fi pole și de acum înainte, tăria cea mare a Ro- 
mânimei luminate de preste munți. Ca o adevărată ce
tate întărită, dăndă piepto tocmai in mijloculă Ardealu
lui; stă acea mare mănăstire creș’ină care, pentru ochii 
lumei celei rele, adăpostește, der care, in conștința lumi
nată a Româniloră de astăzi, dânsa este adăpostită de 
șcdlele naționale ce o impresdră și se umbrescă sub ea.

Totuși in Blașiu, unde încă se Iotă dospesce alua- 
tulă României viitâre, pururea au domnită și domnescă 
tăcerea, liniștea și pacea. D’alungulă «jHeloră din ană, 
pe piața cea mare se vădă numai, la timpuri regulate, 
pășind0 către șcâlă său către biserică lungele reverende 
negre ale canoniciloră și ale preoțiloră, profesori său ofi- 
cianțl; âr la orele de recreațiunl, glâta colcotOsă a șco- 
lariloră mireni se respândesce deodată și îndată se și ri
sipește, ca o spusă, unii purtândfl încă pe umeri și pe 
gaibe țundra și ciâricii albi dela părinți, alții căpătuill, 
încă de pe acum pentru ună viitoră mai ambițiosă cu 
haina civilă a civilisațiunei apusane.

(Va urma).

Acâsta este consolarea tuturoră Româniloră bine 
simțitori și nu nepăsători pentru scopurile Associațiunei 
transilvane 1 Acesta este mângâierea părințiloră îngr jațl 
de sortea copileloră loră internate 1

Corespondentulu.

Serbii și Ungarii.
Sârbii din Ungaria și din Croația, sătui de fățar

nica frățietate cu Ungurii dela putere, suntă fârte amă- 
rițl din causa alitudinei slugarnice a depulațiloră loră in 
dieta din Agramă și în cea din Pesta. Și dâcă se alegă 
astfelă de deputațl, causa e numai terorismulă ungurescă, 
căci âtă cum se esprimă despre „frățietatea" maghiaro- 
serbă ună Sârbă distinsă din Srjem într’o scrisdre cătră 
„Par'amentăr«:

,Noi Sârbii de aci din Srjemă le strlngemă fră 
țesce mâna Maghiariloră. Ce felă de frate însâ e Ma- 
ghiarulă? N’a fostă nicloeată, nu pâte fi și nu va fi nici
odată. Orl-ce forță durâză numai călva timpă, și sclăvia 
încetezi odată, tjice proverbulă nostru sârbescă, și așa 
noi Sârbii suntemă convinși, că și poporulă nostru va 
trece peste timpurile grele de acum, precum s’a întâm
plată și sub Turci. Nu'i vorbă, potă maghiarisa cu sti
pendii pe cei sâracl, cari ceră pâne; poporalii nostru înse 
nu pote fi maghiarisatu, măcar de s’ar lăți încă odată 
așa de violentă noua cultură asiatică. Grele, târte grele 
suntă timpurile, sub care avemă sâ suferimă noi Serbii 
in „Maghiaria*. Avemă singura speranță, că vomă vie
țui peste ele."

SC1K1LE PILEL
Ca sâ mai scie contribuabilii pentru cine li se mai 

vendă vile, unelte, bucate, îmbrăcăminte și casele chiar 
de cătră esecutorii de dare, le împărtăș’mă bugetulă 
cheltuelilorîî dietei unguresci pe luna lui Octomvre. Chel- 
tuelile pe acâstă lună să ridică la respectabila sumă de 
265,241 fi. Președintele dietei are pe lună 1000 II. 
lelâ; 455 deputațl, câte 5 fl. 25 cr. pe cji, au 74,050 fl.; 
dietele a 455 deputațl pe 5 tjile din Seplemvre 11.943 
fl.; bani de cvartiră pe o jumătate de ană pentru 435 
deputațl competențl ă 400 fl. facă 174,000 fl.; lefile a 
7 secretari pentru 28 <Jile din Octomvre ă 5 fl. 25 cr. 
iacă 1029 II., lefile lunare ale funcționariloră 2145 fl., 
chiria pe cvartulă dela 1 Noemvre încolo 1515 fl. v. a.

—x—
In dieta unguriscă s’au presentată petiținnile comi- 

taleloră Bichișiu, Strigoniu, Gotnor, Târnavei, Comornului, 
Neogradă, Zemplin și Sohl in afacerea convențiunei va
male și comerciale cu lîomânia. Nu scimă pentru ce 
pledâză aceste petițiunl: pentru Incheiarea ori neînche- 
iarea convențiunei. De asemenea comitatulă Târnava- 
mieă a petiționată la dieta ungurâscă in afacerea răs
cumpărării regalieloră, in ce sensă nu scimă.

—x—
„Unirea" află că cunoscătulu filologă Urbană Jar- 

nik va începe anulă acesta să (iă la facultatea din Praga 
o seriă de conferințe asupra Gramaticei-române. D-sa 
se ocupă pe lângă studiulă limbei române din România 
liberă și cu acela ală dialectului macedo română. D. 
Andrei Bagav, autorulă cărței de cetire macedone, care 
a trimesă ună exemplară și acestui învățată, a primită 
o scrisâre din partea acestuia, prin care se dovedesce 
câtă muncă depune d. Jarnic în studiarea limbei ro
mâne.

—x—
Consistorulă archidiecesană din Sibiiu a adresată 

tuturora oficieloră prolopresbiterale gr. or. din archidiecesa 
Transilvaniei următorulă cereulară : „Congresulă nostru 
națională bisericescă, cerându-i-se interpretarea statutului 
organică relativă la membrii sinodeloră protopresbiterale, 
în ședința sa din 18/30 Iuniu 1886, sub Nr. prol. 128, 
a luată următorulă condusă normativă: ,De membru 
„ală sinodului protopresbiterală pote fi alesă și acela, 
„care nu e membru ală unei comune parochiale din a 
.celașl cercă protopresbiterală; se reeere insă, ca ale- 
• sulă să fie membru ală vre-unei cotn ine parochiale din 
„metropolia nostră ortodoxă orientală română." Acestă 
couclusu congresuală este de a se publica sinodeloră pro
topresbiterale și celoră parochiale spre cunoscință și e- 
vsntuală spre acomodare.*

—x—
La manevrele române dela Slatina voră asista ur

mătorii atașați militari streini: d. generală Fzeadzer, din 
partea Angliei, d. colonelă Subotin, din partea Rusiei; 
d colonelă Ceruti, din partea Italiei; d. comandantă 
marchisu de Pange, din partea Franciei; d. căpitană 
Sehneider, din partea Austriei.

—x—
Din Szabadka, — nu scimă Teresiopole ori altă 

Szabadka, căci maghiarisatorii au încurcată lumea — 
plecă o societate să petrâcă la viă. Ajunsă acolo, fără 
să se odihnâscă, începu să jăce ceardașă și jucară pănă 
ce unulă din ei, HorvatovicI losifă — precum se vede 
sârbă renegată — căiju la pămânlă murindă imediată.

— Celă ce șl-a urîtă viâța n’sre decâtă să jdee 
ceardașă,

—x—
Qiarele unguresci ârășl vorbescă de o •imperti

nență*, pe care o pună în contulă ostașilor ă români 
dela graniță. Vestea o reproducă foile unguresci după 
• Szekely Nemzet", care spune, că 5 porci ai locuitoru
lui Ioană Țărână din Ciucă-Szepviz au trecută pe o 
parte a teritoriului ungurescă, ce în anulă acesta a fost 
ocupată de .bravii" vecini Moldoveni și încunjurată cu 
șanțuri. Blândulă proprietară n’a cutezată să mârgă 
după porci, deârece în ordinulă de di ală ostașiloră ro
mâni dela graniță stă scrisă, că: >dâcă supuși maghiari 
sâu animalele acestora s’ar apropia de noua graniță țăr- 
murită de ei, numai decâtă să le dea glonță*. Din În
tâmplare 4 porci s’au întorsă acasă de sine, s’ar fi re- 
întorsă pdle și ală 5-lea, dâr n’a putută, >nu l’au lăsată 
eroii valahi*. Țărână a cerută dela judecătoria compe
tentă despăgubirea porcului In preță de 15 fl. Nu se 
scie încă ce resulfată va avâ acâstă cerere.

---- X-----

Miseria între copii de scâlă în Viena e înfiorătâre. 
In urma cercetăriloră inspectoriloră școlari de cercă s’a 
constatată, că numărulă copiiloră de scdlă, cari flămân- 
(jescă, se țsuie la trei mii și jumătate. Dintre aceștia, 
cei mai mulțl mănâncă în fiecare iji numai pâne și incă 
și acâsta în cantitate nesuficientă, și o supă subțire ori 
o miserabilă cafea ca să se mai încălcjâscă. Mulțl însă 
nu mănâncă nici atâta, în unele <ple chiar nimică și 
chinuițl de fâme cadă grămadă în timpulă instrucțiunei. 
După statistica profesoriloră, 119 copii n’au primită nici
odată prândă, 324 numai rareori, 585 au fostă în ge
nere lipsiți de nutremânlă, 266 au avută ca prânejă nu
mai o bucată de pâne, 184 n’au avută niciodată prântță 
caldă și 900 au prânzită numai pâne și cafea ori le
gumi. Erna cresce numărulă acestoră sărmani copii pănă 
la 400 în câte o scdlă.

—x—
Patriarchulă slrhescu Angyelici a instituită în tim

pulă din urmă însemnate fnndațiunl. Bisericei catedrale 
serbescl din Carloviță i-a dăruită 1000 de galbinl tn 
aură pentru procurare de efecte bisericești, patrona
tului gimnasială Ii dele 20,000 fl. pentru întemeiarea 
unui fondă de pensiuni profesoriloră și 20,000 fl. admi- 
nistrațiunei fonduriloră respective pentru ajutorarea vă- 
duveloră și orfaniloră după preoți.

—x—
In săra de Vinerea trecută, cu ocasiunea represin- 

tațiunei presei: »In Wort und Bild," la teatruIă „Fried- 
rich-Willemstadt* din Berlină, s’au produsă turburări. 
Aparițiunea pe scenă a unui actoră, care juca rolulă 
unui generală francesă și imita pe generalulă Boulanger, 
a provocată fluerăturl din partea publicului care a protes
tată și a împiedecată pe artistă d’a mai cânta cupletele le
gendare: „revenindă dela revistă.* La sfârșită, după 
invitațiunea directorului, publiculă a aclamată unitatea 
germană.

Escursiune la București. Se atrage atențiunea o- 
norabililoră participanțl, că Înscrieri la acâstă excursiune 
se primescu numai pănă mâne Vineri, la orele 12 din 
di în biroulă de câlâtoriă strada Vămei Nr. 10.

Incunosciințare. După ce direcțiunea gimnasiului 
gr. cat. din Blașiu, încetândă morbulă de grumazi nu
mită difteritis a conchiămată tinerimea gimnasială la 
Blașiu pe 20 Octomvre a., când erășl se voră începe pre
legerile, așa direcțiunea seminariului tinerimei rom. gr. 
cat. de lângă gimnasiulă din Blașiu prin acâsta provâcă 
pe tinerii, ce au fostă așezați în acelă seminariu, ca cu 
ocasiunea reintorcerei să aducă suma de bani, ce li s’a 
împrumutată dela institulă, pentru ca sâ se pâtă depărta 
din Blașiu câtă mai curândă. Totă odată Ii se aduce 
la cunoscință, că pe când se voră reintorce voră fi gata 
și vestmintele uniforme de iârnă.

Blașiu, 12 Oct. n. 1887.
Direcțiunea seminariului tinerimei 

rom. gr. cat. din Blașiu.

Ultime scirl.
Pesta, 12 Octomvre. — D. deputată Traiană 

Doda a adresată o scrisdre președintelui Camerei, 
declarându că refusă de a presinta mandatulă 
său și d’a lua parte la deliberările Camerei un
gare, de drece plângerile Româniloră nu suntă 
luate în considerațiă.

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

BOMBAY, 13 Octomvre. — O depeșe din 
Kabulă anunță, că trei sute de supuși ruși au 
intrată în Herată. Ei <}ică că suntă comerciali. 
S’au luată măsuri întinse de apărare.

GURGHIU, 13 Octomvre. — Prințulă de 
cordnă a plecată asdră.
Editoră și redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureai an u.
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Ounulu la bura* de Vtuna Bursa <le Biieurescl.
din 12 Octomvre st. n. 1887.

Rentă de aurii 5°/0 ... 99 85 
Rentă de hârtiă 5’/0 . . 85.75 
ImprumutulQ căiloră ferate

ungare..........................149.25
Amortisarea datoriei căi- 

lorâ ferate de ostfl ung.
(1-ma emisiune) ... 9690

Amortisarea datoriei edi
torii ferate de ostâ ung. 
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căj- 
lorO ferate de ostâ ung.
(3-a emisiune) . . . .114 22

Bonuri rurale ungare . . 104 20 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.— 
Bonuri rurale Banat-Ti-

rnișd..............................104.—
Bonuri cu cl. de sortare 104.-
Bonuri rurale transilvane 104 50

Bonuri croato-slavone . . 10-125
Despăgubire p. dijma de

vino ung........................ —.—
Imprumutulfi cu premiu

ung.................................  122 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 50 
Renta de hărtiă austriacă 80 95 
Renta de arg. austr. . . 82 25
Renta de aurii austr. . . 11210 
Losurile din 1860 . . . 135.—
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 884 —
Act. băncel de credită ung. 284.75
Act. băncel de credită austr.283.70 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesei ................. 5.93
Napoleon-d'or! .... 9.93
Mărci 100 împ. germ. . . 61 40 
Londra 10 Livres sterlinge 125.50

Cota oficială dela 26 Septemvre st. v. 1887.

Cump. vend.
Renta română (5%). . . 93'/, 9<*/a
Renta rom. amort. (5°/0) . 96— 97—

» convert. (6°/0) . • 91 — 92—
Impr. oraș. Buc. (20 Ir.) 34— 36 —
Credit fonc. rural (7°/0) . . 105— 106—

• ,, „ (5®/,) • 91’/. 92*/.
> » urban (7°/0) . . 103— 104—

» (6°/o) • 96— 97—
> (5®/,) • 87*/, 88*/,

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

« » > Națională ■ -- —
Aură contra bilete de bancă . . 14.‘/t 15.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.03 2.04

Cursulu pieței Brașovu
din 13 Octomvre st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . • • Cump. 8.53 Vând. 8.56

Argint românesc. . . . . » 8.45 • 8.50

Napoleon-d’orî .... . » 9.89 ♦ 9 96

Lire turcesc!................. . » 11.21 • 11.28

Imperial!..................... . » 10.21 » 10.36

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

Scrisurile fonc. «Albina» 6% . » 101.— > 102.- -

» 1 » 5% • „ 98.- - 99.—
Ruble RusescI .... » 109.— 9 110.—

Discontulă . . . » 7—10®/, pe ană.

Publicatiune.
9

Subsemnații proprietari de omnibus în urma învoielei stabilite 
între denșii aducu cu ondre la cunoscința iu. o. publicu, că cu începere 
dela 3 Octombre a. c. amO efectuatti transportulu de persdne între Bra
șovu și Satulungu în modulu următorfi:

Plecarea din Satulung
în fiă - care di dela biserica romândscă de susfl

Dimineța: 
primulii omnibus la 6 ore 
alii doilea „ „ 7 „
„ treilea „ „ 8 „

După prântjlu: 
primulii obnibus la 1 oră 
alii doilea „ „ 2 „

Plecarea din Brașovd
în fiă-care <|i din strada negră dela hotelurile „Osmanii pașa,“ 

și la „doi porumbi11
Dimineța: 

primulii omnibus la 8 ore 
alii doilea „ „11 „

După prăntțu: 
primulii omnibus la 2 ore 
alii doilea „ „ 4 „
alu treilea „ „ 6 „

Taxe de persdnă: Satulungti—Brașovu, locu internii 30 cr., loch 
esternu 20 cr. Satulungu—Derste sdu Brașovu — Derste: locu internă 
20 cr., locu esternu 15 cr.

Recomandămu acestă întreprindere a ndstră modificată după tre
buințele m. o. pasageri.

Cu înaltă stimă 4—4
Ioan Vereș Bartsa, Petru Șanec,
Ștefan Daniil Giro. Samu Czimbor.

0 locuință frumosă si eftină
■ 9

în ulița negră de susu. Nr. 408 în catulu dinteiu spre 
uliță, constată tore din 3 odăi spațiose, bucătăria, cameră 
de bucate, coridorO, pivniță, șopronu de lemne și podO, 
este de acum de datu cu cliiriă. 2—3

(Avisu d-loru abonați!
Rugăm,u pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de pe 
fășia sub care au primitu cțiarulti nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă. ADMINISTlt. „GAZ. IKANS.*Mersulu trenuriloril

Valabilă dela I luniu st. n. 1886.

pe linia Predealfi-Biuiapesta și pe linia Tekașil-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeal u-Budapest a Budapesta— I’redealii

BucurescI

Predealfi (

Timiș Q 
BraijovG j

Feldi6ra
Apatia
Auguslină 
Homorodd 
Hașfaleu

Sighișor» ( 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copita mică 
Micăsasa
Blașiu 
CrăciunelO 
Teințfi
Aiudfl
Vințula de susfl 
Uiora
Cncerdea
Ohirisfi
Apahida

Cluți»
Nedeșdu 
GbirbAu 
Aghirșfi 
Stana
Hniedinfi 
Cincia 
Bncia
Brafca 
Vadă 
MezC-Telegd 
Fngyi-Văsărbely 
Veneția-OrăȘii

Oradia-mare
P. f.adâny 
Szelnok
Mnda-peat*

Viena

Nota:

Trenă 
ornnibnb

TreDă Tren Trenfl 
de accelerat oniiilbus 

perabne

— 4.30 7.30
— — 1.14
— 9.12 — —
— 9.35 — 1.45

10.12 —
2.327 2C 401

7 57 _ 4.47 —
8 24
8 47

— 5.28 —
— 5.591

9 29 6 49 —
9 37 — 8 35 —

10 53 _ 9.02 —
11.00 — 9.12 —
11 34 — 9 56 —
12.03 — 10 37 —
12.26 10 59 —
12.42 _ 11.16

11.37 —
1.11 — 12.16 —
1.23 — 12,33
2.06 _ 1.51 —
2.27 _ 2 18 —
2.49 248 —
2 56 _ 2 56 —
3.12 3 64 —
3.46 _ 451 —
5.01 — 5 28 Trenu

5.21 5 56 persoDe
— 6 01 •— 6 37'
— 6.19 — 6.58
_ — 7.14
_ — 7.29
_ — 7 56
_ 7.12 — 8.18
_ 7.41 — 8 5811
__ — — 9.15|
_ — — 9 34
_ 8.20 — 9 53
_ 8.46 — 10 28
_ _ — 10 47
— — Trenîi 10.57
_ 9.11 peraone 11.07

9.16 10.50 11.19
__ 10.37 1.33 1.16,
__ 12.20]

2.15|
4.24 3.29

— io.ob| 6.33
-- — 1 2.15 —
— 8.00| — 1 —- 1

Orele de nâpte suntâ cele dintre liniile grfise.

Trenă Tren Trenă Trenă Trenă
de pers, (accelerat de pers. de |oinidbu8 

peraone 1

Viena 11 10 1 - 1 — — —
Budapesta 7M 2.— 7.10 : 6i8 —
Szelnok 1 ! 1 05 4.05 | 10.42 ' 9.38 —
P. Ladâny 1 2 02 5.47 T02 12 02 —
Oruilea mare 4 12 7.11 4.78 2.01

Venția-Orăijii — — 2 08
Eudi-Oșorheiu _ — — 2 19 —
Teleagii 7.33 — 2.41 —
Vadă — 8.04 — 3.24 —
Bratca — — — 3.47 —
Bucia — — _ 4.07 —
Ciucia — 8.58 _ 4.33 —
Huiedin — 9.28 — 5.15 —
Stana — — — 5.33 —
Aghiriș — — — 5.53 —
01 ârbdu — — — 6.C5 —
Nedișu — — — 6.20 --
Clașio 11 - 10.31 — 6.38 —

11.00 — — 7.08
Apahida 11 19 _ — — 7.36
tibiriș 12 33 — — — 9.16
Cncerdea 1.01 

1 11
— — z 9.53

10.—
Ui6ra 1 18 _ — — 10.09
Vințulă de susfi 1.05 — — — 10.19
Aiudtt 1.46 _ — — 10.48
Toîuști 2 25 — — — 11.55
CrAciuuelâ 2 50 — — 12.34
Elașfi 3 03 _ — 12.52
Micăsasa 3.35 _ — — 1.34
Cepța aic 4.01 — — 2.13
Mediaș ti 4.20 _ — — 2.46
Elisabetopole 4.55 _ — — 3.31
Sigișdra 5 42 — — — 4.32

5.02Hașfaleu 6.01 _ — —
Homorod 7.27 _ — — 6.53
Augustind 8.08 — — — 7.43

Apatia 8.36 — — — 8.23
Feldiâra 906 — — — 9.02

drațovC

TimișCi

9.46 5.37 — — 9.52
— 1.55 — —
— 6.20 2.53 — —

Predealu

Bucuresc'

_ 6.47 — —
11.30 3.28 — —

9.35

Tipografia ALEXI BrașovO. Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, Zernesc!

Teinșft- * riuUrt-Budapeata Budapesta-Aratift-TeiușA.

Trenă 
omnibua

Tre
de pers.

Trenă de 
persouo

Trenă de 
peradne

Trenă 
dc persone

Trenă 
omnlbo

Teinșn
Alba-Iulia

1
11.24
11.59

— 3.00 viena 11.10 12 10 —
— 3.59 Siutlapesia 8.20 9.05 —

VințulO de jo.să
Și botă

12.30
1.01

4.22
4.51 Siflnok 11.20

11.35
12.41

5.45
—

Orăștia
Siiaeria (Biski)

1.32 — 5.18 Ai atlft 4.30 6.— —
2.32 — 6 In Glogovață 4 43 6.13 —

Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 _
Branielca 3.23 — 7.02 Pauliș’i 5.19 | 6.51 _
Ilia
Gurasada

3.55 — 7.28 Radna-’ ipova 5.41 1 7.10 —
4.08 — 7.40 ConopO. 6(9 7.37 —

Zam 4 25 — 8.11 Berzova 6 28 755 _
Soborșm 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 6.27 — 9.33 Zam 8 01 9.12 _
Conopă 6.47 — 9 53 Gurasada 8 34 9.41 _
Radna-Lipova 7.28 — 10 27 Ilia 8 55 9.-8 ■
Paulișd 7.43 — 10.42 Branicîca 9.19 10.17 _
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 951 10.42 — _

Glogovață 8.28 — 11 25 Simeria (Piski 10.35 1107 _
Aiaiiă 8.42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 —

Szolnok ț — 2 32 4 Șibotti 11.43 12.— —

„ , (' — 5.12 V iuțuiU de josă 12 18 12.29
Bn<hpenU — 1 - 0.20 Alba-Inl ia 12 36 12.46 _
Viena ! 6.05 Te” ușii . 1 29 1.41 —

Arudlii-Timlșifirni SlEaarfa (Piski) Petlroșenl

Tren*. Trenă de Trenu j Trenă de Trenă
1 omul bus persane mixt peraone o mul b ni mixt

Arași fz 5.48 6.05 Simeria 2.42
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Streiu — ___ 3.25
Nbuneth-SAgh 6.44 — 6.58 Hațegu — — 4.16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui — ___ 5.11
Orczifalva
Merczifalva

7.47 — 7.55 Crivadia
Banița

— — 5.58
— — — — 6.4"

T»aeiiy6ra 9.02 — 9.08 Petroșenl — — 7.12

Tinsiș6ra-A radii Petroșenl—Simeria (Pisk>)

Trenă tle Trenă de Trenă Trenă
pere ti ne pereine omnibnH de pers. omnlbna mixt

Timișdra 6.25 ___ 5.00 Petroșeul 6.10
Merczifalva — — Banița — — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia — — 7.37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui — ___ 8.20
Nâmeth-Sâgb 8.36 — 6.23 Hațegă — — 9.01
Aradultl nou 9.11 — 8.01 Streiu — 9.52
Aradtli 9.27 — 8.17 Himerta — — 10.31


