
GAZET
SE PRENUMERĂ:

la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

BEIIACȚ1UNEA Șl ADMINIKTKAȚ1UNEA l 
BRAȘOVtl, piața mare Nr. 22.

.GAZETA" IESE ÎN FIECARE DI.

Pa anfl ana 12 fior., pe șăse luni 6 fior., pe trei luni 3 fior.
Româniți ți atr&InAtate:

Pe anfl 44) fr., pe ș6se luni 20 fr , pe trei Iun1 *0  frânei.

ANULU L. A N O N 3 IU Bl L E:
O seriă garmond 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare

nefrcnoet^ mi ea prlmoaov. — 5«nu«orl|)to nu te retrimită.

217. Sâmbătă, 3 (15) Octomvre.

NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Octomvre 1887 st. v., s'au începută unii nou 

abonamente pe ti'iluniulă Octomvre. Novembre și 
Decemvre la care învitămu pe toți onorații amici și spri
jinitori ai foiei uostre.

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

pe trei luni 3 fi. pe trei luni 10 franoi
„ șese „ 6 „ „ ș6se „ 20 „
„ unu anu 12 „ „ unu anu 40 „
Abonarea se p6te face mai ușoru și mai

repede prin mandate postate.
AbonațilorO de păn’acum li-se recomandă 

a însemna pe cuponO numărulfi fâșiei sub care 
au primita (Jiarulti.

Domnii cari se voră abona din nou se binevodscă 
a sere adresa lămurită și a areta și posta ultimă.

Brașovu, 2 Octomvre 1887.
Generaluhl Traianfi Dod% alesulti deputată 

alu Caransebeșului, a făcură ună pasă energică 
și înțelepții, care, mărturisimă, l’amfi și aștep
tată dela ună vrednică și distinsă conducătorii 
națională ca d-sa, care se bucură de încrederea 
tuturoru Roinâniloră bine simțitori.

Intr’o scrisore, ce a adresat’o președintelui 
camerei deputațiloră din Pesta, bravulă nostru 
generală a dată situațiunei anormale, în care 
se afla după ce, precum scimă, elă ajunse a fi 
singurulu deputată română liberă alesă prin în
crederea poporului, cea mai demnă și românescă 
espresiune.

înainte de t6te const.atămă cu vină bucuriă, 
că d-lă generală Doda a dată în serisdrea amin
tită cea mai strălucită mărturia afirmărei ndstre, 
ce amu făcut’o după alegerea sa ca deputată, 
când amă disă, că d-sa ține cu tăria la pro
grama națională și prin urmare se consideră ca 
representantă națională aiă tuturoră Români- 
loril.

Comentându cunoscutulă său discursă că 
tră alegători, 4'ceaml"1: Generalulu Doda nu se 
îmbată cu credințe și speranțe deșerte ; elă le 
spune verde alegătoriloră săi, că cu Ungurii 
din dietă nu se pdte nicidecum înțelege, fiindîi 
că una voescă Românii și la alta tîntescă Un 
gurit. . . . .

Cu puține, ddr cu atâtă mai minerite ș> 
puternice cuvinte caracteriseză d lă generală a- 
căstă anomalia în raporturile poporului română 
cu celă ungurescă, și vrăndă să esplice situa- 
țiunea sa estraordinară ca singură representantă 
națională română, face critica cea mai sdrobitdre 
politicei de stată unguresc!, care a adusă lucru
rile acolo, ca Românii să nu mai pdtă fi repre- 
sentațl în dietă decâtă cu ună singură cercă 
electorală.

Enunciațiunea d-lui generală Doda culmi- 
ndză în declarațiunea, că prin mijldcele artifi
ciale întrebuințate în urma legiioru esistente și 
a praxei constituționale ungurescl, cu scopă de 
a nulifica politicesce poporulă română, s’a pro
dusă în cursulă celoră douăzeci de ani din 
urmă, o stare de lucruri, după care poporului 
română, celă mai importantă pe lângă celă un
gurescă, cu aprdpe trei mili6ne de suflete, as
tăzi nici că’i mai este posibilă a purta o luptă 
seridsă legală și constituțională, ba nu-i mai este 
cu putință nicî măcară o defensivă față cu po
litica de stată agresivă a Unguriloră.

In urma acestoră raporturi anormale, dice 
generalulă Doda, d-sa a ajunsă a fi singurulă 
representantă uațională ală întregului poporă 
română și dec! singi ră fiindă nici că ’i este cu 
putință a representa și validita interesele națio
nale române, greu vătămate și încă și mai se-

riosă amenințate, față cu 423 de deputațl die- 
tall ungurescl.

Prin urmare, d-sa declară că nu’șl pdte tri
mite credenționalnlă la dietă, pentru că nu pdte 
lua parte în asemeni împrejurări la desbaterile 
ei, ddr nici nu renunță la mandatulă său de de
putată ce i l’a dată poporulă, căci acesta ar în
semna o trădare a națiunei, pentru care e totdeuna 
gata sS moră.

Ună limbagiu mai bărbătescu, mai demnă 
și mai românescă ca acesta nici nu se pdte. Și 
nici nu așteptamă noi altă limbagiu decâtă acesta 
dela generalulă Doda.

Densulu a lămurită cu aedstă declarare în 
modulă celă mai corectă nu numai posițiunea 
sa, ci și posițiunea întregului poporă română față 
cu teroriștii dela putere. Și nici că mai era ne
voia , ca să mai asigure, că datoria aedsta mo
rală ’și-o împlinesce în convingerea, că și depu
tății naționali maghiari într’o asemenea situațiune, 
ar face același lucru.

Nu vomă întră astătji în discuțiunea ante- 
runțită a importantei enunciațiuni din vorbă, ci 
vomă observa numai, că președintele dietei un
guresc! s’a grăbită a declara că nu elă a dată 
diareloră spre publicare serisdrea generalului Doda 
și că acesta nici nu o va aduce înaintea came
rei, dedrece generalulă nu șl-a trimisă creden- 
ționalulă și va procede simplu numai după pres
crierile legii.

Legea și dr legea 1 Bine s’au mai îngrădită 
ei cu legile! Generalulă Doda a prevăzută a- 
cdstă punere în aplicare a legii și de aceea a 
terminată serisdrea sa cu o satirică caracterisare 
a disposițiunei ce au luat’o Ungurii, pentru ca 
să facă imposibilă ca același cercă să aldgâ de 
două ori ună deputată, care să nu ia parte la 
lucrările dietei. O asemenea disposițiune, dise 
elfi cu totă dreptulă, nu se mai găsesce în con- 
stit.uțiunile altoră țări.

Se vorfl petrece ddr următdrele: comisiunea 
dietală de incompatibilitate, ddeă generalulă după 
0 nouă provocare nu ’șl va presenta mandatulă 
i-lă va declara de perdută și va șterge, conformă 
prescrieriloră legii, pe generalulu Doda din lista 
deputațiloră , dr densulă nici nu va mai putd fi 
alesă în periodulu dietală actuală.

Prin procederea aedsta, <)ice cu drepții cu
vântă generalulă Doda în serisdrea sa, dieta va 
da lumii mărturia, că poporulă română n’are 
locă în cadrulă constituțiunei ungurescl.

Alegătorii români din Caransebeșă, suntemă 
convinși, voră sci și ei la renilulă loră ce ati
tudine să observe în casulă ordonărei unei nouă 
alegeri.

Din parte ne nu putemil decâtă să-i felici- 
tărnă din adenculă ininiei, că au în fruntea loră 
ună conducătorii cum este generalulă Doda, pre
cum cu toții ne felicitămă că avemă în sînulă 
nostru ună bărbată cu o inimă atâtă de româ- 
ndscă!

Serisdrea generalului Doda,
adresată președintelui dietei din Budapesta și pu
blicată în foile din Pesta, are cuprinsulil urmă- 
toră :

Onorate domnule președinte!
Poporulă romană, ca tăie celelalte popore ale Co

ronei Sfl. Ștefană, a salutată plină de bucuriă și de în
credere restabilirea constituțiunii in Ungaria. Dăr inteli
gența cu sentimente naționale a destui poporă a trebuită 
să Iacă în curăndă trista esperiențft, că așteptările ei le
gate de o vieță liberă și constituțională să basăză pe o 
amăgire. Politica stalului a apucată totă mai hoiărită o 
direcțiune, care și pănă acum a vătămată adâncă inte
resele naționale ale poporului română, ăr cele din urmă 
ale ei consecuențe amenință a face imposibilă aici în 
Ungaria viăța și desvollarea națională a poporului ro
mână.

De altă parte puterea publică aplică formele con
stituționale într'ună felă prin care drepturile și garanțiile 
constituționale suntă folosite ca totă atâtea mijlâce mă
iestrite de apăsare contra tendențeloră naționale îndrep
tățite ale acestui poporă. Grațiă legiloră esistente și 
pracsei constituționale atinse, poporuiă acesta dela înce- 
putulă erei celei nouă constituționale nu s’a bucurată în 
nici o dietă de o representare corăspun<jăt6re numărului 
și importanței lui politice, și aceste raporturi nefavorabile 
s’au înreită simțitoră dela ună periodă legislativă la al- 
fulă. In astfelă de împregiurărî nici nu putu să fiă vorba 
de o luptă seridsă legală și constituțională îndreptată 
spre realisarea legitiineloră aspirațiunl naționale, ba chiar 
și o defensivă față cu politica agresivă a statului deveni 
o imposibilitate.

In fața acestei nulificări politice artificiăse a popo
rului română, încă la 1881 conferența națională română 
din Sibiiu s’a văcfută nevoită să țină semă de acestă si
tuațiune apăsătăre și să-i dea espresiune publică în forma 
pasivității politice a Româniloră din Ardeală; ăr Românii 
din Ungaria propriu au trebuită să se mulțumescă 
in cele din urmă diete numai cu doi, respective trei re- 
presentanțl naționali.

Intr’aceea metodulă introdusă de guvernă în condu
cerea alegeriloră dietale, celă puțină față cu Românii, a 
ajunsă la alegerile trecute la punctulă de culminare Ne 
aflămu astăzi în fața faptei politicesce importante, că ală 
doilea poporă celă mai importantă ală Ungariei, aprope 
trei inilione de suflete, poporulă, care cu tătă împărțirea 
măiestrită a cercuriloră electorale, încă totă mai conslitue 
în 70—75 cercuri marea majoritate a poporațiunii, dăcă 
nu chiar esclusiva loră poporațiune, la cele din urmă a- 
legerl n’a putută să se validileze, decâtă numai într’ună 
singură cercă electorală. Acesta e cerculă Caransebe
șului și eu am parte de onorea de a-lă representa.

In urma acestoră împregiurărî anormale mă aflu 
eu însumi intr’o situațiune anormală. Așă fi in dietă 
singurulă și uniculă representantă națională ală întregu
lui poporă română și asupra mea ar căde datoria să re- 
presintă și se validiteză eu singură numai față cu 423 
deputați dietalî interesele naționale greu vătămate și încă 
mai greu amenințate ale celoră aprâpe trei milidne de 
cetățeni.

Sarcina acăsta ar întrece atâtă de multă puțerile 
mele modeste, încâtă nu mă potă împăca nici ehiară cu 
gândulă ei. De altă parte ar fi o trădare țață cu na
țiunea mea, pentru care toldăuna sunt gata să moră, 
dăcă așă renunța la mandatulă meu de deputată și ași 
sacrifica aslfelă și acestă cercă națională ală poporului 
română.

Pusă în situațiunea acesta, regretă că nn’mi potă 
presenta dietei eredinționalulă, ci mă vădă silită a Vă 
ruga, Domnule Președinte, să aduceți la cunoscința onor, 
diete, că: eu nu iau parte la deliberațiuuile dietei, uicl 
la mandatulă meu de deputată nu renunță.

Kăcendă acestă deci irațiune, nu’ml potă ascunde-, 
convingerea, că fiăcare deputată maghiară cu sentimente 
naționale în posițiunea mea totă astfelă ară fi făcută 
dăcă ar fi voită să-și facă datoria morală — care stă 
mai presusă de preseripțiunile legii.

Dieta va pută, firesce, să ia in afacerea acesta dis- 
posițiunile ei numai în sensulă aceloră prescripțiunl cari 
abia se voră alia in alte conslituțiunl și pe cari legisla- 
ținnea a aflată de lipsă a le decreta cu privire la.stările 
politice nesănătose ale statului nostru încă in anulă 1876; 
prin acăsta însă dieta ii va da totodată ea însăși lumii 
dovadă, că poporulă română, celă puțină acum, up are 
locă in cadrulă coustituțiunii ungare.

Primiți, Domnule Președinte, espresiunea adăncei 
mele st me.

Caransebeșă, 10 Octomvre, 1887.
Traianu Doda, m. p„ 

fliputatiM alesă ală cercului Caransebeșă.

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

Frătăuțî (Bucovina) 6 Octomvre n.
Precum sdrele lumina sa și căldura-i bine- 

făcStdre o împarte universului, așa lucră și unii 
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bărbații de sufletu nobilii și mare în binele în
tregii omenim!.

Ună atare bărbații a fostă decedatulu vos
tru părinte. Românimea din t6te „patru unghiuri" 
o scie acesta și o afirmă cu totfi sufletulu său.

Românimea scie, pentru-că marele sufletu și 
mărețulă spiritu alii decedatului vostru părinte 
binefăc&tdrea activitate a întregii vieții sale a sa- 
crificat’o mai numai familiei sale naționale, Ro- 
mânimei, avendă ea apoi a servi familiei omeni- 
mei întregi.

La acea familiă națională a marelui defunctă, 
a părintelui vostru, ne numărămu și noi Românii 
Bucovinei și la aceștia aparținu și eu; și cine 
din noi Românii bucovineni nu scie, care și câtă 
părtinire nobilă și căldurdsă ni-a arătată nouă, 
Româniloră bucovineni, repausatulă vostru părinte 
în organulă său „Gazeta Transilvaniei" prin tăte 
mai trei 4eceni>, în care a redigeată repausatulă 
ddmna acdstă f6iă! încă și după aceea — au- 
(Jit’amă și aflat’amă dela persăne stimabile, apoi 
în timpurile mai de pe urmă dela fiulă meu și 
fiica mea — nl-a păstrată cea mai mare bună
voință și cele mai vii consentimente, ce și as
tăzi nl-se manifestăză prin inima fiului său ere- 
ditată în întrăga-i valdre dela Tatălu.

Etă deră, de ce sunt și eu pe lângă aceia, 
cari jelescă din adenculă sufletului lor mdrtea ve
neratului vostru părinte, și ca preoții ce sunt, 
<jică: Domnulă primăscă nobilulă lui sufletă în 
raiulu său celă sântă ! ără ca Română rădică 
ruga mea cătră acelă Domnă eternă și atotpu- 
tinte, să se îndure și să binecuvinteze sămenă- 
tura ce a pus’o repausatulă vostru părinte în o- 
gorulă Românimei întregi și întru acele intențiunl, 
în care repausatulă o făcu!

Eră domniei-tale și întregei familii repausa- 
tului să vă dea ceriulă consolați unea ceea, ce 
Elă de cea mai bună o va sci!

Iracliu Porumbescu,
Exarchă și Pa rochii.

Giurgiu-Bicasu, 3 Octomvre.
Primiți condoleuța cea mai sinceră pentru 

pierderea bunului vostru părinte, eruditului băr- 
bată și a neuitatului meu profesoră.

I. Urziceanu.

Călărașii, 13 (Xtomvre n.
Simțimă adenca durere pentru perderea an- 

teluptătorului 4’a|'ist:icei române transilvănene la- 
cobă Mureșianu. Jonașcu, Mihalcea.

SOIRILE PILEI.
Sub titlulă „Recunoseință" cetimă in „Ko!ozsvâr< : 

.Meritele lui Gonczy Pâl, secretarulu de stată alii ins- 
truețiunei publice, îșl află cuvenita rec'inoseinl'l și între 
naționalități. Corespondentulă nostru din Năsăadtl ne 
face cunoscută, eă membrii reuniunei române ile tnvi 
țătorl „Mariana*  din Năsludă, cari in cea mii mare 
parte suntă nisce invățătorl tărie slabă salarizați, la pro
vocarea inspectorulni r de scăle dr. Havas Gyula, au 
făcută intre sine o f'umosă colectă de 25 fl. 40 cr., 
pe care filele acestea au trimis’o in favorulă , funda- 
țiunei Gonczy pentru casa de orfani." — Nu le putemă 
aminti membriloră memoratei reuniuni, decâtă vorba 
ceea: Sătulă arde și baba se peptănă. N’avemă noi 
destule nevoi de care nu putemă scăpa, și să dămă to’ă 

acelora cari adună prin terorisărl și prin călcări de lege 
bani ca să ne desnaționaliseze ? Cu asemenea Români 
nu-i mirare că BanfTy pașa ișî jăcă mendrele.

—x—
Marțiajlrecută o furtună vehementă a causală în 

sămnate pagube în B-lIuedinu. Ventulă a smulsă ar
borii din rădăcini, a nimicită mai toți pomii, stradele 
erau acoperite cu arborii smulși din pământii și mânați 
de ventă. Pe câmpă tote căpițele de feml au lodă îm
prăștiate și duse de ventă la însămnate depărtări, ăme- 
nii nu-și ai eunosceau fânulă loră. Scândurile, șindi- 
lile de pe coperișe au fostă duse pănă la a 10-a casă, 
ba înlregă coperișulă institutului de credită fu dusă de 
ventă. Porțile au fostă smulse din țițini, mulțl păreți 
de case au fostă clintiți și nenumărate șuri, grajduri și 
cotețe au fostă derimate. Omenii alergau cu grosulă 
spre a-șl căuta refugiu în locuri mai puțină espuse.

—x—
In >Hungaria felix" sinuciderile suntă astăfi la or

dinea filei. fnregistrămă de aslădată sinuciderea aseso
rului sedriei orfanale din Turda, Baranyai Pâl, care fu 
totodată și direetorele băncei poporale de acolo. Nu se 
scie positivă causa sinueiderei sale, faptă este insă, după 
cum spune »Kolozsvâr“, că timpulă sinueiderei, săvârșită la 
11 Octomvre, coincide eu inspecțiunea sedriei din partea 
contelui fișpană Bethlen Geza, făcută totă in aceeași fi.

—x—
La 4 Octomvre n. »’a pusă în Năseudă, cu cere- 

monialulă îndatinată, petra fundamentală a noului gim- 
nasiu mare (liceu) română.

—x—
Limba cea nouă a lumei » Polapuh- e luată in 

vedere a se introduce ea studiu facultativă la gimnasiile 
din Bavaria și anume să va numi ca profesoră de 
limba lumei la noulă gimnariu Luitpold in Munchen pe 
prefectulă Scbnepper.

—x—
Intr’o serată literară, dală ia castelulă Peleșii, 

domna Elena Hiibsch, soția șefului musiciloră militare 
române, d. Eduard Hubsch, a recitată înaintea M. S. 
Reginei câte va din poesiile sale române, întitulate „Flori 
modeste'1 și „Cugetările unei Oltence". Domna Hubs, h 
a fostă viu felicitată de Regina pentru frumosulă său 
talente. Regina a reținută pe domna Idubsih la Sinaia 
pănă la venirea d-Iui Alexandri, pentru ca și poetulă să 
audă versurile din „Efori modeste" și „Cugetări ale unei 
Oltence". Coleețiunca dăm iei Hubsch va II publicată.

— x —
In Giurgiu Șarheiu, comit. Ciucă, bântue tifusulă 

cu diaree și difterita. In scurtă timpă au căfiită jertfă 
epidemiei fărte mulțl copii, ba chiar și ună bătrână de 
50 de ani.

—x—
Nesăbuita foiă kossuthistă din Clușiu, «Edenzâk", 

scrie ună articula despre Sași, in care (fice între altele: 
.Intre cele 16 miliăie 'le suflete ce locuescă pe terito- 
riulă Ungariei se află ună eleinentă de poporă, care nu
mără 200,000 suflete. Dup 1 naționalitate s intă Sași și au 
răua deprindere, că voeseă a sci recunoscută voința.a 
200,000 suflete ca fa torrt de contată in contra voinței 
unitare, așa leră contra a 16 milioie 6menl.< — Mm 
ciună, jupăniloru. că cela 16 milidne au o voință uni
tară. Au intr’adevără o voință unitară 12 milidne de 
Omeni, Români, SisI, Sârbi, Slovaci etc. contra voinței 
Unguriloră dela putere, și anume voința d’a li egali în
dreptățiți in tote. Să și o însemne bine acâsta tăia kos
suthistă și să nu umble cu șolda.

—x—

Tergulă anuală din Orăștiă ținută la 4 Octomvre 
a avută mulțl ventjăiorî, der cumpărători fărte puțini și 
chiar aceștia puțină au cumpă’afă.

—x—
I se telegrafiază din Baden „Voinții Naționale" că 

la parchetulă din acelă orașă s’a făcută o fOrte însem
nată denunțare din partea unei persOne ce ocupă in Ro
mânia o inaltă situația, anume că principesa Esmeralda 
Sturza, soția fostului Domnă ală Moldovei Mihailă Sturz1, 
care se află înmormântată în acelă orașă, a fostă otră
vită. Prin denunțare se cere ca să se desgrOpe cada- 
vrulă principesei și să se facă cercetările cuvenite. Par
chetulă din Baden a făcută cunoscută persOnei ce i-a 
făcută denunțarea să se adreseze mai întâiu guvernului 
română pentru ca cererea să vină pe cale diplomatică.

—x—
Pentru serviile aduse maghiarismului, ministrulă 

ungurescă de culte a „răsplătită" pe preoții gr. or. Da- 
vid Budai din Geoagiulu de josu (FeredO-Gyogy) și pe 
Todoru Lungu din Lapistiea cu câte 50 fl. — Uitați nu 
voră fi, fiă siguri de asta 1

Esposițiunea agricolă din ZerneștI.
Reuniunea agricolă a comitatului Făgărașă a ținută 

anulă acesta esposițiunea sa agricolă la 18 Septemvre în 
comuna ZerneștI.

CredO, că nu va fi superfluu pentru on. cetitori ai 
acestui diară a le descrie acâstă esposițiă și decursulă 
ei, deși cam tâidiu, măeară și numai în liniaminte mai 
generale.

Nu voiu face aici istoriculă esposițiuneloră, nici nu 
voiu cerca a arăta pe largă avantagiele, cu cari suntă 
împreunate astfelă de esposiții, ci credo, că este deajunsă 
a constata aici, că ele au ajunsă astăfi la ordinea filei; 
astăfi nu mai suntă deajunsă numai esposiții universale 
aranjate in și după decenii, ci vedemă esposiții și numai 
in unele părți ale statului, esposiții pentru unii râmi de 
industr ă, apoi esposiții în comitate, ba în fine chiar și 
in unele cercuri ale comitatului, precum a fostă și es- 
posiția din ZerneștI.

Mai avemă apoi astăfi și esposiț’i permanente, seu 
celă puțină cu durată de mai mulțl ani, in cari doritorii 
de a cumpăra potă să esamineze cu deamăruntulă obiec
tele espuse și luându-le ca modelă, potă să’și comande 
ceea ce au necesitate pentru ei, seu pentru comerțulă 
ce-IO pdrtă după modeluiile espuse. TOte acestea con
stată de ajunsă câtă de avantagidse suntă esposițiunile.

Pentru țăranii noștri insă suntă și mai folositore 
esposițiunile pentru că, fiindă ei de regulă proprietari mici 
de pământă, de o parte nu le concedă mijlăcele bănescl, 
ca să mârgă și să se convingă și dela alții despre nouăle 
mașini ce se intrehuințâză la cultivarea pământului, de 
altă parte tocmai fiindă că au puțină pămentă, nu află 
de lipsă a mai introduce reforme seu înoiturl, ci după 
usulă erefită dels moși și strămoși lucră și afi în acelă 
nivelă și iotă cu acelă soiu de unelte puținulă loră pă- 
mântă.

Intre împrejurările materiali de astăfi potă fi folo- 
sitore (ăraniloră noștri numai esposițiunl locale, pe cari 
ei le potă visita fără să pârdă timpulă de lucru și fără 
sâ-i cosih ceva; decă țăranulă n'are nici timpă, nici bani, 
ca să mergi elă să se convingă despre nouăle invențiiml 
pentru cultivarea pământului, apoi să i se aducă la elă 
acasă mjșinele cele nouă și înaintea ochiloră lui, in pro
prietatea Ini, să se pună in aplicare, astlelă numai poți 
fi sigură , că esposițiunile voră ave și pentru poporală 
țărână ună folosă practică.

Acestea premise, voiu arăta, in ordinea cum au ur
mată, to'e lașele prin cari a trecută esposițiă din Zer- 
neșll.

Reuniunea economică a comitatului Făgărașului încă 
de timpuriu a destinată comuna ZerneștI ca locă penlru 
arangiarea esposițiunei economice cu termină pe 18 Sep
temvre 1887.

Membrii comitetului arangiatoră au fostă: Dr. lancu 
Mețiană, Niculau Garoiu, Traiană Mețiană, Iuliu Orlovsky,

FOILETON U.

TIMOTEIU Q1PARIU
(Urmare.)

Intr’o di insă, suntă acum de atunci ca și patru
zeci de ani, într’o fi Blașiulă, ca prin minunea unei 
Schimbări la față, iși aduna în senu’i tote semințele de 
viăță, îșl reculese in sine tote puterile, câte elă, de unu 
seculă, sădise și prefirase prin sufletele românesc! din 
tăte ținuturile împrejmuităre. Câmpulă celă largă din 
păle’i deveni atunci, la ună 15 Maiu, pentru toți cei 
ce-șl hrănise și-și adăpase mințile intr’insulil. o adevărată 
vale a lui Iosafată, in care se făptui învierea și Jude
cata cea mai de apoi a neamului românescă de preste 
Carpațl.

De atunci încoce, și pănă când, in acești rei ani 
din urmă, solgăbirăulă ungurescă nu puse strașni ă po- 
preală la orice manifestațiunl naționale in ajunulă acelei 
file memorabile, tătă tinerimea școlară din Blașiu, fe
ciorii cei mari și pruncii cei micuți, luau săra stâgulă 
tricoloră românescă din sinefuariulă gimnasială, să rân- 
duiau pe piața cea mare, aprinde u torțe și facle, și, 
cu musica in frunte, incepeau a loră colindă sărbătorescă, 
oprindu-se dinaintea unei modeste cășciore albe in fața 
Seminariului. Acolo ei intonau toți la olaltă, cu emu-

siasmă juvenilă, cântece naționale, precum Marșulă lui 
lancu, „Deșteptă te Române*  ală lui Andreiu Mureșianu; 
Multă e dulce și frumosă limba ce vorbimu ală lui 
George Sionă, și Iote aceste cântări patriotice le intre- 
rupeau cu strigâtulă adesea repețită: „Se trăiască!*

La o așa neobidnuită mișcare nocturnă, in păci 
nidilu orășelă, o ferâstră a cășciorei albe se deschidea 
și, in cadrulă negru ală cerceveleloră ei, sub reflexulă lor- 
țeloră, cletinate cu vie emoțiune de junii ovatorl, se 
presenta cu o statură șuie, dâr drâptă și semeță, ună 
bătrână in haine monacale, ală cărui capă, încununată 
cu pără căruntă, purta, cam lăsată de pe creștetă mai 
la vale, o capucie său tichie de catifea neagră cu bumbă 
roșu la mijlocă. Acea nâgră, fină și țăpănă umbră, pur- 
tândă așa mândru capulă ei albită, producea in lotdeuna 
asupra fragedei închipuiri a s:olariloră o adencă și ar- 
cjălăre inlipărire.

Și intr’adevără, colo susă in pălratulă intunecosă 
ală terestrei, luceau, sub ună arcă de sprincene stufăse, 
doi ochi scânteiătorl, cercetători, pătrunzători, — aș fice 
și mai multă — amenințători; dâr fața prelungă, sl.ibă 
și palidă a bătrânului, mustața lui subțire, încă negră și 
sbârlită in susă, barba i albă, der scurtă și tăiată dreptă, 
tote aceste trăsuri delicate și blânde ale chipului, încon
jurau nisce buze pe care flutura ună fimbetă nespusă 
de glumâță bunătate, când gura tăcea, er când ea se 

deschidea ca să vorbâscă, dintr’ensa se au()ea eșindă lină 
și domolă ună graiu minunată de mlădiosă și de dulce.

Moșneagulă, ai cărui ani de tinerețe și de bărbăția 
se petrecuse pe băncile și pe catedrele scOlei, și a cărui 
inimă de patriotă română sburdase pănă la 1848 și in 
urmă, iotă așa de tare și păte chiar mai iute decâtă a 
celoră cari nu aveau a purta așa grele sarcine intelec
tuale, moșneagulă, s'ândă dreptă in piciore, în mijloculă 
aureolei de lumină și de admirațiune ce-lă împresu
rau făcea cu mâna ună semnă de mulțămire juniloră 
săi închinători și prefăcendu se că ia ale loră urări 
dreptă salutare pentru 4* ua consacrată patronului său 
onomastică, sfintulă Timoteiu, care cădea totă cam pe 
acelă timpă, le spunea, cu viersă mângăiosă și întăritoră, 
că este bine ca junimea să-și facă veseliile prin cântări 
și sărbători patriotice și că pentru noi, Românii, nimică 
nu este mai de folosă decâtă să ne iubimă, să ne cul- 
tivămă și să ne cântămă limba năstră cea slrămoșâscă, 
care a fostă, este și va fi pururea mântuirea năstră.

Despre dânsa, despre limba românâscă, elă fisese 
incă de multă și neîncetată repețea cuvinte pline de e- 
moțiune, ca acelea pe care le rosti la 1861, când se 
instirui Associațiunea Iransilvană pentru cultura limbei 
române, ală cărui președinte fu pănă la ceasulă său 
din urmă.

Permită-ni-se a le reproduce aoi ca ună resunetă
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loanO Dană, Mari in Kopony, Aldimir Badiu. Ionii Stră- 
voiu din Zernesci; Alexandru B ile, loGfo Bușcariu, Mo
rav inspectori) de carantină in Brand; Geo'giu Tomas 
in Tohanulă vechili, laeobă Z >rca în Vtădeni, Ioni Ga- 
vrilt'seu in Țințari .și lonă Mancentia in Boiana-Mărului.

Comi'etnlă arangiatoiă întrunită in o ședință s’a 
constituită, alegându și de președinte pe Nicolau Garoiu, 
6r de notară pe Aldimir Badiu, incepândă și desvol- 
lăndă apoi fiă-care membru activitatea sa in direcțiunea 
ce i-se arătase.

Ca locă de esposițiune ală lucruriloră de mână, 
ală fructeloră și cerealeloră esponende s’au alesă cele -4 
clase ale frumosului edificiu școlară din locă, âr pentru 
vite s’a destinată loculă de tergă din partea de susă a 
comunei lângă Bârsă, er peste Bărsa loculă pentru pro- 
batulă pluguriloră și alforil mașini și peste totă peste 
Bărsa și locuia pentru întrecerea in tugă cu cai.

Eiindă după posibilitate tăie gala, la 17 Septemvre 
după prândă ună șiră frumosă de călăreți din comunele 
Zârnesi-I, Tohanulă vechiu și P. Mărului; inleligința din 
comune cu mai multe trăsuri în frunte cu d iă primpre- 
tore Ales. Belle și președintele comitetului aranjatoră, au 
eșită până dincolo de comuna P. Mărului spre întâmpi
narea llustiității Sale D-lui Horvath Mihaly comite su
premă și președinte ală Reuniunei economice.

Sosirea Iluslrității Sale la ZârnescI era anunțată pe 
5 6re după ametji, acâsta insă nu se întâmplă. și fiind 
deja la 7 6re și torte întunerecă, călăreții s’au avisată 
a se Intorce acasă, er primpretorele cu ceilalți onorați- 
ori, cari erau cu trăsurile, mai rămaseră spre așteptare 
în comuna P. Mărului; in fine aprope de 8 ore, sosesce 
llustritatea Sa in o trăsură cu 4 cai, insoțită de preto- 
rele din Șercaia; aici primpretorele din Brană Ales. 
Bele ilă bineventă, la care surprinsă mulțămi Ilustr. sa, 
apoi luândă cu sine pe primpretorele plecarămă și ajun- 
serămă ia ZârnescI unde în liniștea nopții întrarămă cu 
toții pe imposanta pOrlft de triumfă ridicată din inci- 
dentulă esposițiunii, din bradă și împodobită cu flori, și 
ne oprirămă la ospitala casă a d-lui Ioană Mețiană; o 
masă abundantă ne făcu iute să uitămă, că după o aș
teptare lungă amă fi sosită prea târcjiu.

In 18 Septemvre fiindu Duminecă, llust. Sa înso
țită de mai mulțl onorațiorl, merse la st. biserică, er 
întorși la cuarti'-ă, primi mai in âiu comitetnlă comuna'ă 
bineventăndu-lă cu acestă ocasiune not. comunală Aldi- 
miră Badiu, la care llustritatea Sa respunse Imbăibă- 
lândă pe locuitori la cele folnsifore. Se ținu după a- 
cesta o consultare, după care apoi se alese juriu'ă cons 
tătătoră din 12 comisiuni. Intr'aeeea comuna ZârnescI 
era pl.nă de âspeți din tote comunele cercului Brană, 
parte curioși parte interesați de a vede esposq unea.

Din coraitetă văifurămu pe d lă directorii ală bu- 
nuriloră erariale Rottler cu mai mulți inspectori de bu
nuri, pe d-lă protopopii luliu Dană, pe d-lă prim-prefore 
Aldulea Mețiană din Arpașiu, pe dr. Maer din Șercaia. 
G. Bopă Gridanu din C.omăna, dr. Bretei din Cumulata 
și alții ală căroră nume mi-a eșită din memoriă; ba 
chiar și bărbați și familii d.n alte comitate: așa am vă- 
tjuiă din Brașovă pe d lă adv. I. Lengără, pe d-nii pro 
fesorl Nastasi, Duna, I’opovicI, Butniră, dela Stupini pe 
păr. Maximiliană cu familia, din Râșnovă pe d lă G 
Broca și pe alții mulțl, cari s’au interesată de acestă 
esposițiă.

La 10 ore llus. Sa fu invitată a deschide esposițiă, 
apropiăndu-se de localulă esposiției musica lui Russu din 
Eăgărașă intona ună marșă; totă loculă dinaintea edi
ficiului esposiției era înfrurnsețath cu braiJI și mestâeănl, 
apoi ic-I colea cununi de flori și de cetină de bradă.

Inteligința — bărbați și femei — și unii numerosă 
publică ocupase totă spațiu'.ă dinaintea edificiului espo
sițiunii. ba chiară și piața intregă, așteptăndă sosirea II 
Sale; ajungând 11. Sa înaintea edificiului, d-lă M. Garoin, 
președintele comitet, arangiatoră ilă primi cu o cuvântare, 
in care arătă mai de aprope istoriculă esposițiuniloră, 
avantagiele acelora, influința binefăcătore asupra popo
rului țărână; apoi desfășură tasele prin cari a trecută și 
acestă esposițiă pănă la sfadiulă în care se află, și ast- 
telă o supune aprețiării II. Sale și numerosului publică, 
și mulțămindu-i pentru onorea cu care a distinsă acâstă 
comună a'egendu-o de locă de esposițiă încheiă cu urarea

nulă lui 15 Maiu? Astfelă, pănă acum vre-o dece ani, 
’și-au manifestată regulată tinerele generațiunl din șc<5- 
lele române ale Ardeiului respectată, iubirea Jși venera- 
țiunea loră călră fostulă profesore și fostulă directoră 
ală aceloră șcdle, cătră marele erudită și marele patriotă 
română, cătră celă mai ilustru și celă mai considerată 
dintre canonicii capitolului și Iotă deodată vicară metro
politană ală Blașiului, cătră băt'ânulă Timoteiu Cipariu.

Ca ună puternică și activă agentă ală indreptărei 
și ală desvolfârei învățământului in școlele române din 
Transilvania, ca ună sprijinitoră credinciosă și îndrăsneță 
ală drepturiloră poiitice și sociale ale naționalității ro
mâne în stalurile Austriei și Ungariei, âr mai pre susă 
de Iote, ca crufatorulă celă mai erudută, celă mai adâncă 
și celă mai scrupulosă ală cunoșcințeloră clasice și ca 
învestigatorulă celă mai ageră, celă mai logică și celă 
mai convinsă ală arcaneloră istorice ale limbei româ- 
nescl, din câți au trăită, au lucrată și au scrisă odi- 
niotă printre Românii de dincolo de Carpațl, Timoteiu 
Cipariu merită să fiă lăuditil și admirată ca o figură ce 
răsare originală și simpatică, energică și mărăță, printre 
bărbații de frunte ai întregei Românimi, d’a lungulă mai 
întregului nostru seculă.

(Va urma).

de ,să Irăâseă' ce se repetă din partea numerosului pu
blică de mai multe ori.

llus. Sa adâncă mișcată de acestea răspunse și ac- 
centuândă și din parle’șl avant igiele astorfelă de espo- 
siții, dechiară esposițiă de deschisă.

De regretată a fostă că numii cei din apropiere 
au putută auiji interesantulă discursă ală d-lui Garoin. 
er cei mai de departe nu l’au autjită, căci riulă cu apa 
cea curată ca cristalulă și rece ca ghiața, cu murmurulă 
lui ducea cu sine cuvintele vorbitorului. (Va urma.)

îngrijirile Turciei.
O telegramă din Constanlinopohl comunică, că dela 

primirea scirei date de »Le Temps“ în privința țeluri- 
loră ce urmăresce Italia asupra Tripolitaniei, Albaniei și 
Egiptului, Borta telegrafia pretutindeni, pentru a cere in- 
formațiuni....

Răspunsurile ambasadoriloră otomani consultați fură 
vagi, și conforme ideiloră ce domină în cercurile în care 
ei se mișcă, der în generală mai multă pesimiste; câ
teva mai cu semă facă să se întrevadă ca apropiată unu 
risboiu franco germană și dau să se ințelegă că atunci 
nisce compensațiunl teritoriale ce se țină secrete, ar re- 
tribui concursulă ce far da Italia. In sfârșită Bârta, 
instruită prin experiență, pare că înclină a da creijă- 
meută informațiuniloră diarălui >Le Temps“, pe care 
tocmai denegările puterei interesate ale Italiei o confirmă 
mai multă. Baronulă Blanc a comunicată într’adevără 
Borței o depeșe a d lui Crispi, care respinge cu indig 
nare intormațiunile 4iaruiul «De Temp< și declară că 
Italia n'a țintită în întrevederea dela Friedrichsruhe de- 
câtă menținerea păcei pe basa statului-quo. Borta însă 
nu dă cretjămeniă acestora comunicări ale guvernului 
italiană.

Insciințare. In seminariulă teologică din Blașiu se 
voră începe prelecțiunile in 21 Octomvre n. c.

Blașiu, 13 Octomvre 1887.
Dr loanu Rațu, 

canonică și recloră seminarială

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

BELGRADU, 14 Octomvre. — Unu nu
mără de 50 de ArnăuțI au năvălită la granița 
cercului Jabloniza asupra patrulei serbesci. D6r 
punendu-se în fruntea acesteia funcționarii cer
cului, Arnăuții fură respinși după o luptă în
verșunată.

PARIStJ, 14 Octomvre. — Ministrulu de 
răsboiu a ordonată generalului Boulanger pe cala 
talegrafică ca să se întdreă din Montlucon îndată 
la Clermontferrand. Ilă întrebă, dăeă cuvintele 
ce i se ascriu lui de (pare suntă autentice. Bou
langer răspunse, că încă n’a cetită <|* *are^e res" 
pective. Ministrulă consideră răspunsulă ca ne- 
satisfăcătoră și-lă provocă să răspundă liotărîtă : 
da ori nu. In casă când răspunsulă ar fi 
nesatisfăcător ii, se va ordona procedura disci
plinară.

ală acelortl vorbiri părintesc! și patriotice, cu care, in 
nopțile de veghie sărbătorescă, îi plăcea bâtlanului Qt- 
paiiu să înfierbânte inimile junimei române. E'ă ii vor 
bea atunci despre suferințele ce au avută a încerca Ro
mânii, părinții și străbunii noștri, despre tote bunurile 
nostre ce s’au dusă perdute, și apoi, spre întărire, le 
tjicea :

„Din tdle aceste ruine, Providența ni a conservată
• încă, in aceste dureri cumplite, ună tesaură neprețuită, 
,care nu ni l’au putută răpi nici sabia învingătorului, 
„nici cruzimea tiranului ce domnea pre corpurile nostre,
• nici puterea fisică, nici politica infernală; ună tesaură 
„născută cu noi dela (ițele mamei nostre, dulce ca să
rutările măicuțeloră, când ne aplec? la sinulă loră ; ună 
.tesaură mai scumpă decâtă viâța, tesaură, care de lamă 
,fi perdută, de faină pierde, de vomă suferi vre-odată
• ca cineva, cu puterea au cu momele, să ni’lă răpăscă
• din mănile nostre, atunl mai bine, mai bine să ne in- 
„ghiță pămentulă de vii, și să ne adunămă la ună locă
• cu părinții noștri, cu acea mângâiere, că nu amă trădat
• cea mai scumpă ereditate, fără care nu amă fi demni
• de a ne mai numi fii ai loră: limba românăscăL.

Și cum âre n'ar fi alergată cu doră ferbinte și 
cu nespusă entusiasmă tinerimea română sub terestra 
de pe piața mare a Blajului, ca să autjă oracolulă sciinței 
românesci rostindă asemenea cuvinte, în nâptea din aju-

DIVERSE.
Tunu cu dinamită. — Din Filadelfia se anunță, cu 

data 24 Septemvre, următorele: Secretarulă marinei în 
raportulă său asupra încercărilor^ făcute de curândă în 
portulă dela New-York cu ună nou tună cu dinamită, 
se esprimă in urmăloriulă modă: încercările au succesă

peste așteptare Nava, care servea ca țintă, a fostă arun
cată in aeră și după aceea dispăru îndată. Tăria de re- 
sistință a navei nu pâte servi ca măsură pentru puterea 
proiectilul, l’rin încercare se constatâză, că tunulă cu 
dinamită lovesce cu siguranță la o depărtare de P/4 milă. 
Este numai o cestiune de detaliu a mări depărtarea îm
pușcării și cantitatea materiei de esplosiune de care se 
servesce, astfeliu ca să fiă în stare materia a nimici cele 
mai tari corăbii cuirasate. Prin tunulă cu dinamită se 
pdte evita lupta presentă, intre torpile și tunurile cu ma
șină. Materii de esplosiune puternice se întrebuințau pănă 
acuma numai la torpile și li s’au opusă tunuri cu mașine 
și rețele de oțălă, cari se așetjau in jurulă navei. Noulă 
tună pneumatică înfățișeză o nouă metodă de atacă. E 
greu a spune ce felă de măsuri de apărare se voră lua 
in contra nouei arme. Pentru scopulă de apărare a li- 
toraldoră se 4'ce că ar fi cea mai însemnată armă, care 
s’a inventată cândva.

0 piele de otnu argăsită. — I se scriu Ziarului 
,N. fr. Presse“ din Praga următorele: Scirea care de 
curândă o aduseră mai tote (Jiarele din Paris, că unele 
persdne oficiâse de acolo ar fi lăsată să argăsăscă pelea 
ucigașului Prauzini, și din băcățile de pele astfelă câști
gate îșl făcură portmoneurl pentru cărți de visită, a re
amintită faptulă, că in Praga se află o pele de omă 
după totă arta argăsită, care e proprietatea facultății de 
medicină a universității germane de acolo. Acestă 0- 
biectă formeză o parte din interesantele colecțiunl ale 
cabinetului pieparateloră anatomice, și scriitorulă aces
tora șiruri îșl aduce forte bine aminte despre caracte
ristica impresiune ce o făcea arătarea acestei pele de 
omă uscate, asupra lineriloră ascultători de medicină, 
la prelegerile răposatului profesoră de anatomiă descrip
tivă, Dr. Bochd ilek. Pielea a tostă la începută dela 
creștetă pănă la tălpi așa completă, că nici cea mai 
mică părticică nu lipsea din învălitârea esteriâră a cor
pului omenescă. Deorece insă studenții forte adeseori 
dreptă ca o curiositate îșl rupeau câte o bucățică de 
pele și o luară cu sine, cu greu va mai fi astăiJI pelea 
intregă ca mai nainte. Mai departe ’i se scrie lui ,N. 
fr. Pr.“ că atâta în castelulă Greifenstein la Dunăre, 
câtă și în castelulă Forchtenstein ală lui Eszterhâzy, la 
muntele Rosaliloră lângă Mittersdorf, se află două tobe 
turcesc!, bucăți de pradă din răsbăiele cu Turcii, peste 
cari este întinsă pele de omă argăsită, dela nisce priso- 
nierl nefericiți. înainte de acesta se publicase mai prin 
t6te diarele o reminiscență despre legendara tobă a hu- 
sițiloră, peste care era întinsă pelea lui Ziska, și care 
se păstra încă în secluulă trecută în Berlin.

Contra difteritei. — Dr. Delthil, medică francesă, 
recomandă ca mijlocă practică contra diphteritei, urmă- 
torea procedură : Pune într’ună vasă egale cantități de 
terpentină și sulfură fluidă și aprinde acâstă amestecă
tură. După ce ai aprinsă, vei vedâ, că se desvâltă ună 
fumă de o cofore rășinâsă, care întunecă casa, unde ai 
aprinsă amestecătura. Inspirândă câteva minute bolna- 
vulă de diphterită fum de acela, și continuândă a face 
acesta de mai multe ori, în trei s’au patru cjile va fi 
deplină sănâtosă. Respirațiunea cea greâiă a bolnavului 
precum și înecarea, în curândă voră fi delăturate. Fu- 
mulă, resp. gazulă, desvoltată din amestecătura fluidelor, 
contribue la desfacerea și delăturarea crescâturei, ce s’a 
formată, care va fi și aruncată afară.

Doctoriă pentru durere de dinți. — „Gazeta Să- 
tenului' dă, celoră ce suferă de dinți, urmăforea recefă: 
Ceri unui spiceră sâ ți disolve în o sticluță cu șâpte 
grame de cloroform, patru grame mastică in picături, 
apoi să-ți adauge două grame de balsamă Peruvian. Te 
întorci a doua di, — adecă lăsândă spicerului timpulă 
să filtreze acăslă amestecătură, care înainte de a fi stre
curată, frebue să stea vr’o <Ji pentru a se amesteca și 
disolva bine, — și-ți iai sticluța, împreună cu puțină 
bumbacă. Când te va durea vr’o măsea, n’ai de câtă 
să torni vr’o două seu trei picături din acea sticluță 
pe puțină bumbacă pe care-lă vei introduce in bârta 
(partea găunosă) măselei ce te supără- B6rta va fi as
tupată și durerea iți va dispăre.

0 femeia cu gradulu de căpitanii. — De câtă va 
vreme in orașulă Constantinopolă se găsesce venită în 
plimbare vestita femeiă Cara Faima din Curdistan. Cara 
Fatma a luată parte la răsboiulă din Crimea coman- 
dândă ună numără însemnată de voluntari curcjl. Brună, 
subțire, înaltă, pârtă cu mândriă hainele bărbătescl ale 
țării sale, și fisionomia ei probâză o mare activitate, cu 
fote că are etatea de 70 ani. Cara Fatma are gradulă 
de căpitană purtândă pe umeri semnele respective. Com- 
patrioții o respectă prea multă. Corpulă ei e plină de 
răni ce a primită pe timpulă bătăliiloră, și trăesce cu o 
pensiune ce i s’a acordată de cătră imperiulă turcescă.

De unde vine ploia? — Intr’una din tțile era o 
tempestate mare și copii mei discutau forte vioiți asupra 
cestiunei, că de unde vine atâta plâiă. In foculă discu- 
țiunii unulă dintre copii cu voce tare (Jtse cătră ceilalți. 
• Nu fiți așa de proști; căldura fiindă mare asudă ce- 
riulă și picăturile sudârei cadă pe pământă».
Editoră și redactoră responsabila: Dr. Aurel Muresianu.



Nr. 217. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

OurtraJu la bursa ile Vk sa
■lin 12 Octomvre st. □. 1887.

Rentă de aură 5’/0 ... 99 85
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 85.75
Împrumutul!! căiloră ferate

ungare........................ 149 25
Amortisarea datoriei căi-

lorO ferate de ostfi ung.
(1-ma em isiune) ... 96 90

Amortisarea datoriei
loră ferate de ostâ
(2-a emisiune) . .

Amortisarea datoriei
lorfi ferate de ostii
(3-a emisiune) .... 11422

Bonuri
Bonuri
Bonuri

miști
Bonuri cu cl. de sortare 104 - Mărci 100 împ. germ. . . 61.40 
Bonuri rurale transilvane 104 50 Londra 10 Livres sterlinge 125 50

Cil- 
ung.

căi- 
ung.

rurale ungare . . 104.20 
cu cl. de sortare 1C4,— 
rurale Banat-Ti-
..............................104. - I

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

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

ung................................... 122.75
Losurile pentru reguiarea

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

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

împărătesei ................5 9.3
Napoleon-d’orI .... 9.93

T‘

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

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

» convert. (6°/0) 91 — 92—
1 împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36 —
1 Credit fonc. rural (7°/0) . . 105— 106—

> >> >> (b°/0) . 91’/, 92'/4
> » urban (7°/0) . . 103— 104—
* ’ » (6°/,^ • 96— 97—
> > (5«/0) . 87'/, 88’/,

Lire turcesc!

Imperiali

Galbeni

națională a României 500 Lei------

Argint românesc

Napoleon-d’orl .

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/, .
Banca

I Ac. de asig. Dacia-Rom.
I « » > Națională
■ Aură contra bilete de bancă .
Bancnote austriace contra anră

14.'/,
2.03

15.—
2.04

Cursula pieței Brașovu
din 13 Octomvre st. n. 18h7.

Bancnote românescl . .

>
n

Ruble Rusesc!

Discontultt

n 5«/0 .

Cump. 8.53 Vend. 8.56

« 8.45 • 8.50

« 9.89 « 9 96

• 11.21 » 11.28

» 10.21 » 10.36

» 5 86 » 5.90

» 101.— » 102.- -

, 98.- - 99.—
» 109.— » 110.—

7—10°/, pe ană.

Cu provisionu mare 1 — 1

se caută de cătră o casă de bancă veche, care 
este bine introdusă, persone probate si agile 
pentru ventlare de losuri cu prime, concesionate 
prin lege și bine garantate.

Oferte sub:
„Provision" cătră Heinrich Schalek la Viena

■.L-âL

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

1. Dela Brașovu la Pesta:
de persdne Nr. 307: 7 ore 20 de minute săra, 
mixtă Nr. 315: 4 Ore 01 tninută diminOța.

2. Dela Brașovu la Bucuresoî: 
accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minuie dimineța. 
mixtă Nr. 318: 1 6ră 55 minute după ametjl.

II. Sosirea trenurilor^:
1. Dela Peșta la Brașovu:

de persone Nr. 308: 9 Ore 46 minute înainte de amddl. 
mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Buourescî la Brașovu:
accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute săra, 
mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amOtțl.

A
la .

Trenulă 
Trenulă

Trenulă 
Trenulă

0 locuință frumosă si eftină
9 ■

în ulița negră de susu, Nr. 408 în catulil dinteiu spre 
uliță, constătătore din 3 odăi spațiosc, bucătăria, cameră 
de bucate, coridortî. pivniță, șopronu de lemne și podu, 
este de acum de datu cu cliiriă 3-3

/•>
c)
d) 
ă

Dela
V

n

n

a) 
l>) 
<■)
d)
e)

Dela

y>

Plecarea postelorft:
Beșnovă-Zernescl-Branii-, 12 ore 30 min. după amdtp. 
Zizinîi: 4 6re după amddl.
Secuime (S. GeorgI): 1 oră 30 minuie noptea.
Făgărașă: 4 ore dimineța. 
Săcele; 4 bre diminua.

Sosirea postelorfi:
Reșnovii Zernesci-Branil la Brașovă: 10 ore înainte da ametjl 
Zizinil la Brașovă: 9 ore a. m.
Secuime la Brașovă: 6 6re sera
Făyărașfl la Brașovă: 2 6 re dimineța.
Săcele la Brașovă: 6 Ore 30 minute sera.

Brașovă
n

ti

n 
in 
la 
la

B

Mersulu trenuriloru
Valabilii dela I luuiu st. n. 1886.

pe linia Predenlik-Biidapesln și pe linia Teiușfi- Aradd-£6ii4iapesta a calei ferate orientale de stafii reg. ung.

Predealii-Uudapesta 16 ud a pesta -^Predealii Budapesta-Aradft-Teîușfi.

Bncurescl

Predealu

Timișă
Brațovd 
îeldidra 
Apatia
Augustină 
HomOrodil 
Hașfaleu

Trenfi 
de 

persone

TrenflTren 
accelerat omnibus

Trenfi 
omuibufi

I

(
(

f
(

( 
(Sigbișdr» 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelfi 
Teiușft 
Aiudă 
Vințulă de sust 
Ui6ra 
Cncerdea 
l/hirisi 
Apahida

Cluțin 
Nedeșdu 
tlhirbău 
Aghirișfi 
Stana 
Huiedinti
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Vadfi 
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Vâsărbely 
Veneția-Orăijii

( 

( 
X

7 20
7 57
8 24
8 47
9.29
9 37

10 53
11.00
11 34
12.03
12.26
12.42

1.11
1 23
2.06
2.27
2.49
2 56
3.12
3.46
5.01
5.21

4.30

9.12
9.35

10.12
4 01
4.47

2s

7.5
1.1

1..

2.32

6.01
6.19

7.12
7.41

Orădla-mare
P. Ladâny 
Siolnok
Bnda-peata

Viena >

Nota:

5.59
6 49
8.35
902
9.12
9 56

10 37
10.59 
11.16

11.37
12.16
12.33

1.51
2 18
2 48
2 56
3 64
4 51
5 28
5 56

i
Teitișn* A ra<iii-Bu«Ia|'CN<u

Treufi 
otnnlLus

Tre ifi 
de pers.

Trenâ de
peradne . . Treati de 

peraine
Trenfi 

ide persone
Trenfl 

omnlbtu

Teiușft 
Alba-Iulia

11.24 —
1

3.00 Viena
budapesta

11.10 12.10 ! -11.59 — 3 59 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 Siduok 11.20 12.41 —
Șibotă 1.01 — 4.51 11.35 5.45 — 1

Orășfia 1.32 — 5.18 Aiadă 4.30 6.— —
Siweria (Bisk:) 2.32 — 6.15 Glogovață 4.43 6.13 —
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 —

Branicica 3.23 — 7.02 | Pauliș' 5.19 6.51 —

Iha 3.55 — 7.28 Radna-1 mova 5 41 7.10 ___

Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6C9 7.37 —

Zam 4.25 — 8.11 Berzova 6.28 7.55 — 1

Soborșin 5.39 — 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 Iii a 8 55 9.58 —

Paulișă 7.43 — 10.42 Branicica 9.19 10.17 —

Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 9 51 10 42
Glogovață 8.28 — 11 25 Simeria (Piski 10.35 11.07 —

Aradft 8.42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 —

Szoluok — 2 32 4 Șibotă 11.43 12.— —

— — 5.12 Viuțulă de josă 12.18 12.29
_ - 1 a.20 Alba-Iulia 12 36 12.46 ___

Viena — 1 6.05 Tei tuș fc . 1.29 1.41 —

Ara.Sft-Ttralffdrn: tiSmeHa (Piski) 3*®troșenl!

I Trenii Trenfi de Trenu Trenfi de Trenfi Trenfi
cmnibua peradno mixt persdne omnlbu mixt

Aradfk 5.48 6.05 Pirateria 2.42
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Streiu — — 3.26
Nămetb-Sâgh 6.44 — 6.58 Hnțesă — — 4.16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui — — 5.11
Orezifalva 7.47 — 7.55 Crivadia — 5.58
Merczifalva — — — Banița — — 6.40
Tlanliydra 9.02 — 9.08 JPetroșenl — — 7.12

’ă'iiiilșâra-Aradlfi Petroșenl—Sitsieria (Piski)

Treufi de 
peredno

Trenu de 
pers fine

Trenfi 
omnlbun

| Trenfi 
de pers.

Trenfi
Omnibus

Trenfi 
mixt

Timiș6ra 6.25 5.00 Petroșeui 6.10
Merczifalva — — — Banița — — 6.53
Orezifalva 7.46 — 6.32 Crivadia — — 737
Vinga 8.15 — 7.02 Pui — 1— 8.20
N6meth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă — — 9.01
Aradulfl nou 9.11 — J 8.01 Streiu — 9.52
Âirndâ 9.27 — 8.17 Sfraaerta — — 10.91

Trenfl 
de 

peraâne

Trenfi Tren 
de pers, accelerat

Trt-ofi
jOmuibufl

Trenfl 
tic pers.

Viena
Budapesta

ll.to| —
| 7.40

1 __

7.44 2.— 6 18
Szolnok 11 05 4.05| 10.42 9.38 —
P. Ladtîny 2 02 5.47 2.02 12 02
Oradea mare 4.12 7.11 4.78 2.01 —

Venția-Orădii — — — 2C8
Fudi-Oșorheiu — — — 2 19 —
Teleagii — 7.33 — 2.41 — i
VadO — 8.04 — 3 24 — 1
Bratca — — _ 3.47 —
Bucia — — — 4.07 —
Ciucia — 8.58 — 4.33 —
Huiedin — 9.28 — 5.15 —
Stana — — 5.33 —
Aghiriș — — — 5.53 —
G1 ârbău — — — 6.05 —
Nedișu — 6.20

— 10.31 6.38 —
11.00 _ — — 7.08

Apahida 11 19 _ — — 7.36
(ihiriș 12 33 — — 9.16
Cucerdea 1.01

1 11
— — 9.53

10.—
Uiâra 1 18 — — 10.09
Vințulâ dc susfi 1.05 — — — 10.19
âiudâ 1 46 _ — — 10.48
Toinsfi 2 25 _ — — 11.55
Crăciuneltt 2.50 _ — — 12.34
Plașd 3.03 _ — — 12.52
Micăsasa 3.35 _ — — 1.34
Copșa sic 4.01 — — — 2.13
Mediașă 4.20 — — — 2.46
fJisabetopcle 4.55 _ — — 3.31
91giș6ra ’ 5.42 — — — 4.32

5.02Rașfaleu 6.01 — —
Homorod 7.27 — — — 6.53
AugustinQ 8.08 — — — 7.43
Apatia 8.36 — — — 8 23
"eldiâra 9-06 — — — 9.02

irașovă
Timișă

9.46 5.37 _ — 9.52
— -— 1.55 — —
— 6.20 2.53 — —

Prodealâ

Bncurescl

1

_ 6.47 _ --
— 11.30 3.28 —

9.35
i

Trenu
de 

persone

6 37
6.58
7.14
7.29
7.56
8.18
8 58
9.15
9 34
9 53

10 28
10 47 
10.57; 
11.07j 
11.19
1.1b

Trenti 
de 

peradne

10.50
1
4*24 ! 3.29, 

2.15|~IâO5| 6.33

9.11
9.16'

10.37
12.20|

Orele de nâpte snntfi cele dintre liniile grdse.

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din Fabrica lui Martin Kopony, Zernesc!


