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NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI.11
Cu I Octoinvre 1887 st. v., s’au începută imă nou 

abonament ii pe trihniiulă Octoinvre, Novembre și 
Decemvre la care învitămu pe toți onorații amici și spri
jinitori ai foiei nostre.

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

pe trei luni 3 fi. pe trei luni 10 franoi
„ ș6se „ 6 „ ., ș6se „ 20 „
„ unu anu 12 „ ,, unu anu 40 ,,
Abonarea se p6te tace mai ușorii și mai

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

a însemna pe cuponă număruliT fâșiei sub care 
au primită diarulu.

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

Brașovu, 5 Octomvre 1887.
Caracteristică este părerea ce și-o dă unii 

diară germană din Berlină asupra situnțiunei in- 
teridre actuale din momuehia austro-nngiră.

Acestă iji;u u este „Național Zeitung", care 
întotdduna a luată îu apărare egemonia dualis- 
tică germano-maghiăfă din monarchia nostră. 
Tocmai pentru aedsta înse este de interesă și pen
tru noi judecata foiei berlineze asupra stăriloră 
de aci.

Cele două jumătăți ale imperiului liabsbar- 
gicu — (Jice „Național-Zeitung11 — au ajunsă, 
fiăcare pentru sine, actualmente la ună punctă 
ală desvoltării interiore, unde după natura lucru- 
riloră ea trebue să se op escă în locă și trebue 
să Hă bine chibzuită, ddcă urmărirea drumului 
de pănă acuma este în interesulă monarcliiei co
mune și a fiăcărei din cele două jumătăți ale 
imperiului, precum și ală dinastiei însăși11.

Mai întâia arată numita foiă, că desvoltarea 
în cele două jumătăți ale monarcliiei este tocmai 
opusă una alteia; că în Ungaria lucrurile tnergă 
spre crearea unui stată unitară maghiară, pe 
când în Austria maioritatea de pănă acuma ni- 
suesce la formarea unui stată federativă.

Semne de schimbare, dice „N. Ztg.“, s’au 
ivită mai întâiu în Austria. Aici s’au pusă pe 
gânduri clericalii și feudalii, mai alesă cei ger
mani, cari se temă că pretențiunile nesățidse ale 
Slaviloră cu timpulă potă amenința interesele 
loră și chiar ale imperiului.

Aceste temeri, de a nu slăbi statulă prin a- 
cordarea de pre multe drepturi naționalitățiloră, 
au cuprinsă chiar și cercurile guvernului și ast- 
felu s’ar fi hotărîtă a chema pe d-lă Gautsch la 
ministerulă de culte. Acestă elementă modera- 
toru în cabinetulă Taaffe este acum mai multă 
numită și considerată, fiice „N. Ztg.“, decâtă în
suși capulă cabinetu’ui. Mmistrulu Gautsch are 
a<Jl o bază tare, căci posițiunea Cehilorft și a 
Sloveniloră aternă de bunăvoința guvernului , 
care, d^că ar fi adusă în strîmtdre, ar pută să 
scotă ușoră o altă maioritate a caninei. Cehii 
suntu și ei admoniați de cătră guvernă ca să se 
modereze, ăr față cu Germanii din Boemia ofi
cioșii pdrtă ună limbagiu mai blândă.

După ce mai pledăz.i numita f6iă pentru 
solidaritatea tuturoru Germaniloră din Austria, 
(Jice că nu va greși, decă admite că acum au 
începută să ca4ă acțiile slave în Austria.

Câtă despre Unguri și Ungaria, ătă ce scrie 
fdia berlinesă:

„Și precum în Cislaitania mișcarea slavă 
începe a da de piedeci și a se mai opri îu 
locă, așa pdte că se va mai rări și în Translai- 
tania tempo-ul nu alu desvoltării unitare a statu
lui, ci tempo-ul maghiarizării. La prima ochire se 
pare ce-i dreptă, ca și când tocmai în momentele

de față acțiele maghiarismului ară sta forte stră
lucită. Căci ddră prima dietă al£să pe ună pe 
riodă de cinci ani arată o fisionomiă cum nu 
șl-a putut’o dori mai frumdsă cabinetulă Tisza; 
față cu vre-o 261 liberali (tiszaiștl) și 40 dele
gați guvernamentali ai dietei croate stau numai 
150 oposiționall, adecă 78 radicali (stânga es- 
tremă), 41 de ai „oposițiunei moderate11 , 11
„antisemițl11 și numai 10 „naționali11, cei din 
urmă aprdpe toți Sas!.*)

„Trebue să luăniă în considerația înse, că 
Croații numai pănă atunci voră sprijini guver- 
nulă ungurescă, pănă ce acesta va respecta au
tonomia loră națională mai multă ca înainte. Și 
ce privesce celelalte naționalități, împăratulă 
Eranciscă Iosifă însuși le-a făcută cunoscută, 
ce i dreptă loră și mai alesă Sasiloră din Ar- 
deală, când a călătorită prin totă regatulă cu 
ocasiunea ultimeloră manevre și inspectări de 
trupe, că acjî numai potă fi tolerate state me
dievale în stătu, dăr împăratulă a blamată tot
odată și șovinismulii maghiară, a promisă scu- 
tulă său fiă-cărei naționalități și confesiuni și mai 
alesă și-a manifestată voința, ca nici o naționa
litate să nu fiă scurtată în dreptulu ei de limbă 
de dragttlu domnirei esclusive a idiomului ma
ghiară “.

„Judeeându după vocile (jiareloră ungurescl, 
adevărată că cei din Pesta n’au audită și n’au 
înțelesă decâtă prima parte a memorateloră răs
punsuri ale monarcliului; dăr câtă pentru par
tea a doua, respectivele naționalități anevoie vor 
întrelăsa de a nu li-o revoca în memoria la tim
pulă nemerită. In totă casulă naționalitățile se 
potă provoca acum la propriele asigurări ale îm
părații lui-Rege, și esperiențele ce le-au făcută cu 
Croații voră face negreșită ca cercurile guverna
mentale responsabile să procedă dela sine cu mai 
mare precauțiune.11

„Dăeă lucrurile ară ajunge la lămuriri se- 
riose între Maghiari și celelalte naționalități ale 
Ungariei, cei dintâiu ar fi într’o posițiune neasă- 
mănată mai rea decâtă actualmente Germanii în 
Austria. Dintre t,6te popdrele Ungariei numai 
Maghiarii nu se potă răzima pe elemente rudite 
dincolo de graniță; trebue dăr ca Maghiarii 
în propriulu loră interesă să evite, ca, violândă 
naționalitățile, ce trăiescu împreună cu ei, în con- 
sciința de sine, să le silăscă a face o asemănare 
între posițiunea predominantă a Maghiariloră și în
tre adevărata loră putere".

1» memoria lui lacobrt Mureșianu.
Kedactorul „Gazetei Transilvaniei» a mai primită următo- 
rele telegrame și scrisori de condolență :

Constanta (Dobrogea), 29 Septemvre (11 Oct.)

„Bukarester Tagblatt11 dela 1 Octomvre a 
adusă cetitoriloră săi într’ună modă fdrte sim
patică și plină de condolență trista scire despre 
decedarea veteranului publiciștiloră români Ia- 
cobă Mureșianu, multă iubitului vostru tată. U- 
șureze marea vdstră durere conștiința, că doliulă 
pentru bărbatulă plină de merite, bravulă pe
dagogă și publicistă, luptătorulă neobosită și sta
tornică pentru binele națiunei române e gene
rală și adencă simțită chiar și în cea mai mare 
depărtare, aci la țărmulă Mării Negre, unde toți 
câți au avută onărea a cundsce pe bărbatulă cu 
renume îi voră consacra plini de pietate o la
crimă și din adenculă inimei îi voră cjice: Fiă-i 
țărîna ușdră ! p. Constantinescu.

Cușdiira, 10 Octomvre n.

Primiți și din partea ndstră espresiunea sin
cerei condolențe față cu nereparabila pierdere ce

♦) ,Nat. Ztg.» încă nil sciea de declararea gene
ralului Doda in urma căreia rămână in dietă numai și 
numai naționaliștii sasi. Bed.

ați îndurată prin mortea părintelui D-V6stră, 
care a fostă sentinelă neadormită a națiunei sale 
în tiinpă de 50 de ani loan Goron

preotă.
Teure, 1 (13) Octomvre.

Permiteți-ml, deși mai târziu, de a-mi es- 
priina profunda durere pentru mdrtea neuitatu
lui uncliiu Iacobă Mureșianu, fostă redactoră 
ală „Gazetei Transilvaniei11, marele Română și 
fala neamului nostru. Dumnezeu să v6 trimită 
mângâiere și să vă dea puteri ca să puteți cu 
succesulă dorită straplânta și sădi în t6tă sufla
rea română principiele decedatului genitore și să 
aveți fericirea de a vedă realisate justele dorințe, 
drepturi și libertăți, ce competă Românului din 
acestă imperiu după dreptulu divină, naturală 
și uman, a căroră eluptare a fostă ținta ferici
tului în Domnulă.

Mihailu Fâgărășianu și famila.

Bogata-română, 1 (13) Octomvre.

Piimiți, vă rogă, condolința mea pentru 
pierderea pre iubitului D-vostră părinte, vetera- 
nulu (Jiaristieei române. Dumnezeu se vă ajute 
ea stăgulă eredită dela părintele D-v6stră, de nu 
mai multă, baremi 50 de ani să-lă fâlfăiți!

Michailu Cherebețiu 
preoții.

Biserica Albă, 1 (13) Octomvre.
Primiți și din partea clubui română de aici 

condolința ndstră la pierderea bardului națională, 
a tatalui D-V6stră Ioană M. Roșiu

advocată.

Budapesta, 13 Octomvre.

Societatea junimei române din Budapesta 
„Petru Maioră11, acum constituită pentru o nouă 
activitate, împărtășește cu jale adencă durerea, 
ce a produsă în sînulă națiunei nâstre perderea 
ilustrului română Iacobă Mureșianu.

Iubirea ce elă a nutrită pentru limba și 
nămulă său și faptele isvorîte din acesta, sta- 
voră pururea înaintea ochiloră noștri dreptă mo
delă și încuragiare.

Legea firei î.șl 1 rmăză ctirsulă seu, și noi 
toți sub lege suntemă, dăr sufletele curate, ca
racterele nobile rămână adencă gravate, veclnică 
neperitdre din consciința posterității.

Perderea e comună, dăr durerea împărțită 
multă se ușorăză.

Fiă-i memoria binecuvântată 1
Pentru comitetă:

Vasil Bologa. v,-preș. Georgiu Poppu, secretară.

llafna, 12 Octomvre 1887.

Tristulă anunță despre perderea regretabilă, 
ce ați suferită prin mdrtea prea iubitului vostru 
părinte, a produsă în întrega națiune română 
ună simțămentă de mâhnire generală. Primiți 
— deși târdiu — condolențele mele adeucă sim
țite pentru perderea ireparabilă a neuitatului vos
tru și ală națiunei scumpă părinte.

losifu Miclea, docente.
Lăpușulii ungurescă, 1 (13) Octomvre.

Primiți, deși întârziată, sincerile nostre con
dolențe pentru ireparabila pierdere a scumpului 
vostru părinte, marelui patriotă, bravului ante- 
luptătoră națională română Iacobă Mureșianu.

Alessiu Latișiu, Vasiliu Rebreanu.

Teușu, 3 (15) Octomvre.

O lacrămă ferbinte marelui Iacobă Mure- 
șittnu 1 G. Serbu, parochO.

Din afară.
Pretutindenea se revidâză sistemulă fortifica- 

țiuniloră. Din Elveția se scrie cătră „N. fr. 
Presse11, că în Lucerna se află mai mulțl oficerl 
superiori de artileria, pentru ca să studieze trans
formarea proiectată a Lucernei într’o tabără in- 
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tăritâ. Spre acestu scopu au fostă recunoscute 
16rte cu deamăruntulu înălțimile ce doniindză în 
trările în Lucerna. In același timpi’i se anunță, 
că ministerulâ de r&sboiu olandeză a numită 
o comisiune militară, care să esamineze cestiunea, 
dăcft sistemulu fortificațiuniloră olandeze cores
punde cerințeloră militare de a<Jl. Se crede că 
guvernulă olandeză va presenta camereloră unu 
proiectă privitoră la fortificarea părții olandeze 
a liniei Maas.

O telegramă din Berlină comunică scirea, 
că „Kreuzzeitung“ discută idea r es ta b i 1 i r e i 
regatului polonă, care va fi constituită cu 
vechile sale provincii, afară de Posen, care ar 
rămână Prusiei.

Corespondentulă din Viena ală fdiei englese 
„Times“ anunță, că Țarulă ar avă intențiunea 
să denunțe formală tracta tu lă din Ber
lină, cu alte cuvinte: că acest.ă tractată nu 
mai e obligatoră pentru Rusia.

M inistr u 1 ă de r ăsboi u f rances ă va 
presenta în săptămâna acăsta consiliului supe
riorii de răsboiu trei proiecte. Celă dintâiu 
organisăză trupe spjeciale de munte, atâtă 
infanteria câtă și artileria; ală doilea î mul țese e 
trupele de artileria prin crearea duoră re
gimente mixte pentru servițiulă din Algeria și 
Tunis; ală treilea crează sapeurl de căi 
ferate.

SUIRILE PILEI.
Președintele camerei deputațiloră din 

Pesta s’a scusată înaintea camerei, că nu dânsulă a 
dată publicității scrisârea ce i-a adresat’o generalulă Tra- 
iană Doda.

—x—
Sub titlulă ,Persecuțiune,“ cetimă în „Luminăto- 

rulă": In comuna Pavneava locuită numai de Români 
gr. or. unde se află și mănăstirea St. George, în disfric- 
tulfi Detta și în diecesa serbâscă a Timișârei, invățăto 
rulă română Moise Stoină a funcționată neconlurbată 16 
ani și cinci luni, cu plata de 80 fl. câte 20 meți de grâu 
și de bâmbe de cucuruză, 2 jugăre de pămentă și 4 
stânjini de lemne. Insă sub pretextă că cu scola din 
Parneava are să se împreune și cea din Cameral-Sân- 
Georgiu, ai căruia locuitori asemenea suntă mai cu semă 
Români, la care scălă redusă are să fiă dascălă Serbulă 
Mihaiu lovici, făcură ce făcură cei mai mari și înlr’o 
bună di d-lă Unger, protopretorulă Dettei, dete cu pu
tere în stradă pe Moise Stoină spre întristarea și indig 
narea âmeniloră, cari erau indestulițl și trăiau bine cu in- 
vățătorulă loră. Invățăturulă română, omă în etate și tată 
a patru copii, aruncată in lume în gura ernei, se plânse la 
episcopulă concerninte, însă acesta l’ar fi scosă pe ușă 
îndreptându-lu se mergă la diecesele române sfu în țera 
românescă, dică sub elă acolo elementulu serbescă s’a to
pită în locă se se sportscă, ade?ă dică n’a vrută se serbi- 
seze pe Români. Bietulă invățătoră cu familia, acum ve- 
getâză in Maierele-Timișârei și este avisată la indurarea 
și ajutorulfi crestiniloră și a colegiloră, pre cari ii va fi 
durendă sârtea lui. Așa ni-se plânse învățălornlă în
suși. — Dăcă adevărată e, atunci rușine asupra episco
pului sârbă! 0 nouă dovadă, pe lângă alte multe, că 
Sârbii suntă totă așa de intoleranți și persecutori ea și 
Ungurii.

Inspectorălă școlară Ludovicii Relhy scrie cătră 
„Egyetertes» : »Pe hotarulă comunei Rucova din corn 
Huniădârei se află cariera de marmoră a im 

părați'loră romani. Obiectele de artă lucrate din 
marmoră .și găsite pe teriloriulă unei părți a Daciei, chiar 
a Panoniei își tragă originea de acolo. Calitatea loră 
au probat’o ani o miiâ și jumătate. 0 descoperire a 
carierei de marmoră nu e necesară, căci bolovanii de 
marmoră s'au încă așa precum au fostă lăsați de Ro
mani; n’ai decâtă să continui lucrulă. Se pdte alege 
între două stațiuni de cale ferată pe șo=ea înlr’o depăr
tare de 28 pănă la 36 chilometri. O restabilire e ne
cesară numai în valea ce se varsă în șosea. Acâstă 
marmoră s’a presentată de curândă membrului camerei 
inagnațiloră, architectului Ybl, care a declarată că e 
gata să întrebuințeze marmoră la construirea palatului 
regală și a basilicei din Leopoldstadt.*

—x—
După închiderea congresului higienică din Viena. 

o parte din membri au întreprinsă o escursiune la 
Pesta. Ungurii i-au primită bine, er ospeții le au măgu
lită vanitatea cu laude și Ungurii sleteau să’și âsă din 
pele de bucuriă. Așa la ună banchetă ce s’a întocmită 
în onârea visitatoriloră. profesorulă francesă Alglave 
ridică următorulă toastă: „Femeile vâstre suntă încă totă 
frumose și amabile, vinurile vâstre încă totă bune și fo- 
cdse ca mai nainte.... Ungaria e aeji multă mai bogată, 
mai în bună stare ....așa că națiunea vostră pâle rivalisa 
cu poporele care posedă cea mai vechiă civilisațiune. 
Ungaria e în Orientă sora Franciei, a marei națiuni li
berale.’ Treille, totă francesă, toasta in numele Fran- 
cesilotă pentru „vitejii" Unguri. Francesii suntă anle- 
luptătorii probați ai libertăți și nutrescă cea mai căldu
râsă simpatiă pentru „eroii și iubitorii de libertate11 
Unguri. Adolf Smith, englesă, e interpretulă simpatie- 
loră poporului englesă iubiloră de libertate pentru Ma
ghiarii „iubitori de libertate11. Bea pentru -republica 
sciințeloră." Tayer mulțămesce în numele dameloră 
„cavaleriloră" Maghiari. Și așa mai departe. Să nu 
crecjă insă cetitorii că vorbitorii amintiți au vorbită din 
inimă. Ei au căutată să satisfacă vanității ungurescl, 
căci bine sciu acești streini ospeți, ce stări teroristice, 
politice, sociale și culturale, domnesă la noi, dovadă ar 
ticululă de deunăzi din -Correspondance de Paris". A- 
colo era descrisă și „iubirea de libertate11, și -civilisa- 
țijnea", și „cultura’ ungurâscă. Mai pote fi cineva a- 
tâtă de naivă a crede, că acei âspeți au vorbită seriosă, 
er nu de dragulă .frumoseloră și amabileloră femei", 
și de ală -vinuriloră bune și focâse’ ?

Privitoră ia scirea despre revolta țărani loră 
din Reșineu, lângă Chicii nda mare, se scriu fâiei un 
gureșei „P. Lloyd" următorele despre causa revoltei: 
„înainte cu câteva <file petrecu acolo o comisiune avândă 
să împartă 1500 jugăre câmpă erarială miciloră proprie- 
laii de case săraci, pe plată în rate. Câtorva Bulgari bo- 
gațl nu le plăcă acăsta și ațițară poporulă contra comi- 
siunei, învinovățin lă pa memb 'ii acesteia, că suntă ne 
drepți și parțiali. Ferberea crescu din oră ’n oră și po
porală se adunase dej i la loculă principală luândă o a- 
titudine amenințălore. Sosindă 25 gendarml, chemați 
telegrafică din Cliichinda, eomisiunea îș! continuă lucrarea 
neimpedeeafă. Contra unjitoriloră s’a pornită cercetare-. 
— E euriosă că țăranii se revoltă fiindă că ,li se face 
bine:- Prâ bâcănă o spune și fâia ungurâscă/

—x—
Siguranța publică in Clușiu lasă târle multă de 

dorită. Hoții spargă cam desfi prăvăliile și le golescfi, 
precum s’a întâmplată in noptea de 12 spre 13 Oclomvre 
n. înlr’o stradă, unde cu câteva dile mai nainte se spăr
sese o altă prăvălia. De asemenea sinuciderile suntă 
(ârte dese.

—x—

Locuitorii comunei Boroșineu 10 -m ică din co- 
milatulă Trei-scaune se potă »ferici" și ei cu stăpânirea 
ungurâscă, care a pusă taxe enorme pe arme și pe vâ
nată. Lupii le decimâză cumplită vitele. „Bieții" ese- 
cutorl de dare, ce le voră mai lua > fericițilorQ“ Boro- 
șinenl ?

Domni.șâra Bârseseu. după cum scrie „Nemzet", 
s’a retrasă dintre membrii Burgiheatrului din Viena. 
Era să se represente drama lui Sehiller -Cabală și amorfi- 
și d-na Wolter refusândă să jâce rolulă de ,Sadi Mii- 
fort", acestfi rolă trebuia cu totă dreptulfi să se dea 
domnișârei Bârseseu, der directorulă teatrului l’a dată 
d-șârei Dumont. Acâstă greșită împărțire a roluriloră a 
indignată pe domnișâra Bârseseu și imediată șl-a trimisă 
demisiunea declarândă directorului, că mai multa ea nu 
va păși pe scena Burgtheatrului, câtă vreme va juca altă 
artistă rolurile, ce vrâ să le joce dânsa.

Cărei umăr ii din Clușiu, cu aprobarea consi
liului orășenesefi, au cerută dela ministrulă de interne, 
să le dea voiă a sui prețulă spirtului vândută in canti
tăți mici (1 litră cu 1 fl.j. Ministrulă însă n’a aprobată 
acestă hotărîre, cjieendă că nu pote face escepțiune pen
tru pofta unui orașfi, după ce și așa cestiunea răscum- 
perărei regalielorfi e in ajună de a se resolva.

—x—

La 11 Oetomvre n. diminâta s’a descărcată peste 
orașulfi A rad fi o furtună violentă cu fulgere și tunete 
dese. In suburbiulă Gaiu și în împrejurime a pricinuită 
furtuna stricăciuni edificieloră și plantațiunilorfi. In a- 
ceeași <ji in Hoghină (Huedină), comit. Huniădâra, a 
pricinuită ună oreanfi mari stricăciuni în coperișele ca- 
seloră și in grădinile de pâme.

—x—

In comunele Egerpatak din comit. Trei-scaune 
și Kozmas din comit. Ciucului mulți locuitori au sufe
rită daune miri, rămânândă și fără adăpostă, din causa 
unoră mari ineendiuri.

—x—

Delegațiunile suntă convocate in Viena pe <)iua 
de 27 Oetomvre n.

—x —
Constituire. In 20 Septemvre st. v. membrii so

cietății de lectură -Andreiu Șaguna", adunați în sala cea 
mare a seminariului in o ședință presidată de d-lfi dir. 
sem. I. Hannia, s’au constituită pentru an. scol. 1887/8. 
Înainte de a purcede la alegeri, presidiulă prin o cuvân
tare căldurâsă, accentuândă însemnătatea societății, ca 
una dintre operele fericitului metropolită Andreiu Șaguna, 
recomandă membrilorfi deplină zelfi și stăruință intru în
deplinirea chemării loră, frățâscă și seriâsă înțelegere în 
desbaterile loră, în interesulă înaintării și prosperării so
cietății din care ei faefi parte. — Constituirea s’a efec- 
luită in următorulă modă: De președinte ală societății s’a 
proclamată d-lfi prof. sem. D. C'omșa; de vice-președiute 
ală societății și președinte ală comitetului s’a alesfi I. 
Teculescu, clericfi an. III; redartorf. ală fâiei societății 
S. Făgărășană, clericfi an. 111; notară ală coresponden- 
țeloră D. Cămpeană, clericfi an. III; notară ală ședin- 
țeloră D. Goia, clerică II ; cassarfi 1. Stroia, clerică an. 
I; controloră I). Chiujdea, clerică an. III; bibliotecară Ier. 
Iliescu, clerică an. II; vice bibliotecară I. Enescti, peda
gogă an. I ; âr de membrii in comitetă: Greg. Niciră și 
A. Oprea, clerici an. III; N. Cărpenișanu și G. Eneseu, 
clerici an. II; II. Cristea și P. Nicolescu, clerici an. I; 
I. Breneiu, pedagogă an. III, și I. Pitică pedagogă an. II.

FOILETON O.

TIMOTEIU QIPARIU
(Urmare.)

Este ună faptă euriosă de observată, acela, că omenii 
de studiu pe cari vârsta ii ingădue a se strecura inceti- 
șorfi in sinulă ocupațiuniloră intelectuale, revină ca prin 
tr’o lege fatală in timpulfi adâncelorfi bătrâneți la primele 
îndeletniciri preferite ale tinereței. Fie-care din âmenii 
cărora in primăvara vieții le-au (Jimbilă petrecerile inte
ligenței, iau pe atunci in mai mare favore o ramură âre- 
care dintr’ânsele, asupra căreia se inapoiesefi când suntă 
pe scăpătatulfi ijileloră. De mi-o face și mie sârta parte 
îndelungă pe lume, bănuiesefi că voiă scutura atunci de 
pulberea ce le acopere de 35 de ani și mai bine nume- 
râsele traduceri românescl din poeții elini și latini, Omer, 
Esiod, Pindar, Sofoclu, Catul, Virgil și Orațiu. Din Ovid 
nu m’am cercată sâ traducă când eram tânârfi; speră că 
n’am să cacjfi în așa păcală la bătrânețe.

Iartă-mi-se de a-ml fi resfrăntă aci gândulă asu- 
pră'ml, mai alesă când stau a vorbi despre ună adevă
rată omă de sciință.

țipariu, după ce trecu în Blașiu cursulă școlară 

gimnasială de filosofiă pănă la 1823, âr celă teologică 
pănă la 1826, fu îndată numită profesoră la gimnasiu și 
apoi la seminară, unde ținu, intre altele, și clasa de fim- 
bele ebraică și chaldaică, referildre la studiele Biblice 
In cei de pe urmă ani ai vieței sale, ii plăcea a’și simți 
vieța scurgându-se lină in dulcele amintiri ale juneței. 
Acestea ii legănau mințile obosite in acea naivă simpli
tate de forme și in acele subtilități ingeniose și eterne 
ală seriptureloră orientale. Ele ii odihneau de munca ce 
depusese, în cursă de 40 de ani, ca sâ compună, să scrie 
și să tipărâscă o așa mare cățime de cărți; de o parte 
cărți pentru biserică și seminarii, precum „Orologierulă 
sâu Ciaslovulă și Acatistierulă" (1836), „Ermeneulica și 
Știința Sfintei Scripturi11 (1844-45). „Acte și frag
mente pentru istoria bisericei* (1855); apoi cărți de 
iotă felulă pentru școlele gimnasiale, reproduse în 
adesfi repetate edițiunl didactice și pedagogice; în fine 
și mai alesă articull și cărți pentru cunoscința mai 
multă seu mai puțină aprofundată a limbei româ
nescl. Osebită de tâte ce elă a publicată asupra a- 
cestei materii, in „I’âia pentru minte", și în revistele 
sale periodice, -Organulă luminărei" din 1847 și 48, și 
.Archivulă pentru filologia și istoria" din 1867 pănă la 
1873, apoi cărțile sale fundamentale in acâstă ramură 

suntă: „Elemente de limba română" (1854), „Crestoma
ția" sâu „Analecte literare* (1858), -Principie de limba 
și de scriptura" (1866) și in fine -Gramatica româna" 
(1869 și 1877).

Asupra acestei serii de publicaținnl fârle însemnate, 
care constituescfi opera de căpetenia a eminentului filo
logă, ne vomă aținti privirile într’ună ultimă studiu con
sacrată lui T. Qipariu.

Pe când însă Cipariu, profesoră la Blașiu dela 1827 
încâce, lăcea tâte aceste tipăriri felurite, elă era alesă, 
la 1842, canonică ală capitolului metropolitană; la 1854 
i se încredința direcțiunea gimnasiului de acolo, și apoi 
prefectura tipografiei; âr la 1868, după reposarea dem
nului metropolită alfi Româniloră uniți, Alexandru Sterca 
Șuluțfi, .... multe voturi ale Româniloră se întruniră 
asupra lui Cipariu............. Elă însă nu lă întărită în
calitate de metropolită, dâr încă cu unii ană înainte 
Associațiunea literară a Româniloră din Transilvania îlă 
numise vice-președinte ală ei. In ședințele ei, elă rosti 
mai multe cuvântări de o mare însemnătate. Amil ci
tată in rendulă trecuta ună pasagiu din una din ele. 
Ai)I voimă asemeni să dămă ună ală doilea esemplu de 
acea vorbire căldurâsă, plină de focă și de inimă, și 
pl.nă de o libertate de care Românii in Transilvania nu
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„Convorbiri literare', Nr. 7, dela 1 Octomvre are 
următorulă sumarii: V. A. Urechiâ — Popa care scie 
carte (poveste;; G. Lahovari — Hârtii vechi (urmare); 
Wilhelm de Kotzebue — Lascară Viorescu (urmare); 
Cervantes — Don Quijote de I Mantila, trad. de S. G. 
VftrgolicI (urmare); Teodorii T. Butada — Schița bio
grafică, Elena Asaki; E. C. — Clopoțelulă fericirei, Cur- 
sula lumei, Mângăere (poesii); T. M. — Nefrologii, Ti- 
moteu Cipariu și Alesandru CihacQ ; Bibliografia.

Gherla, 14- Octomvre 1887.
Domnule Redactorii I Încă Duminecă în 25 Sep- 

temvre am fostă conchematii la o ședință pe știm, dâmne 
și domnișâre diu locă, pentru de a ne înțelege — pre
cum am promisă în Nr. 151 ală «Gazetei» — despre 
modulă de a instrui în lucrurile de mână pe fetițele dela 
șcdla română din Gherla. La acâsla m’am fostă angajată 
când încă prin luliu a. c. am întreprinsă o colectă bene
volă în aceslă scopă, ală cărei resultată s’a publicată in 
numărulă amintită ală «Gazetei*. Der la ședință afară 
de dâmna Cassa și domnișârele Sabina Boeriu și luliana 
Oriană, cari s’au și oferită a ajuta subscrisei in condu
cerea lucruriloră de mână, nu s’au presentată altele. 
Așa comitetuiă proiectată, care putea lua inițiativa și 
pentru alte lucruri, nouă necesare, a rămasă deocamdată 
numai in ideă.

Lucrulă de mână s’a începută cu 32 de eleve, și 
se ține regulată Mercurea și Sâmbăta dela 3—4 <5re 
Elevele cele mai sărace și orfanele s’au provăcjută cu 
materialo de lucru din partea direcțiunei școlare, căreia 
i s’a transpusă din suma cole .-tată 20 fl.; er din restulă 
de 11 11. 20 cr. parte s’a procurată materială, parte se va 
mai procura in decursulă anului. De notată mai este, 
că din șirulă contribuitoră binevoitorloră — publicată în 
numărulă pomenită ală .Gazetei» — a rămasă afară din 
erore d-nulă lonă Bopă, profesor de teologiă, cu 1 fl. v. a. 
Rugăndu-vă, să bine-voițl a publica și acestă comunicată, 
ca întregire la cele publicate, precum și espresiunea pro
fundei mele mulțămite P. T. dd.j contribuitori, rămână a 
d-voslră stimăiore. Ludovica Borgovan, n. Antonii,

Esposițiunea agricolii din Zerneștl.
(Urmare.)

In decursulă pausei culma abundantă îd mâncări, 
cu vină și bere bună, încă mulțumi pe toți, er damele 
au fostă plăcută surprinse cu înghețată pregătită pentru 
esposițiă de Băncilă din Zărnescl.

Petrecerea dură pănă mai țdiminăța, ducendă toți 
cu sine cele mai plăcute suveniri dela esposițiă și balulă 
din Zărnescl. In 19 Septemvre la 8 6re diminăța Ilus. 
Sa d. comite supremă plecă din Zârnes 1 petrecută intre 
alții de d lă prim pretore pănă la P.-Mărului. Aslfelă se 
termină esposițiă agricolă d>n Zărnescl.

Nu polă încheia acăstă descriere, fără să intonez 
încă odată, că decă acestă esposițiă a reușită peste aș
teptare bine, meritulă acesta este a se atribui in linia 
primă tuturora, și cu deosebire femeiloră, cari n’au pre
getată a’șl trimete spre espunere frumâsele loră lucruri 
de mână; recunoștință merită d-nii prim pretore Ales. 
Belle și președ. comit, arangiator. Nicolae Garoiu, cari 
n’au încetată a îndemna pe locuitorii din tăte comunele 
a contribui cu lucrurile și cu vitele loră la reușita es- 
posițiunei.

Arangiamentulă internă ală esposițiunei s’a făcută 
după planulă și inviațiunele preș. Nic. Garoiu, care'e 
ajutată la arangiarea aceleia mai numai de neobositulă 
membru lână Sirăvoiu și d-șorele Isaac în termină hirte 
scurtă au fostă în stare a presenta numerosului publică 
o esposițiă destulă de bogată în obecte și astfelă aran
jate, incătă nici unulă n’a fostă ascunsă vede-ei publi
cului. Recunoscință merită și primăria comunală din 
Zernescl, căreia i-a succesă a țină cea mai bună ordine 
atâta in'localulă esposițiunii, câtă și afară de acela, în- 

câtă nu s’a ivită nici cea mai mică nemulțămire din 
partea cuiva, er obiectele espuse n’au fostă atinse său 
mișcate dela loculă unde au fostă așe4ate, așa că rena- 
poindu-se tuturoră esponențiloră lucrurile loră, n’a 
avută nimenea motivă de a se plânge, cî i-a lipsită seu 
s’a st'icată ceva din lucrurile espuse.

încă o observare ne mai permitemă in ceea ce pri 
vesce premiarea obiecteloră și a viteloră espuse.

Am văcjută espuse de multe Dâmne multe și fru- 
mâse obiecte (lucruri textile) de mână; nu voiu să de- 
tragă nimica din meritulă d-loră, căci dâcă Dâmnele dau 
paralele loră spre a-șl procura atarl lucruri, recunâs- 
cemă că prin acăstă forță insășl ele contribue multă la 
susținerea și progresarea industriei de casă, am dori insă 
ca dâmnele să se mulțumescă cu diplome de recunos
cință, dăcă li se vor da, ăr premiile să le eădă a se distribui 
aceioră femei, cari in adevără lucră cu inânile loră o- 
biecte atâta de frumâse, precum am vătjută intre altele 
multe costumulă lucrată de văduva Băncilă din Eundata

Totă asemenea observări ne permitemă a face și 
relativă la premiele date pentru vite. Incâtă stimă, pre- 
miele destinate pentru cei mai buni și mai frumoși boi 
de jngă, pentru bivole, mânzl, oi și porci s’au dată de 
regulă Domniloră, cari au avută atarl vite.

Ca Domnii să aibă vite mai frumâse ca țăranii, acăsta 
este lucru naturală, căci inteligința său onorațiorii dis
pună de o parte de nutreță mai multă și mai bună pen
tru vitele loi ă, grijescă mai bine de ele, de altă parte 
vitele 'oră sunlă mai cruțate, le concedă și repaosulă 
necesară; ună țărână însă trebue să cruțe nutrețulă, e 
silită să înjuge vitele sale c|i de di și așa chiar o rassă 
mai bună de vite in mâna unui omă mai năcăjită nu 
păte să se desvolte destulă, nu pâte să arate bine.

Juriulă trebue să fiă dreptă, are să recunăscâ 
premiele amăsurată viteloră, ce le are înaintea ochiloră 
săi, fără să întrebe, că ale cui ar fi acelea vite, er dăcă 
acele premii se vină pentru vitele onorațioriloră, aceștia 
ar pute afla cu multă mai multă mulțumire in recunăs- 
cerea generală, că vitele loră simtă cele mai frumâse, 
er la premiele de 1—5—10 fl. ar pută resigna in fa 
vorulă țăraniloră, cari după dânșii au putută arăta cele 
mai frumâse vite și acăsta cu atâta mai multă, căcî 
precând pentru ună domnă ună premiu de câțiva fiorini 
rămâne totă numai ună ce bagatelă, pentru ună țărână 
deoparte este o rubrică însemnată, ăr de altă parte prin 
atarl premii se incuragiază p/emiatulă și se îndemnă și 
alții a ține vite frumose.

Altă valâre are insă pentru ună domnă o diplomă 
de recunoscință, precând pe ună țărână o diplomă pu 
țină îlă încălijesce, căci ochii lui sunfă ațintiți la premii, 
ăr dăcă nu le capătă, se mângăe cu (Jicala: Domnii pen
tru domni facă premiele. (Va urma )

Raportă polițieneștii! Spre a feri publiculă de în
șelare de cătră vencjătărele de struguri, carejse folosescă 
de cele mai înșelătore apucături când cântărescă stru
gurii în cumpănă ținută în mână, căpitănia orașului le-a 
avisată încă în tomna anului 1886 să atârne cumpenele 
de ună fusă fixă și așa să cântărescă strugurii. Se face 
atentă publiculă asupra acestei disposițiunl, fiindă că 
s’a întâmplată că unele vândătâre iau josă de pe fusă 
cumpenile și cântărescă strugurii ținându-le in mână.

Cu ocasiunea târgului săptămânală de Vinerea tre
cută, o țigancă a încercată să vântjă unei femei, pe 
preță de 2 fl., ună inelă de alamă sub pretextă că e 
de aură. Inșelătârea fu arestată și la interogatoriu de
clară, că ea n’a disă că inelulă e de aură, ci numai de 
— »uj arany» (aură nou.)

Ultime sciii.
BERLIN U, 14 Octomvre. — Prințulu rus ti 

Woronzow a adresată din Meranu depeșl șovi- 
niste la diferite foi din Berlină. Cătră „Kreuz- 
zeitung11 a telegrafiată, că cea mai gravă insultă 
pentru familia Țarului este, ce e dreptă, că ea 
are în vine sânge germană, dâr ea va îngriji, ea 
în loculă nesuferitului sânge germană să pună 

multă sânge francesă. Cătră „Post“ a adresată 
următdrea telegramă: „Simpatia mea și a tutu
roră Rușilor» pentru Franța e basată pe certitu
dinea, că cu forțe unite se va pune în curendă 
capătă supremației germane11.

LONDRA, 14 Octomvre. — „Daily News“ 
e informată din Viena, că Rusia face cele mai 
mari silințe spre a provoca nouă turburărl în 
Bulgaria. Numărulă agențiloră ruși a crescută 
considerabilă. Foile oficidse rusescl îșl exprimă 
ferma convingere, că prințulă Ferdinand va fi 
răsturnată în scurtă timpă.

BERLIND, 15 Octomvre. — O declarația 
oficială spune că d. de Munster, într’o notă a- 
dresată d-lui Flourens trimițându-i 50,000 mărci 
pentru familia Brignon, a constatată că de acum 
e recunoscută, că acestă regretabilă incidență 
dela frontieră n’a fostă resultatulă unei rele voințe, 
ci consecința instituțiuniloru germane actualmente 
în vigăre.

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

COPENHAGA, 16 Octomvre. — Se voi- 
besce, că Țarulă va pleca de aci peste 8—14 
dile și va visita pe împăratulă Vilhelm.

CONSTANTINOPOLU, 16 Octomvre. — 
Deși guvernulu rusă consideră pe P6rtă ca an
gajată în privința propuneriloră bulgare, Pdrta 
declară, că nu mai păte trata cestiunea, după ce 
Rusia n’a acceptată contra-propunerile turcescl. 
Cercurile politice esplică noua atitudine a Porții 
prin întrevederea dela Friedricshruhe și prin lim- 
bagiulu schimbată ală lui Bismarck.

DIVERSE.
Nu-i vinovată copilulu — Tata (cetindă atesta- 

tulă de scâlă ce îla adusese copilulă): Cum poți să-mi 
aduci ună astfelă de testimoniu, băiată de nimica ce 
ești? Ce felă de calcull sunlă aceștia: nesuficientă, sufi
cientă, nesuficientă etc. — Copilulă: Tată, dâr cum 
poți sâ mâ cerțl astfeliu, că dâră nu l’am scrisă eu a- 
testatulă!

** *
Nihilistă prinsă. — In Viena se găsesce arestată 

ună nihilistă, care in urma intervenirei guvernului ru- 
sescă a fostă prinsă în momentulă când părăsea vago- 
nulă la gară. Elă se numesce Leon Jassewicl și se ijice 
că a trăită doi ani în Parisă, unde a avută a face multă 
cu fruntașii emigranțiloră ruși. Jassewicl s’a dusă din 
Parisă, însărcinată cu o misiune, prin Geneva în Austria 
de unde avea sâ plece spre nord și anume la Copenhaga, 
ca să omâre pe Țarulă, după cum presupună cercurile 
rusescl. Deși a stată mai mulțl ani in streinătate elă 
pretinde că nu scie decâtă rusesce. La dânsulă s’au 
găsită două pașaporte false și o scrisâre de legitimare 
din partea lui Lawroff, șefulă revoluționariloră ruși din 
Parisă, cătră partisanii și persânele de încredere ale ni- 
hiliștiloră în Rusia, precum și bani austro-ungarl și ru
sescl. Acum două cjtle a sosită în Viena și soția lui și a 
descinsă înlr’ună hotelă la mahala. Și ei i s’a luată in
terogatoriu ; ea spune că soțulă său ar fi ingineră, pe 
când Jassewici caută a face să fiă luată dreptă ună pro
letară inculta. S’au începută tratările pentru estradarea 
nihilistului.

Editoră și redactoră responsabilă: Dr. Aurel Muresiaun.

prâ cutezau a usa, când era vorba de unitatea neamu
lui românescO. La 1862, în Brașovă, âtă cum incheiă 
Cipariu discursulă său asupra scopului Associațiunei:

„Dea cerulă ca, precum toți sunteină de ună sin- 
ge. toți ne-amă îndulcită dela sînulă mamei nâstre cu a- 
celeașl cuvinte dulci, toți ne suntemă frați, — ori câtă 
ne despartă munții și văile, și ori câtă ne împartă stă
rile politice și confesiunile religiose, — totă numai una 
să fimO, o națiune, o limbă, o literatură, și dăcă pe alt 
tâmpă Românulă e tăiată în bucăți și purcede pe căi 
diferite, une-orl cu totulă contrii, der celă puțină in li
teratură, in pașii cătră cultură, numai ună corpă și nu
mai ună sufletă să fiă. Atunci, orl-ee despărțiri politice, 
sociale și religiâse ne voră tăia dela o lallă, dâr spiritul 
națiunei și geniulă română va tinde aripele sale peste 
toți fii lui Traiană și-i va ține legați întru legăturile pă
cii, frăției și unităței naționale. Așa să fiă în veci 1 
Amină !«

Aceste cuvinte ne dau tonulă pe care vorbise Ci
pariu și ca membru a'ă comitetului de pacificațiune din 
1849 și ca deputată ală țării Ardealului la 1860, în ca
mera dela Viena.

La Aprilie 1866, reposatulă C. A. Rosetti, ca mi
nistru ală Instrucțiunei publice în România, luă iniția

tiva instituirei unei societăți literare a tuturoră Româ- 
niloră, care era menită să devină Academia ndstră. In 
trunirea ei, ce era sâ se facă chiar în acelă ană, se a- 
mftnâ însă printr’ună jurnală ală consiliului de miniștri 
din 21 Iulie, în capulă căruia vedemă subscrisă pe d. 
Dimitrie Sturdza. Totuși în anulă următoră, d. Dimitrie 
Brătianu chiămâ pentru prima âră în țeră la noi pe re- 
presentanții întregei Românii, ca să formeze acilea ună 
areopagă națională, pe basa limbei comune.

In fruntea acestora se presenta atunci, ca preșe
dinte alesă prin dreptă de merite și de vârstă, canoni- 
culă Timoteiu Cipariu. Dâr când se deschise în socie
tatea academică discuțiunea asupra dicționarului limbei, 
ea dela începută se înverșună așa tare, încâtă firea 
demnă, bine cun pănită și minunată de fină a acestui 
distinsă erudită, se spăimântă de apucăturile tumultâse 
și autoritare ale unoră din colegii săi. Elă plecă din 
București, fără gândă de a se mai întârce vre-o dată în 
acelă aprigă câmpă de cărtă, unde 4icea elO, domolindă 
glasulă ca de grâză și de uriciune, „se facă treburile cu 
lopata și nu cu judecata11.

Din Blașiu trămise însă la 1869, partea inlâiu (a- 
nalitică) a gramaticei sale, și în 1877 a doua, cuprin- 
(jândă Sintaxa.

De aci înainte păna și tiparulă nu mai scâseră ni- 
mică la ivelă din lucrările lui Cipariu.

Ce va mai fi lucrată elă in acești din urmă 4ece 
ani ? Pâte că d. Canonică Moldovană, esecutorulă său 
testamentară, va scote la lumină lucrările rămase pănă 
acum necunoscute.

Ceea ce cunoscemă, ceea ce intrevedemă, pe tim- 
pulă acestoră 4®ce ani, este numai umbra bătrânului e- 
rudită, viețuindă într’o adâncă liniște, ca și ascunsă de 
lume printre cărțile ce’lă împresurau de pretutindeni și 
se ridicau ca metereze imprejurulă lui.

Ii 4ărimă asemenea cu acei filosofi gârboviți pe 
care nemurilorulă pictoră Rembrandt ni i-a înfățișată în
fundați în intunereculă unoră boite ticsite cu cărți și pri- 
mindă numai pe ală loră chipă, adâncă cugetătoră, o 
minunată ra4ă de sâre, care depune pe a loră frunte o 
aureolă de spiritualitate, de înțelepciune, de virtute, de 
nemurire. In idealii filosofi ai lui Rembrandt ne place 
a recunâsce chiară icâna venerată a ilustrului nostru 
Timoteiu Cipariu.

(„Epoca.*) Odobescu.



Nr. 219. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

Gtrtselă la bursa ăe Vîsna SSursa de itiieiiresei. Cursuiu pieței Brașovu
din li Octomvre st. n. 1887

Rentă de aură 5’/, ... 99 85
Rentă de hârtia 5“/0 . . 85.75
împrumutul^ căiloră ferate

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

loră ferate de ostil ung.
(1-ma omisiune) ... 9690

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi
lor ă ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) . . . .114 22

Bonuri rurale ungare . . 104 20 
Bonuri
Bonuri

miști
Bonuri
Bonuri rurale transilvane 104 50

cu cl. d6 sortare 1C4.—
rurale Banat-Ti-
...........................104.—

cu cl. de sortare 104.—

Nr. 58—1887.
sen. scol. gr. cat.

Cota oficială dela 26 Septemvre st. v. 1887.
Bonuri croato-slavone . 104 25
Despăgubire p. dijma de

vinii ung......................—.—
Imprumutulă 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. . . 112 10
Losurile din 1850 . . . 135.—
Acțiunile băncel austro-

ungare..................... t'84 —
Act. băncel de credită ung. 284.75
Act. băncel de credită austr.283.70
Argintulă —. — Galbinl

împărătesei . .
Napoleou-d'orI . .
Măre! 100 împ. germ. . . ___
Londra 10 Livres sterlinge 125.50 i Bancnote austriace contra aurii. .

Renta română (A°n).
Renta rom. arnort (5°/0) 

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

>
fonc. rural

»
>

Cump.

(7°/o)
(5°/o)
(7°/o)
(6°/o)
(5°/o)

națională a României 500 Lei

>
»

urban
>

ven-t.

93'/a 9 */s
bO- 97—
bl— 92—
34— 36 —

105— 106—
91 ’/* 92’,*

103— 104—
96— 97—
87>/a 88>/a

Banca
I Ac. de asig. Dacia-Rom.

’ ' ‘ 9 931 ‘ ’ Națională
6L40 Aură contra bilete de bancă 14.’/*

2.03
15.—
2.04

din 15 Octomvre st. n. 1887

Bancnote româi'.tMei . . . . Cump. 8.57 Vend. 8.66

Argint române». . . . . . . • 8.49 » 8.54

Napoleon-i'orl . . • • « * 9.89 > 9 96

11.21 » 11.28

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

Galbeni ...... 5 86 » 5.90

Scrisurile fonc. »Albina» 6«/o • > 101.— > 102.--

n * » 5’/o • „ 98.— - 99.—

Ruble Rusesc! .... , , . » 109.— > 110.—

Discontulă . . . > 7--10°/a pe ană.

Concu rsu.
Devenindu vacantă postulă de învățătoră în Cl. II-a a scdlei 

conf. gr. cat. din Rodna-nouă (Uj-Rodna, comit. B. Naszod, p. u. •(.)- 
Rodna) prin acesta se escrie concursă cu terminulu până în 30 Octomvre 
st. n. a. c.

Emolumentele suntfl: salară anuală de 240 fl. v. a. pri- 
mindă în rate lunari anticipative din fondulă scol, conf ; cuartiru liberă 
și lemne de focă. Suplicanții au se dovedAscă că au esamenele de cua- 
lificațiune conformă recerințeloră legei școlare, Suplicele suntă a se îna
inta acestui presidiu. Presidiulu scol. conf. gr. cat.

Rodna-nouă, 14 Octomvre 1887. 1—3
Panifiliu Grapini, președ. Teodorii Iepuranti, învăț, not.

Sosirea și plecarea trenuriloră și posteloru în Brașovu.
I. Plecarea trenuriloril:

1. Dela Brașovu Ia Feșta:
Trenulă de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute sera. 
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore Ol minulă diminăța.

2. Dela Brașovu la Bucuresoi:
Trenulă accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța. 
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după ameiji.

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

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amă<jl. 
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

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

binevoiască a scrie pe cuponul ă mandatului poștală și numerii de pe 
fâșia sub care au primită Qiarulu nostru până acuma.

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

Decă se ivescă iregularități la primirea cjiarului onor, abonați 
suntă rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze. ADMINItSTll. „GAZ. rlIlANS“-

2. Dela Bucuresoi la Brașovu:
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera. 
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amăcjl.

A. Plecarea postelorA:
a) Dela Brașovă la Reșnovu-Zernesci-Branu: 12 ore 30 min. după ameiji.
b) „ n n Zizinu: 4 ore după amecjî.
c) ,, ii in Sicuime (S. Georgî): 1 oră 30 minute năplea.
d) „ ii la Făgărașiî: 4 ore dimineța.
e) „ n ia Săcele: 4 6re dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Reșnovit-Zernescl-Branil la Brașovă: 10 6re înainte da amătji.
b) „ Zizinu la Brașovă: 9 6re a. m.
c) Din Sicuiine la Brașovă: 6 bre sera.
cl) „ Fayărașil la Brașovă: 2 ore diminăța.
e) „ Săeele la Brașovă: 6 ore 30 minute săra.Mersulti trenurilorU

Valabilă dela I luniu st. n. 1886.

pe linia P’redeaSii-Biadlapesta și pe linia Tehsșâ-Ara'dîi-Bnsfiapest.a a calei ferate orientale de stafii reg. ung.

Predealu-Budapesfa Budapesta— Teiiișu- BSudapesta-Aradâ-TeiușA.

BucurescI

Predealu (
(

Timișă
Brașovă

Feldidra
Apatia
Augustină 
Homorodă 
Hașfaleu

(

Trenă 
de 

peraOne

Tren 
accelerat

Trenu Trenu 
oianlbus omnibua

4.30 7.30
1.14

9.12
9.85

10.12
1.45

SighișAr» 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Aiudă

(
(

Vințulă de susă 
Uiora 
Cucerdea 
Chirisă 
Apahida
Clușin

Nedeșdu 
Rhirbău
Aghinșă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Vadă 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsărhely 
Veneția-Oră<)ii

Oradia-mare

(

7 20

7 57
8.24
8 47
9.29
9 37

10 53
11.00
11 34
12.03
12.26 
12.42

1.11
1.23
2.06
2.27
2.49
2 56
3.12
3.46
5.01
5.21

6 01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

P. Ladâny 
Szolnok 
Buda-peita

Viena !

Nota:

9.11
9.16

10.37
12.20
2.15

8.00

4 Ol
4.47
5 28
5.59

6 49
8.35
9 02
9.12
9 56

10 37
10 59 
11.16

11.37

12 16
12.33

1.51
2.18
2 48
2 56
3 64
i 51
5 28
5 56

Trenu 
de 

penone

10.50
1.33
4.24
10.06
2.15

2.32

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
11.07
11.19

1.16
3.29
6.33,

yieua
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny 
Oradea mare

Venția-Orădii
Fudi-Oșorheiu
Teleagu
Vadă
Bratca
Bucia
Ciucia
Huicdin
Stana
Aghiriș
G1 âibău
Nedișu

CInșiu

Apahida
Ghiriș

Cucerdea

Uiora 
Vințulă de 
Aiudă 
țetașfi 
Crăciunelă
Rlașn 
.Aicăsasa 
Coyșa Hit
L'ediașe 
L'isăbeîop.'ie
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod
Augustină 
Apatia 
Feldiâra

Brașovă

Timișă

PreAealâ

BucurescI

Orele de ndpte suntă cele dintre liniile grose.

(
(

(

t

Trenfi 
de pers.

i Treu 
'accelerat

Trenti 
do pers.

Trenâ 
de 

persdne

Trenă 
joraulbus

n.io| — 1 --- — —
7.40 2.— 7.40 ( 618 —

11 05 4.05| 10.42 9.38 —
2 02 5.47 2.02 12.02 —
4.12 7.11 4.78 2.01 —
— — — 2 08
— — -— 2 19 —
— 7.33 .— 2.41 —
— 8.04 — 3.24 —
__ — — 3.47 —
— — — 4.07 —
— 8.58 — 4.33 —
— 9.28 — 5.15 —
— — _ 5.33 —
— — — 5.53 —
— — — 6.C5 —
— — — 6.20 -—.
— 10.31 — 6.38 —

11.00 __ — — 7.08
11.19 - — — 7.36
12 33 - - — — 9.16

1.01 — — 9.53
1 11 _ — — 10.—
1.18 __ — — 10.09
1.05 _ — — 10.19
1.46 __ — — 10.48
2.25 __ — — 11.55
2 50 — — 12.34
3.03 __ — — 12.52
3.35 _ — 1.34
4.01 __ _ — 2.13
4.20 _ — 2.46
4.55 ,_ — 3.31
5.42 _ — — 4.32
6.01 _ — — 5.02
7.27 __ — — 6.B3
8.08 _ — — 7.43
8.36 _ — 8.23
906 __ — 9.02
9.46 5.37 — — 9.52
— .— 1.55 — —
— 6.20 2.53 ““ —
— 6.47 — *— —
— 11.30 3.28 — —

9.35

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Trenă 
o răni bus

Tre iu 
de pers.

Trenu de 
persdne | Trenă de

porstine
Trenă 

de persdne
Trenă 

omnlbn

Teiușfc 11.24 —
1

3.00 Viena 11.10 12.10 __
Alba-Iulia 11.59 — 3.59 budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 11.20 12.41 __
Șibotă 1.01 — 4.51 1 11.35 5.45 —
Crăș‘ia 1.32 — 5.18 As aiift 4.30 6.— —
Siaieria (Piski) 2.32 — 6 15 Glognvațîi 4.43 6.13 —

Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 __
Braniclca 3 23 — 7.02 Pauliș ■ 5.19 6.51 __
Iiia 3.55 — 7.28 Radna-i ipova 5.41 7.10 —
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 69 7.37 —
Zam 4.25 — 8.11 Berzova 6 28 7.55 __
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 6.27 — 9.33 Zaro 8 01 9.12 __
Conc-pă 6.47 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 __
Radna-Lipova 7.28 10 27 Ilia 8.55 9.’8 __
Paulișă 7.43 — 10.42 Braniclca 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 __
Arad A 8.42 9.17 12.31 Orășt.iă 11.11 11.37 —
Szolnok ț — 2 32 4.E Q Șibotă 11.43 12.— —

„ (l — — 5.12 | Vințulă de josă 12.18 12.29
Sfiaaapesta — — S.2Q Alba-Iulia 12.36 12.46 __
Viena — — 6.05 ’ffi'i ușii . 1.29 1.41 —

Ar&dfi SisBerîa (Piski) Petroțeni

Trenf Trenă de Trenu Trenă de Trenă Trenă
■-lTt.il 11T1P persone mlit pers tine omnibtu mixt

Aradift 5.48 6.05 SSmserîa 2.42
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Streia __ __ 3.25
Memefh-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă — — 4.16
■/mga 7.18 — 7.29 Pui __ 5.11
Orczifaiva 7.47 — 7.55 Crivadia __ - 5.58
Merczifalva — — — Banița — — 6.40

9.02 — 9.08 Fetroșenl — — 7.12

TTijcaiș-Wa-Aradfi Petroșenl—Siweria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă
peraâna peredne omnlbufl de pers. (imnlhna mixt

Timișdra 6.25 5.00 Petroșeui 6.10
Merczifalva — — Banița — — 6.53
Orczifaiva 7.46 — 6.32 Crivadia — 737
Vinga 8.15 — 7.02 Pui — __ 8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă — —- 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu — MM 9.52
IradA 9.27 — 8.17 Bimerla — — 10.81


