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NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI?
Cu I Octomvre 1887 st. v., s’au începutu uniî nou 

nboiianientft pe triluniulfi Octomvre, Novembre și 
Decemvre la care invitămu pe toți onorații amici și spri
jinitori ai foiei uostre.

Prețnlu abonamentului:
Pentru Austro-Uugaria: Pentru România și străinătate:

pe trei luni 3 fi. pe trei luni 10 franci
n ș6se ,, 6 ,, ,, ș6se ,, 20 ,,
„ unu anu ’2 „ „ unu anu 40 „
Abonarea se p6te face mai ușoru și mai 

repede prin mandate poștale.
Abonațilorfi de pân’acum li - se recomandă 

a însemna pe cuponiî numărulu fășiei sub care 
au primită cj.iartilfî.

Domnii cari se voru abona din nou s6 binevoescă 
a scrie adresa lămurită și a arita și posta ultimă.

Brașovu, 7 Octomvre 1887.
Diarele ungurescl din Chișitt varsă focii și 

pară asupra generalului Traiană Doda, din causa 
cunoscutei sale scrisori, ce a adresat’o președin
telui camerei deputațiloru din Peșta. Limbagiulu 
bărbătescu ală generalului a iritată mai alesă pe 
guvernamentalul ă „Kolozsvar**, care și cu acostă 
ocasiune nu se sfiesce a șl arăta arama.

Numita f6iă face o desperată încercare spre 
a răsturna aserțiunile generalului Doda. In arti- 
clulă său de fonclCi dela 13 Octomvre a. c. în
titulată „Pasivitate ad absurdum**, „Kolozsvar11 
dice între altele: „Ar trebui să justifice d-nulă 
Traiană Doda, pe ce basă susține elu că direc
țiunea de adi a politicei maghiare „amenință a 
face imposibilă viăța și desvoltarea națională a 
poporului română,“ să justifice, că nerepresentarea 
in camera legislativă maghiară a valahimei, soco
tite la trei miliăne, nu a isvorîtă din propria 
voință a acestui poporă, din alegerea de bună 
voiă a atitudinei sale politice și că nu ei (Ro
mânii) înșiși suntă causa că, abătendu-se dela si
tuațiunea din 1867 și dela situațiunea ce a ur
mată după ea, astăzi numai ună singură depu
tată de naționalitate valahă p6te ocupa locă în 
parlamentuiu nostru11.

„Pe câtă timpă d-lă generală în retragere 
Traiană Doda nu va dovedi acăsta, casulă în 
templată cu d-sa firesce nu pdte fi privită de- 
câtă ca unu escentrică esemplu ală acsiomei „vo- 
lenti non fit injuria/* ca o formă de sinucidere 
tragi-comică prin care elă însuși își nulifică drep 
tulu său legală!...**

Mai departe dice foia clușiană:
„La aceea, că de unde își ia d-lă Doda 

acelă dreptu a da neparticipării sale de bună 
voia la lucrările dietei înfățișarea, ca și cum 
„poporulu română** ar fi esclusă din cadrulă 
constituțiuuei: numai atunci amă pută răspunde 
când în loculă mandatului cercului său electo
rală, pe care nu l’a presentatu, ar presenta o 
scrisore de acraditcre dată lui din partea între
gului „poporă română.“

„Așadăr d-lă Traiană Doda a mersă ceva 
prea departe cu încrederea cea mare ce o are în 
sine, când vorbesee în numele întregului poporă 
valahă fără a avă scrisăre de împuternicire din 
partea lui; merge pră departe când generalulă 
cesaro-regescă în retragere ișl închipuesce, că cu 
pasivitatea lui va nulifică dreptulă constituțio
nală ală regelui și alu dietei maghiare și vala
bilitatea legiloru sancționate.... “

Nimică decâtă sofisme și ărășl sofisme! 
Când cineva nu mai scie cum să-și susțină causa 
nedrăptă își ia refugiulă la teorii și apucături 
false și absurde.

Lăsămă pentru momentă la o parte cestiu- 
nea dăcă și încâtu suntă justificate aserțiunile 

din scrisăiea generalului Doda și întrebămă prin 
ce-șl justifică „Kolozsvar** aserțiunea sa, că po
porulu română s’a esclusă elu însuși de bună 
voiă din cadrulă constituțiunei și că d-lă Doda 
nu se păte considera ca representantă ală aces
tui poporă, deărece are mandată numai dela a- 
legătorii din Caransebeșă ?

Amă vrea să ne arate sofiștii și teroriști dela 
făia clușiană măcaru ună singură casă în istoria 
statcloru, că unu poporă a preferită mai bine 
a fi asuprită, esploatată maltratată și lipsită de 
drepturile și de foldsele vieței de stată, decâtă a 
fi liberă, respectată și părtașă ală tuturoră aces- 
toră drepturi și folâse!

„Kolozsvar** vrea să ia în apărare teroris- 
mulă ungurescă, care a adusă lucrurile acolo 
ca numai ună cercă electorală română să p6tă 
fi representantă în dietă, provocându-se la pasi
vitatea Româniloră din Ardeală.

Nu-i nimică mai comodă și mai ușoră de
câtă a pune vina pe „hoțulă de păgubașă**. 
Româniloră ardeleni li s’a luată autonomia țării, 
li s’au luată drepturile politice-naționale, li s’a 
luată t.otă ce putea garanta câtuși de puțină des
voltarea loră liberă în aeestă stată și acum totă 
ei suntă de vină, că astfelă, într’ună modă ne 
mai pomenită în viăța stateloră moderne, au fostă 
scoși cu totulă din cadrulă constitutiunei!

După noi principala cestiune pusă de d-lă 
generală Doda este și rămâne: Suntă seu nu re- 
presentate adi cele trei milidne de Români în 
parlamentuiu centrală ungară? — și la acesta 
întrebare răspunde însăși făia clușiană c’ună 11U 
semnificativă.

Alta este apoi cestiunea postulateloră Ro
mâniloră ardeleni, și a postulateloră Româniloră 
din Ungaria în privința acestei representări. Fap- 
tulă că Românii ardeleni pretindă să aibă auto
nomia și dietă provincială și deputății loră să fiă 
delegați de aeestă dietă în parlamentulă centrală, 
cum suntă delegați deputății Croațiloră de dieta 
loră, nu schimbă nimică din situațiunea anor
mală ce li s’a creată tuturoră Româniloră prin 
aceea, că nu li se dă putința de a-și validita 
dreptele loră postulate naționale pe cale consti
tuțională.

Este la rendulu regimului ungară de a se 
îngriji să afle modalitatea, ca să fiă representați 
în parlamentă și cele trei miliăne de Români și 
pe câtă timpă se lucrăză tocmai în direcțiunea 
contrară, ca să fiă escluși, generalulă Doda are 
dreptate, când susține, că poporulu română nu 
mai are locă în cadrulă constituțiunei ungare.

Ne vomă esplica cu altă ocasiune mai pe 
largă asupra importantei oestiuni sulevate de făia 
Clușiană. Pentru aiji vomă adresa lui „Ko- 
lozsvar**, cu privire la afirmarea, că generalulă 
Doda n’are mandată dela întregulă poporă ro
mână, încă numai următărea întrebare: Are 
doră d-lă Coloman Tisza mandată dela întregii 
națiune maghiară, când vorbesee în numele ei ? 
Nu este și elă numai alesul ă unui singură 
cercă ?

Celui și uneltirile de maghiarisare.
Sub titlulă : „Cum se pdrtă Ungurii cu copii 

Slovaci** scrie „Narodni Listy“ următdrele:
Foile din Pesta aducă cu mare inulțămire scirea, 

că două sute de copii săraci ai Slovaciei au em'grată din 
comitatulă Trencină în Alfold [Ungaria de sudă). Acești 
copii de părinți săraci suntă destinați să fiă maghiarisațl 
pentru o bucală de pâne și pentru multe bătăi dela cei 
cari îi întrețină și să îngrijescă pentru sporirea poporu
lui alesă pe globulă maghiară. Aeestă miserabilă co- 
merță cu nenorociți copii slovaci, care nu se înfățișeză 
mai bine decâtă ună comerță cu KulisI (hamali, munci
tori) chinesl și cu sclavi africani, s’a esecutată deja în 
anii de mai ’nainte, acum se apucă d-nii Maghiari din 
nou de acesta cu consimțământulă .tuturoră fiiloră drepți 

și credincioși ai patriei unguresc!". Și se provăcă la a- 
ceea, că ce țărani destoinici au devenită din astfelă de 
Slovaci aduși ca copii în Alfold; cu alte cuvinte, ce crea
turi miserabile au devenită din ei, cari renunță la limba 
și la naționalitatea strămoșiloră loră pentru o miserabilă 
esistență și cari trebue să se chinuiască pentru nisce 
trândavi Maghiari îngâmfați.

Din pașaliculii Bistriței.
La 12 Octomvre n. s’a ținută în Bistrița adu

narea de tomnă a comitatului sub președința lui Banffy- 
pașa. Mai importantă a fostă desbaterea proieeteloră de 
bugetă ale comuneloră.

Se scie că in cele mai multe bugete comunale pe 
1887 au fostă in modă arbitrară și nelegală șterse de 
comptabilulă superioră sumele destinate și de ani înscrise 
pentru șeolele confesionale și pentru biserici, și aceste 
ștergeri le-a tăinuita înaintea comisiunei permanente și 
a congregațiunei. Numai târziu ajunse adunarea gene
rală la cunoscința acestei procederi nelegale și decise să 
supună din nou comuneloră spre esaminare bugetulă 
primită numai pe temeiulă ducerei în erore a congrega
țiunei și apoi se se presinte ărășl adunării generale. A- 
cestă hotărîre a anulat’o ministrulă de interne sancțio- 
năndu se prin acăsta o grea nedreptate comisă cu auto
nomia comuneloră garantată prin lege și cu singuraticele 
confesiuni. La propunerea advocatului Low s’a hotărită 
de altmintrelea, să se adreseze în aeestă afacere o re- 
presentațiune ministrului. Intențiunea de a delrage scă- 
leloră confesionale și bisericiloră din comitată contribui- 
rile bănescl date de comune de mulțl ani necontracjicendă 
legea, s’a manifestată — dice corespondentulă din Bis
triță ală foiei „Sieb Deutsch. Tgbltt." — de altmintrelea 
nu numai în acea procedere necalificabilă de a șterge 
comptabilulă în modă arbitrară sumele, ci s’a ivita și de 
atunci în singuratice comune în presiuni oficiale fără nici 
o jenă, căutândă a sili cu ajutorulă notariloră comunali 
pe j'iijii comunali și pe celelalte persăne oficiale, a nu 
înscrie în bugete pe 1888 sumele pentru școle și biserici.

Va să dică nu’i ertată să ne ajulămă cu banii noș
tri scotele și bisericile! Mai rău ca în cea mai detes
tabilă despoțiă !

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

Valea-Bârgăului, 10 Octomvre 1887.

Pe vredniculu părinte, marele Română și 
neobositulu anteluptătoră alu dreptei nbstre cause 
în decursă de o jumătate de veacu, din inimă 
îlu deplângemu și în veci nu-lu vomă uita. Vă 
rugămă respeetuosă să primiți și împărtășiți din 
parte-ne nemângăiatei familie cele mai sincere 
ale ndstre espresiunl de condolență.

lonu Dologa, Eliseu lulianu Danii, Pavelu Beșa.

„Kronstădter Zeitung“ din locă scrie în numărulă 
său dela 1 Octomvre a. c.:

„lacobă Mureșianu, editorulă și proprietarulă „Ga
zetei Transilvaniei**, care a fostă dusă la grăpă astădl, 
se bucura între conaționalii să-i de-o mare veijă. Fiulă 
răposatului, Dr. Aurel Mureșianu, redactorulă „Gaz. 
Trans.", a primită telegrame și scrisori de condolență 
dela apiscopulă din Caransebeșă Popasu, dela președin
tele Academiei române Cogălniceanu din BucurescI, dela 
George Barițiu din Sibiiu, dela prof. Teclu din Viena, 
dela episcopulă Mețiană din Budapesta și dela alții. Fii 
răposatului suntă Dr. Aurel Mureșianu, redactorulă .Gaz. 
Trrans.**, lacobă Mureșianu, profesoră de musică în 
Blașiu și compositoră agreată, și Traiană Mureșianu, 
sculptoră și escelentă cântăreță în Munchen. Fiica cea 
mai mare Elena este măritată după locotenentulă-colo- 
nelă Moise Groza, cea mai mică, Sevastia, după inginerulă 
Const. Davidescu.»

Foia v.ngurăscă din locă ,. Brasso* dela 1 Octom
vre scrie:

„In cjiua morții lui lacobă Mureșianu, a editorului 
său, «Gazeta Transilvaniei» apăru încadrată în negru, 
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pe întrăgă pagina primă, anunțândă casulă de mărie 
Reposatulă a fostă membru onorară ală Academiei Ro
mâne, membru fundatoră ală Asociațiunei transilvane 
pentru literatura și cultura poporului română, directoră 
în pensiune ală gimnasiului guperioră rom. catolică din 
Brașovă, a fostă redactoră ală .Gazetei Transilvaniei* 
și membru ală comitetului comitatensă și ală represen- 
tantei orășenescî. A murită in etate de 75 de ani. 1'0 
jălesce o mare familiă. — Din incidentală acestui casă 
de mărte primăscă colegii dela foiă și stimatulă ei re 
dactoră espresia sincerei nostre condolențe colegiale 1“

SOIRILE PILEL
Deputatulă ungurescă Or. Iosifă Kralik a cerută 

investigațiune in causa decurgerei alegerei de de
putată a lui Hertelendy Bela din cerculă electorală ală 
Canijei mari. Causa cererei sale o motivă prin ur- 
mătăreie puncte: Alegerea s’a făcută prin mituiri, a 
mituită însuși candidatulă Hertelendy și cu scirea lui 
s’au făcută in interesulă său și alte mituiri; au mituită 
organele administrative și me brii partidei lui Hertelendi: 
în fine au restrinsă libertatea de alegere a alegătoriloră, 
nelăsândă să votiseze pe toți alegătorii partidei contrare, 
ăr din voturile celoră cari au votată pentru acestă par
tidă, mai multe au fostă scrise în favorulă lui Herte
lendy. Comisiunea censurătore a dietei a ordonată cer
cetare.

—x—
Direclorulă institutului corecțională din Aiudii arată 

într’ună articulă publicată de curendu în »Budapesti 
Hirlap“ sistemulă introdusă de elă pentru instruirea a- 
restanțiloră. După spusa respectivului directoră ares- 
tanții suntă în majoritate români, fiindu Aiudulă in ținută 
mai numai româneseă. De aceea pentru instrucțiune 
suntă înființate două scoli: română și maghiară, avendă 
fiă-care scolă clasele sale și fiăcare clasă despărțămintele 
ei. Românii cari sein unguresce nu se trimită la scola 
româneseă, ci la cea maghiară; er aceia dintre Români, 
cari sciu ceti și scrie numai în limba loră, se trimită 
în clasele mai superiore ale scălei românesc!, unde se 
propune stricto limba maghiară, și după ce se inițiază 
în acesta, sciindă puțină să și vorbescă, se »înainteză< 
la scdla ungurescă, unde — după căm spune directorulă
— ună ană este de ajunsă pentru ca respectivii să șl 
însușăscă limba ungurescă. Acei Români însă, cari nu 
sciu scrie și ceti, și nu sciu nici unguresce, învăță mai 
ânleiu la scOla româneseă scrisulă și eetilulO, Irecă apoi
— după ună ană — în clasele mai înalte ale scolei ro- 
mânescl pentru a se iniția acolo în limba maghiară, și 
de aci trecă apoi la scola ungurescă, pentru ca să-și în- 
sușescă „limba statului», să inmulțâscă „națiunea". — 
Comentară nu mai trebue la aceste uneltiri de maghia- 
risare a areslanțiloră, de a căroră nenorocire profită Un
gurii ca să-i desnaționaliseze.

—x—
De câteva dile plouă într’ună in părțile Brașovului. 

Timpulă e fărte rece, așa că de m)î dimineță ninge chiar. 
Pe dealurile dimprejurulă Brașovului s’a prinsă binișoră 
zăpada.

—x—
In Vadă a arsă șura lui lonă Borcea eu bucate 

cu Iotă. Bietulă sufere o pagubă de 245 fl. 60 er.
—x—

O telegramă adresată din Pesta foiei berlineze 
„Montags-Revue« anunță următorea curiosă scire: „Fos- 
tulă ministru ungurescă de finanțe Koloman Ghyczy 

zace greu bolnavă in localitatea Statarium din comita- 
tulă Vesprirnă." Telegrama voia să <jică că Ghyczy e 
greu bolnavă și că în comitatulă Vesprimă s’a procla
mată statariulă.

Societatea de lectură a junimei sludiose dela insti- 
tululă pedagogico-teologică gr. or. română din Aradă, 
încependu-și activitatea pe anulă scol. 1887/88, s’a con
stituită la 20 Sept. n. în următorulă modă : Președinte : 
Rev. D. Vasile Mangra prof., vice-președinte: Alexandru 
Mihuța, clerică, Secretară : Valeriu Magd.i clerică, Cas- 
sară: George Micleu, clerică, vice-notară : Petru Stănuță 
ped., Bibliotecară: George Telescu clerică, Vice-bibliote- 
cară: loan PopovicI, ped., Controloră: fosilă Nișu, ped. 
— In comisiunea literară: Al. Mihuța, Romulă PopovicI, 
Mihaiu Păcățiană, Mochiu Vancea, Septimiu Severă Se- 
cula, Ioană Leucuța clerici, și Vasiliu Giurgiu ped. — 
In comisiunea revisoră : Petru Pascu, Alexandru Vașadi, 
clerici, și Valeriu Ghilăzană ped.

Gherla, 28 Septemvre 1887.

Domnule Redactoră! Soirea comunicată în Nr. 151 
din a. c. ală „Gazetei" relativă la instruirea fetițeloră 
dela scola română din locă în lucrurile de mână, am 
onorea a o întregi așa:

a) Din șirulă celoră ce au conferită in scopulu a- 
cesta a rămasă afară din greșelă d-lă prof. I. Popă cu 
1 fl. și după aceea a mai snbscrisă d. 1. Moldovană din 
locă 20 cr.; deci suma înlrăgă este 31 fl. 30 cr.

&) La ședința conchiemată prin subscrisa pe 25 a
1. c. pentru a ne înțelege prin cine și cum s’ar pute 
mai ușoră și mai bine preda lucrurile de mână în po
menita scolă, stimatele domne și domnișâre din locă — 
invitate I6le — nu s’au înfățișată, afară de domna Casa 
și d-ș<5r i luliana Oriană, pre lângă cari și d-șdra S. Boeriu 
a abisală că va ajuta bucurosă la instruire. Așa comi- 
tetulă intenționată ală dameloră române din Gherla, ca
rele avea și putea pregăti terenulă și pentru realisarea 
altoru scopuri culturale — precum vedemă cu bucuriă 
praetisând i se în multe părți — a rămasă deocamdată 
neconstituită.

c) S’a procurată materialulă de lipsă pentru feti
țele sărace în preță de 6 fl. 50 cr.; 4 11. 80 cr. rămână 
la subscrisa pentru suplinirei lipseloră ce se voră mai 
ivi in decursul'! anuiui; er restulă de 20 fl. s’a transpusă 
onoratei direcțiuni a numitei s'"o!e pentru de a se capi- 
talisa in scopulă desă amintită.

Instruirea s’a începută astăcjl cu 24 eleve.
Ludovica Borgovanii n. Antonii.

Testamentul!! fericitului fundatorii 
Teodorii Pap.

Amă anunțată la timpulă său încetarea din vieță 
a marelui proprietară Teodoră Pap din Lngoșă și dis- 
posițiunea sa testamentară d’a se folosi averea sa în sco
puri de binefacere, bisericescl și școlare. Testamenluiă 
s’a făcută, după espressa voință a testatorului, în limba 
română de cătră nolarulă r. publică. Etă cuprinsulă tes
tamentului acestui mare binefăcătorii:

1. Eu, Teodorii Pap, simțindu-mă morbosă și slă
bită ia puterile fisice, der cu minte întregă și sănătosă, 
pentru casulă morții, recomandă sutletulă meu grației 
nemărginite atotputernicului Dumnedeu, eră trupulă meu 
voescă să se înmormânteze în modă provisoră în cimi- 
teriulă greco-orientală română din Lugoșă, de unde apoi 
să fiă transportată câtă de curendă și așeejafă la odiehnă 
eternă in cripta mea familiară, carea după mdrtea mea

va trebui să se didăscă în Giula (Bekes-Gyula) în cimi- 
teriulă greco-orientală română.

2. Totă averea mea mișcătore și nemișcătăre des
pre carea nu facă altă disposițiune mai la vale și carea 
să află la Lugoșii, Zsabar, Kekes și Gyula, o destineză 
pentru o fundațiune greco-orientală română în Giula 
(Bekes Gyula) carea să pOrte numele: „fundațiunea Teo
dorii Pap“ și adecă:

a’i Scopulă „fundațiunei Teodorii Pap" este ca din 
venituiă curată anuală ală tuturoră averiloră mele să se 
impărțescă stipendii anuali tineriloră greco orientali ro
mâni din Giula (Bekes Gyula) cari suntă săraci, lipsiți 
de mijlăcele materiale și studieză la atare gimnasiu, a- 
cademiă ori universitate în Ungaria ori în streinătate.

b) Acestă fundațiune va provedea cu stipendii in 
prima liniă pe nemurile mele pănă la strănepoți și stră» 
nepdle, cari s’au născută dela trei surori ale mele și 
umblă la orice scolă, și numai suma ce va rămână după 
slipendiarea neamuriloru mele, se va întrebuința pentru 
tinerii români greco-orientali din Giula.

c) Ună stipendiu fia pentru nemuri, fiă pentru ti
nerii români greco orientali din Giula, nu păte trece 
preste 400 fl, adecă: patru sute florini la ană, pentru o 
personă.

d) Neamurile mele, întocmai ca tinerii greco-orien- 
tal! români din Giula, decă suntă risipitori, ori nu facă 
propășire îndestulităre in învățămentă, suntă eschișl dela 
stipendii.

e) Neamurile mele, rămase după trei surori ale 
mele, numai pănă la strănepoții și strănepotele mele de 
soră potă ave prioritate înaintea tineriloră români greco- 
orientali din Giula, eră cei ce urmeză după strănepoții 
și strănepotele mele după trei surori ale mele, numai ca 
streini se potu lua in considerare ia împărțirea stipen- 
diiloră.

f) Familia amicului meu Dr. Atanasiu Marianii Ma- 
rienescu jude la tabla regescă din Budapesta și a advo
catului din Lugoșii Ioane Nedelcu are d’a fi privită e- 
g ■ lă cu neamurile mele pănă la strănepoți și strănepdte. 
Va se dică : următorii din familia Marienescu și Nedelcu 
pănă la strănepoți și strănepote, pănă când umblă la 
atare scolă, suntă a se provedea cu stipendii în prima 
liniă tocmai ca următorii suroriioră mele.

g) Toți aceia cari din fundațiunea mea creată prin 
acestă testamentă, voră primi stipendii, au să se nu- 
mescă de stipendiștii lui Teodorii Pap.

3. Manipularea înlregei mele averi, împărțirea sti- 
pendiiloră pe basa punctului 2), censurarea recurseloră 
și a testimoniiloră, precum și eschiderea dela stipendii, 
cu ună cuvântă: facerea tuturoră disposițiuniloră nece
sari spre acelă seopă, ca fundațiunea mea să corespundă 
intențiunei mele că, adecă: neamurile mele pănă la stră
nepoți și strănepote ale suroriloră mele să umble la 
scolă, și ca tinerii români greco-orientali din Giula să aibă 
mijlăce materiale de a pute studia la gimnasii și la in
stitute mai înalte de învățămentă, — o încredințezi Vene
ratului Consistoru greco-orientalii românii din Aradă, 
pe care-lă rogă cu de-.idmsulă ca să caute su ori-ce 
preță a susține și a Întrebuința venituiă curată ală fun
dațiunei mele spre crescerea si luminarea tinerimei greco- 
orienlale române din Giula (Bekes-Gyula).

Dorescă tot-de-odstă, ca spre orientare și controla 
socoțile anuale ale fundațiunei mele, precum și numele 
stipendiațiloră să se facă cunoscute publicului română 
greco-orientală prin atare foiă română, socotelele însă 
spre censurare și întărire să se subștearnă în fiă-care 
ană la sinodulă eparchială ală diecesei Aradului, ori în 
casă de lipsă Ia Consistoriulă greco-orientală română ală 
Metropohei nostre din Sibiiu. Rogă deci pe Veneratulă 
Consistoră greco-orientală română din Aradă să bine- 
voiască a elabora și ună staiută pentru manipularea fun
dațiunei mele, împărțirea și sumele stipendiiloră anuale, 
mai deparle pentru modalitatea cum să se censureze și 
publice socotelele fundațiunei mele.

4. Bunei mele soții Ofelia, dăeă ea va rămânea 
în stare de văduvă, pănă la morte, lasă a i se plăti din 
iotă averea mea suma de 30,000, 11. adecă : trei-cjecl de 
mii de florini valuta austriacă ca deplină escontentare, 
prin ce liresce încătă și dreptulă ei viduală basată pe 
legile patriei. Decă însă ea se va mărita și nu va mai 
purta numele meu: atunci ea în locă de trei-ijecl de mii

FOILETON O.
O 1TCFTE TEIBIBIZjJL.

de Maurice Reynold, traducere de Ioană E. Prodanii.

— Mario ! mai dă câte ună sbiciu calului tău, ră
mâi mereu indărătă!

Și loanna de Werrieres, cu ochii plini de farmecă, 
cu obrajii ca de rose, așeijendu-și mâna pe călușelulă ei 
înfocată, trecea înainte ca ună fulgeră, urmată de două 
amasone și d’o întregă cetă de băi bați tineri, încă câ
teva momente și âtă-i aprope de verfulă colinei pleșuve, 
de unde se vedea desfășurându se in depărtare frumosa 
priveliște a orășelului Spa, cu cochetele-i edificii și cu 
par:urile-i înverzite, piua era strălucitore și claritatea 
atmosferei iți permitea a distinge și cele mai mici amă
nunte ale acestui tablou, încadrată de întunecosele ra
muri ale braijiloră. Spre răsărită se înălțau munții, în 
colori albastrejca nisce mărgăritare înșirate, spre bolta al
bastră a cerului.

Vesela trupă insă, care se compunea din trei femei 
frumdse și patru tineri, dintre cari celă mai bătrân n’avea 
mai multă ca 28 ani, nu venise aici pentru a se cufunda 
în contemplațiunile peisagiului. Sorele, zădufulă, mersulă 
repede ală miciloră loră cai, îi cam obosise pe toți; cu 
tăte astea în fiă-care momentă vorbe vesele, rîsete ne
bunatice răsunau prin aeră.

Aceea care, in starea ei de văduvă se părea că 
are ore-eare autoritate înaintea grupei, era celă puțină 
în aparință, mai ușuratică, ca cele două fote tinere, în
credințate conducerei ei.

Ddmna de Brissac, de nascere din America, și forte 
avută, fusese măritată după ună Francesă, care o lăsase 
văduvă, după o vieță casnică de 4 ani. Mai bine de doi 
ani se slrecurară dela acăstă întâmplare, și domna de 
Brissac adeseori cjicea:

— Nici decum nu voiu mai pute trăi singură! Ah! 
câtă e de rău să nu mai ai pe cineva, care să comande 
seivitoriloră, ca să scie de frică, și cu osebire visifiulu1 
spre a’lă împedeca ca să nu venejă ovăsulă sermaniloră 
mei cai! Și apoi săra, când mă reintorcă dela bală, ducă 
fărte multă frică, văijendu-mă singură singurică in tră
sură ! . . . Trebue cu ori ce preță să mă mărită erăși!

Insă, deși ’i se ivi o mică lacrămă în ochi, pe când 
făcea alusiune la iubitulă ei defunctă și la singurătatea 
ei actuală, totuși ducea ca o văduvă o viâță forte voiosă. 
Ea avea purtarea indiferentă dâr decisă a Americaniloră, 
și putea-i gâci că acestă femeiă, ori ce s’ar cjice despre 
ea, era întru tăie capabilă a purta grije de averea și 
bunăstarea ei.

Cu tote că ea se plângea că este lăsată în mâna 
sorții, cei cari își dedeau silința să-și câștige amănunte 
despre viâța ei, sciau că ea își purta gospodăria in or

dine admirabilă, și’și conducea personalulă curții cu o 
mână sigură.

Conversațiunea d-nei de Brissac era forte plăcută; 
cu deosebire ii plăcea, dându’și ună aeră naivă, să vor
bescă despre lucruri grOsnice, pe cari, basându-se pe ori
ginea ei străină, se prefăcea că nu le înțelege; și în lim
buță ei de papagală adeseori aflai cuvinte înțepătâre, 
răulăciose, ală căroră ascuțișă îlă îndrepta contra repu- 
tațiunei a câte-o damă frumosă seu bărbată, cari nu i se 
complimentai.

Era brunetă, cu trăsuri neregulate, cu mâni și pi- 
ciore de copilă, frumseți, cari nu suntă nicidecum rare 
la Americane.

In aceea 4*> ea petrecea în conversația cu ună 
june atașată ală legațiunei francese, pănă atunci mare 
admiratoră ală celei mai june dintre domnișdrele de 
Werrieres. Insă d-na de Brissac, prin purtarea ei șiretă 
sciu să atragă la sine atașatulă legațiunei, fără ca Măriei 
să-i fi plesnită ceva prin minte despre ceea ce se pe
trecuse.

Domnișorele de Werrieres, dintre cari cea mai in 
verstă abia era de 19 ani, își perduseră mama de mai 
mulțl ani, si tatălă loră, bătrânulă marchis de Werriâres, 
care purta unulă din cele mai frumâse nume belgiane, 
nu se mai însurase.

Ună omă estraordinară era marchisulă acesta, și 
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de florini are să capete din totă averea mea numai 
15.000 II., adc ă: cim-I-spie d ee mii de fiorul. Eră 
deeă densa in ori-ce privință s'ar arăta nedemnă de nu
mele ineu, de nemulțămildre, ori deeă. neindesiuhndu-.se 
iii disuosițiunile mele testamenla'e, in ori-ce dire țiune, 
șî sub ori-ce titlu de drepții ar claca i procesă acestă 
tesfanieiitu ală mm: atum-i soția mea Ofelia dm fotă 
averea mea numri suma de 10,000 II., adecă; deee mii 
de florini are să o capete, adecă : suma, ce eu pentru 
casulă morlii mele i-ain fostă asigurată ei în contrac 
tulă nostru de căsătoria.

Totă soției mele Ofelia Ia u totă averea mea mo
bilă, de oii ce natură să fiă, tarea la mortea mea se va 
atla in casa mea. li concedă totodată, că pănă când ea 
va rămâne văduvă, locuința de astătji din casa in»a să 
o loloseseă fără nici o desdaunare, ori cliiriă ; căci do
rința mea este, ea soția mea să nu sufere nici o lipsă, 
și să fiă provădulă cu tote cele de lipsă și după 
mdrlea mea.

5 Lasă bisericei greco orientale di» Lugoșă suma 
de 1000 fl., adecă: una miiă de florini, a cărei interese 
să se întrebuințeze pentru lipse școlare și bisericesc! gr.- 
orientale române.

6. Lasă sutorei mele Catarina 5000 II., adecă: 
cinci mii de florini. Ii lasă și cocia mea, și hamurile cele 
nouă, precum și mașina de treerată (Goppel), carea se 
află la Kekes.

7. Fnnd-eă ini au murită două surori, lasă urmă- 
toriloră acestora laolaltă 10,00'J fl, adecă: dece mii de 
florini, va să tjică. următorii după fiă-care soră repau- 
sată capătă 5000 fl , dică cinci mii de fiorini.

8. Lasă bisericei greco-orientale române din Kekes 
200 fl., adecă: două sule de llorini pentru pomenirea și 
odihna sufletului meu, avendă a se ține pentru procente 
in totti anulă ună parastasu la (Lua sântului Teodoră.

9. Lasă bisericei și șcdlei greco orientale române 
din Giula din veniturile averiloră mele câte 80 fl , adecă 
optde I de florini la ană, avendă și acolo a se ține pa- 
rastasă pentru muie in fiă-care ană la sântulu Teodoră, 
și din suma de opt-de-i florini a se plăti spesele paras
tasului, dintre cari destineză fiă-cărui preotă, care va 
funcționa, câte cinci florini, și numai restulă se va pute 
întrebuința pentru acoperirea lipseloră bisericesc! și 
școlare.

10. Lasă corului vocală română din Giula, deeă 
atare se va înființa opt deci de florini la fiăcare ană până 
când va esista unu atare loră vocală.

11. Lasă Teodorei Nedelcu, fetei advocatului Ionii 
Nedelcu, se i se piâte-că când se va mărita, suma de 
500 II., adecă cinei sute de llminl.

12. Lasă prum.iloră advocatului Nicolae ProșUnă 
din Lugoșă 500 fl., adecă cinci sute de dormi odată pen
tru toldeuna, făcându-se din a es'ă -ună împărțirea egală 
intre ei.

13. Lasă preotului greco orientală din Kikes suma 
(le IOD fl., adecă una sută de florini

14 Lasă 200 fl., adecă: două sute de dorini ta 
imliei învățătorului greco-orientală română din Giula cu 
numele Mărcușă, odată pentru totdeunaj

15. Lasă câte 50 d. adecă cincideci de florini Ca- 
șinei române din Lugoșă, reuniunei române de cântări și 
musică din Lugoșă, spitalului din Lugoșă, și copiiloru 
săraci gr. o,-, români pentru vestminte, la olaliâ deci 
200 fl., adecă: două sute de fior ni.

16. Lasă 100 d, dt<u: una sută de dorini servi
torului meu Vasilie, pentru că ma servilă cu credință, 
eră bucătăresei mele 80 fl., adecă; optdeci de llorini.

17. Cu vestmintele inele dispune soția mea Ofelia 
după placă, ea va da după placă unele din mobilii > i 
surorei mele Catarina.

18. De esecutorii ală testamentului meu îlă denu- 
mescă pe domnule advocată Ioană Nedelcu din Lugoșă, 
care va îngriji, ca t6te disposiți uni le testamentului meu 
să se implinescă cu acurateța, elă va îngr-ji asemenea 
și plâtirea datoriiloră mele și va incassa și prelensiu- 
nile mele, ce le am în Lugoșă orf in alte locuri, în
semnă însă, că dalorașiloră mei erlă tote pei'cenlele de
căzute pănă la mOrtea mea, avăndă a se incassa dela 
dânșii numai capilatulă.

19. Dorescă, ca din venitulă averiloră mele înain'e 
de tote se mi se facă o criptă familiară sub numele 

„Cripta familiei Teodor Pap* în imiteriulă greco orien
tală română din Giula română, nude — precum rjiset 
mai susă — trupulă meu va li transportată din L igoșă 
și așeijită sp;e oiiclmă eternă. In urmă:

20. Hogi! pre Keneralulu Consistoru greco orientală 
româna din Aradii. precum și pe es-cutornlă testamen
tului meu Ioană Nedelcu să buievo'iseă a face asifelu 
de disposițiuni. ca la realisarea massei lăsămăntului mea, 
dintre realitățile mele, incâtă să pote, să se păstreze în 
natură peniru lundațiune cele trei case ale mele din 
strada podului in Lugoșulă română, pentru că aceste 
case, avendă o situaținne forte favorabilă pentru comer- 
ciu, negreșită că din ană in ană voră aduce venituri 
mai mari tundațiunei mele

21 Pretensiunile mele dm Bolduru, Hodoșă, Zsâ- 
bar, Ollosag și Ohabaforgacs să se incasseze asemenea 
fără procente și le lasă Teodorei, fetei lui Ionii Nedelcu 
advocată.

Despre acesta s’a compusă doeumentulă notarială 
publică presentă, s’a cetită înaintea d-lui Teodoră Pap 
Itindă de față neîntreruptă împreună toți martorii, și 
după ce d-lă Teodoră Pap a dechiarală in personă, 
că este ințelesă întru tote cu voința st, s’a subscrisă a- 
lâtft de densulă câtă și de mărfuri cu mâna loră pro
prie Lugoșă, anulă 1887 Septemvre in 26 după amedî 
la 5*/a dre.

'leodor Pap m. p. Mateiu Ignea m. p.
Constantin Udrea m. p. Ștefan Oltean m. p.

Michail Bisau m. p., notară publică regescă.

Cântăreța Aurelia Cliițu.
,Unirea“ primesce din Italia sciri despre una din 

cântărețele române, d-șăra Aurelia Chițu, care încântă 
pe acolo cu vocea sa publiculă iubitoru de musică.

Amă arătată la timpulă său laudele ce i s’a adusă 
încă când a debutată în Milană și pe teatrulă din Mon- 
tagna Venele).

Etă acum ce felă vorbesce ,Nouva Scena“ din 
Veneția despre modulă cum d-șdra Cliițu a cântată in 
opera meyerberiană „Roberto il diavolo:

„Tânăra d-ră Chițu a incarnată in perfecțiă rolulă 
,lsab;lleiu ș cu afâtă e mai de lăudată cu câtă acum pen 
Iru a doua oră să înfățișeză publicului.

Are ună țipă sentimentală, unu glasă Irumosă și 
splendidă și scie da mterpretărei sale atâta căldura și 
pasiune, incâtă auditorii nu s’au putulu opri să n’o a- 
clame adesea. Punctulă culminantă pentru acesta alesă 
artistă a fosiă în romanța din aclulă ală patrulea: „Ro- 
berio lu <he adoro'. in care a găsii ă accente așa de 
sfdșietore, incâtă sala întreagă a isbucnilă in aplause.

Re lângă „N iova Scăna-, ijiai ă pură inu-i ală, și 
alte diare au vorbită de acestă representațiă și de d-ra 
Chițu in termini câtă se pote de elogioși. Așa ,1'Eu- 
guarm“, scrie că:

D-șora Chițu a fostă o Isabelă ideală, și nu sc-imă 
ce apreția mai multă intr’ănsa: siguranța și elasticitatea 
glasului forte fragedă, cerință necesară pentru rolulă său, 
ori talentulă său dramatică.

>11 Baechiglione" din Veneția și „Venezia« au ase
menea cuvinte de laudă pentru cântăreța română, des 
pre care celă din urmă scrie că ii zimbesce cele mai 
plăcute speranțe in artă.

Are voce (ună mare și Irumosă dară) și urinează 
o bună metodă de cântă, prin care va dobândi faima 
ce merită.

l)-ș6rei Chițu notele ii iesă din gâtă desmierdătore 
pentru ureehia cui o ascultă, ca notele unei mandoline.

Din parte-ne felicitămă pe artistă.

Avisu No I. Pentru furnisarea pânei și ovăsului 
la trupele armatei c. reg. și a glotașiloră reg. ung. pe 
timpulă drla 1 Ianuarie pănă la 31 Decemvrie 1888, 
trădările oferteloră în scrisă se voră face după cum ur- 
înăză :

In localulu oficiului c. r. a intendanței corpului 12 
în Sibiiu, la 24 Oetomvre 1887, respective în stațiunile 
Fâgărașă, Mure-ă Oșorheiu și Bistrița.

La. magazinulă c. r. militară de aprovisionare în 
Alba-Iulia, la 25 0 toravre 1887 respective in stațiunile 
Clnșiu și Elisabetopole (Ibașfalău).

La magazinulă c. r. militară de aprovisionare în 
Brașovă, la 26 Oetomvre 1887, respective in stațiunea 
Brașovă.

Articulele care au a se asigura pentru fie-care sta
țiune și cifra articuliloră trebuincioși, apoi condițiunile 
de pertractare se cuprindă in publicațiunea I. ^r' ..

4154 b. O. 
ddto Sibiiu in 10 Oetomvre 1887, trămisă autoritățiloră 
politice, camereloră de comerță și industria, reuniunilor^ 
economice ete. ele. și afișată în publică in stațiunile res
pective.

T6te condițiunile de furnisare cu privire la trebu
ințele trupeloră armatei c. reg. la institutele militare de 
aprovisionare in Sibiiu, Alba-Iulia Brașovă și Clușiu, — 
apoi cu privire la trebuința trupeloră glotașe reg. ung., 
se potă vede la semibrigadele de honvetjh respective la 
comandele de regimentă seu ba'alionă, cari se află in 
susnumitele stațiuni; numitele institute de aprovisionare 
dau fiecăruia condițiunile tipărite in schimbulă sumei de 
4 eruceri pentru singuratica colă tipărită.

Sibiiu, în 13 Oetomvre 1887. Dela comisiunea co
mună de asigurare a articuliloră trebuincioși armatei.

Ultime sciri.

Parisli, 17 Oetomvre. — Circulă sgomotulă 
că Italia pregătesee, în unire cu Germania, o es- 
pedițiune nu la Massouach, d6r în Tripolitana.

Lemberg, 17 Oetomvre. — țliarele poloneae 
din Galiția, vorbindu de ideia restabilirii unui 
regată ală Poloniei, dată de „Gazeta Crucii,“ 
spunu că trebue ca cineva să se păt^scă de pro
iectele și promisiunile Prusiei.

Viena, 17 Oetomvre. — După o depeșă a- 
dresată din Petersburg (|’aru^u* „Noua Pressă 
Liberă", emigrații bulgari din acesta orașă au 
adresată o scrisdre șefiloru oposiției bulgare de- 
clarândfi că Rusia nu va putea să renunțe la 
restabilirea ordinei în Bulgaria, ceea ce este o 
afacere interidră slavă. A țină depărtată ames
tecul germană și a combate partidulă austriacă 
catolică, este o datoriă patriotică.

Parisil, 18 Oetomvre. —- O depeșă adresată 
din Berlină (liarului ,.Le XIX Siăcle“ spune că 
prințulă de Coburg a părăsită Sofia incognito.

Berlina, 18 Oetomvre. — Se desminte sgo- 
motulu cum că Țarulu plecândă din Copenhaga 
va face o visită împăratului Wilhelm.
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LONDRA, 19 Octomvrie. — O nouă adu
nare a poporului a fostă în Trafalgarsquare; nu- 
merdsă polițiă cu multă dificultate pută țină li
beră comunicația; se întâmplară conflicte singu
ratice între polițiă, care adresându-se cătră poporă, 
a făcută ca mulțimea să ia atitudine amenințătdre.

SOFIA, 19 Octomvrie. — Printr’ună ucaz, 
Sobrania este convocată pe 27 Octomvrie. As- 
tăijî s’au descoperită la Vama 5 brigand!, car! 
nevoindu a se preda, fură omorîțî.
Editoră și redactorii responsabilă: Dr. Aurel Muresiauu.

In lume se povesteau câte tote despre elă. Elu avea ună 
castelu mare aprdpe de Ardennes, in interiorulu căruia 
inchi(jendu-se, petrecea mai bine de jumătatea anului; și 
numai după stăruințe îndelungate, Măriei și Ioannei li-se 
permitea se petrecă vera câte-o lună seu două in ora 
șulă Spa, și e'-na c-âleva săptămâni la Parisft.

In Sombrefîe (ună mică orășelă din vecinătatea 
castelului) se povestea încă despre scenele de violență 
care amărîseră vieța marchisei și cari, cum se dice in 
urmă i au și curmat-o. Marchisută trecea înaintea lu- 
mei de ună jumătate nebună, suposițiune motivată in 
câtva prin acea împrejurare, că lângă marchisulă se afla 
totdăuna ună anumită doeforă Hubert, de o reputațiă 
destulă de problematică

De sigură, mediculă avea asupra clientului său o 
influință deosebită, și cu tote aceste marchisulă se părea 
că-lă detesteză, și câte odată se revolta contra autori
tății lui.

Insă revolta nu-i ținea multă; și ună cuventă, o 
singură privire medicului îi era destulă, pentru ca să-lă 
facă pe d-lă de AVerrieres să ajungă ăr sub jugă.

Mulțî se întrebau că ce intenționa doctorulă H<i- 
b»rt. Unii, cari urmăriseră lucrulă cu atențiune, cre
deau a fi aflată că doctorulă, de altmintrelea încă ti- 
nără, spera că inlr’o di să se căsătorăscă, luându șî de 
soțiă pe loanna de Werrieres; alții cugetau că elă căuta 

a-și însuși numai dre-cari rămășițe din averea, deja forte 
sdruncinată, a marehisului, a cărei administrația preste 
totă ii era încredințată lui.

Betrânulă era ună hipocondru și Hubert sciuse 
să-lă încredințeze că numai elă singură era in stare a-1 
vindeca, e ușor de ințelesă, ce felă de putere ii asigură 
acestă împrejurare doctorului, lață de care fetele și cu 
osebire cea mai mare se părea că au o mare aver
siune.
loanna de Werrieres era, fără îndoălă, cea mai frumăsă 
din cele trei amezăne. Blondină, cu față rosă-albă, avea 
nisce ochi albaștri închiși, a căroră espresiune schimbă- 
ciosă acum te atrăgea, acum te respingea.

Peplarulă de stofă fină i se aședa de minune pe 
talia ei sveltă, umerii ei rotunjorl, peptulă ei d'o formă 
perfectă, și mersulă ei era plină de grații, apoi cuteză- 
tdre, cum anevoie ai găsi o fată de vărsta ei.

Sora ei Maria, in asămănare cu ea, forma ună 
contrastă completă. Era, ce e dreptă, drăgălașă, insă 
trăsurile nu i erau atâlă de regulate ca ale Ioanei, pri 
virea-i era calmă și serină, constituția-i era încă fragedă, 
in sierșilă, deeă Ioana respândea deja profumulă unei 
flori plăcute, Maria în asemănare cu ea eia ca ună mu
gură de măceșă pe care nu l'a ajunsă bine radele s6- 
relui.

Cu ună ană înainte, ambele fete tinere făcuseră 

în Parisă cunoscință cu d-na de Brissac și din acestă 
timpă ele se cercetau câtă se putea de desă, fiindă că 
vieța liberă a văduvei permitea celoră două surori a 
gusta distracțiunile de cari erau lipsite în urma vieței 
isolale a tatălui loră.

Și Americana scia forte bine, că presența fiiceloră 
marehisului contribuia multă, ca să’șl pătă aduna în giu- 
rulă ei omeni line’i, cari ii formau obicinuita societate.

— Ioană, dise Maria d’odată, abia vomă ave timp 
d’a ne desbrăca, înainte de piândă, vestmintele de că
lărită.

— Așă I răspunse Ioana; pănă ce doctorulă nu va 
face atentă pe tatălă nostru că amă întarejiată, nimeni 
nu ne va ocări.

La rostirea numelui doctorului, fața vesela a Măriei 
părea că se întunecase pe când Ioanei nici că-i păsa, 
dândă din umeri.

— Etă unulă pe care eu nu’lă potă suferi de locă, 
acestă docloră! .... 4'se mica d-nă de Brissac.

— Intr’adevără, elă are o fisionomiă respingătdre, 
adause atașatulă legațiunei, care se chema de Beaulieu ; 
dăr conversațiunea lui câte-odată este atragătăre; eu îmi 
inchipuescă, că elă a trebuită să fiă de față la eveni
mente forte ciudate în decursulă vieții sale.

(Va urma.)
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Ouriuiu la bursa de Viciia
dio 17 Octomvre st. n. 1887.

Bursa «le Bucureștii.

Rentă de aură 5°/0 ... 99 85
Rentă de hftrtiă 6°/0 . . 85.75
Imprumutulă căiloră ferate

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

lorfi ferate de oslo ung.
(1-ma emisiune) ... 96 90

Amortisarea datoriei 
lorfl ferate de ostă
(2-a emisiune) . .

Amortisarea datoriei 
lorii ferate de ostO
(3-a emisiune) . . , .114 22

Bonuri
Bonuri
Bonuri

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

Cota oficială dela 5 Octoinvre st. v. 1887.

căl
ii ng.

cai- 
ung.

rurale ungare . . 104 20 
cu cl. d6 sortare 1C4.— 
rurale Banat-Ti- 

.... 104.—

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

vină ung........................ —.—
lmprumutulfl 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

i Renta de aurii austr. . . 112 10 
Losurile din 1860 . . . 135.—
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 884 —
Act. băncel de credită ung. 284.75 
Act. băncel de credită austr.283 70 
Argintulă —. — Galbiul

împărătesc! ................. 5.93
Napoletm-d’oi'l .... 9 93
Mărci 100 imp. germ. . . 61 40 
Londra 10 Livres sterlinge 125 50

Cump.

Menta română ^5%). 93'/2 9 */a
Renta rom. amort. (5°,'o) 96- 97—

> convert. <6°/0) 91 — 92—
împr. oraș. Buc. ț20 Ir.) 34— 36-
Credit fonc. rural (7°/0) . . 105— 106—

> >! >> (b°/0) • 91’/« 92'/.
> » urban (7°/0) . . 103— 104—
» » (6«/o^ • 96— 97—
» • (5°/o) ■ 87>/s 88'/3

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

< > • Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14.'/, 15 —
Bancnote austriace contra aură. . 2.03 2.04

utirsulu pieței Brașovu
dit 18 Octoinvre st. 11. 1887

Bancnote românesc! . . . . Cur. p. 8.57 Vftnd. 8.60

Argint roinâncsi . . . . . . » 8.50 8.55

9.87 * 9.92

Lire turcesc!.................. - - 1 11.21 > 11.28

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

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

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

n * » 5°/o ■ „ 98.— - 99.—

Ruble RusescI .... - - • » 109.— • 110.—

Discontulă . . . » 7—-lO°/0 pe ană.

Nr. 58—1887. 
sen. scol. gr. cat. Concursă.

Devenindu vacantă postulă de învățătoră în Cl. II-a a scolei conf. 
gr. cat. din Rodna-nouă (Uj-Rodna, comit. B. Naszod, p. u. O-Rodna) 
prin acesta se escrie concursă cil terminală până în 30 Octomvre st. n. a. c.

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

Rodna-nouă, 14 Octomvre 1887. 2—3

Panifiliu Grapini, președ. Teodorii Iepuranu, învăț, not.

ANUNCIU.
Pentru o moșia din Komănia. nu departe de 

Bucuresci. se caută 6 bărbați tineri și o temea, 
cari se primescu cu o leafa de 100 fl. pe anu dându- 
li-se și banii de drumii. Aceștia trebue se fiă Români 
și se se priceapă bine la munca câmpului.

Cei ce voru dori se fiă primiți în condițiunile de 
mai susu la memorata moșia se se adreseze la Admi- 
nistrațiunea „Gazetei Transilvaniei.®

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

1. Dela Brașovu la Peșta:
Trenulă de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute săra. 
Trenulă mixiă Nr. 315: 4 ore 01 minută diminăța.

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

II. Sosirea trenuriioru:
1. Dela Peșta la Brașovu:

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

2. Dela Buourescî la Brașovu:
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amet}!.

A. Plecarea posteloru:
a) Dela Brașovă la Iiețnovu-Zernescl-Branu: 12 ore 30 min. după ameijl. 
l>) „ „ „ Zizină: 4 ore după amedi.
• i .. in Secuime (S. Georgi): 1 oră 30 mmule noptea.
d) „ la Făgărașu: 4 ore dimineța.
e) „ „la Săcele: 4 6re dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Iltșnovii-Zeriiescî-Bianu la Brașovă : 10 6re înainte da ameip.
b) „ Zizinil la Brașovă: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovă: 6 6re sera
(l) „ Făgărașu la Brașovă: 2 bre dimineța.
e) „ Săcele la Brașovă: 6 ore 30 minute sera.iviersuln trenuriioru

Valabilă dela I luniu st. n. 1886.

pe linia Predealfi-Budnpesln și pe linia Tetaștt-Arada-Budapesta a calei ferate orientale de stafii reg. ung.

U

Predeal îî-Budapesta Budapesta—IPredealti

Bucuresci

Predealu

Timișă

Brașovă

Feldibra 
Apatia 
Augustind 
HomorodS 
Hașfaleu

Trenu 
de 

peraOne

Tren Trenă Trenă 
accelerat omnlbua omnibua

Tren TrenăTrena
de pers, accelerat de pers.

Trenă I Trenă 
de omulbus 

persone

(
(

(
(

(
(SighișOr» 

Elisabetopole 
MediașO 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunela 
Teinșft 
Aiudă 
Vințulă de susfi 
Uiora 
Cncerdea 
Ghirisă 
Apahida
Clnțin 
Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină
Ciucia 
Bucia
Bratca 
Vadă 
MezC-Telegd 
Fngyi-Văsărhely 
Veneția-Orăcjii

(

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

Oradia-mare

P. Ladâiy 
Szolnok
Bada-pesta

(
(

Viena .

Nota:

4.30

9.12
9.35

10.12

6 01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

9.11
9.16

10.37
12.20
2.15

Trenu 
de 

persone

10.50
1.33.
4.241
io.ob(
2.15
- I

7.30
1.14

1.45

2.32

Trenu I 
de 

persone

6 37
6.58
7.14
7.29
7.568
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

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny 
Oradea maro

Venția-Orăcjii 
Fudi-Oșorheiu 
Teleagii
Vadă
Bratca
Bucia
Ciucia 
Iluiedin
Stana
Aghiriș
Gbârbău
Nedișu

I mol

(Jlnșin

ApahiJa
Gliiriș

Cncerdea

Uiora 
Vințuia de 
Amdd 
Teiașfi 
Crăciunela 
Blașă 
Micăsasa 
Copța mit 
Mediaștt 
?Aisabetopo'.e 
Sigișdra 
iașfaleu 

llomorod 
AugustinQ 
Apatia 
Feldiora

Brașovă
Timișfl

sasfi

Predealu

Bucuresci

Orele de ndpte suntă cele dintre liniile gr6se.

f
(

(

k
(

(

7.44J 2.— 7.401
11 05 4.05 | 10.42
2 02 5.47 2.02
4.12 7.11 4.78
— — —
— — —
— 7.33 —
— 8.04 —
— — —
— — _
— 8.58 _
— 9.28 —
— — —
— — —
— — —

- — __
— 10.31 —

11.00 __ —
!1 19 __ —
12 33 __ —

1.01 __ —
1 11 __ —
1 18 __ —
1.05 __ —
1.46 __ —
2 25 __ __
2 50 —
3 03 ,_ __
3.35 __ __
4.01 _ _
4.20 __
4.55 _ , -
5.42 — —
6.01 — —
7.27 — —
8.08 — —
8.36 — —
9-06 — —
9.46 5.37 —
— .— 1.55
— 6.20 2.53
— 6.47 —
— 11.30 3.28

9.35

I

7.08
7.36
9.16
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.13
2.46
3.31
4.32
5.02
6.53
7.43
8.23
9.02
9.52

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

TeitașA- 4.e’a«Sfî-E5udaji«Ntu Biiilapeata-Aratlft-Teiușâ.

Trenă Tre iii Trenă de Trenă de Trenă
omnibus de per«. peradne persdne de persone omuibut

Teiușft 11.24 — | 3.00 Viena 11.10 12.10
■ f

Alba-Iuiia 11.59 — 1 3.59 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 11.20 12.41 --- 1
Șibotă 1.01 — 4.51 oz- * i d o k 11.35 5.45 —
Orăștia 1.32 — 5.18 Âiadft 4.30 6.— —
Siiasria |Piski) 2.32 — 6 15 Glogovață 4 43 6.13 —
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 —
Braniciea 3.23 — 7.02 Paulișj 5.19 6.51 —
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 —
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 09 7.37 —
Zam 4.25 — 8.11 Berzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzcva 6.27 — 9.33 Zam 8 01 9.12 __
Conopă 6.47 — 9.53 Gurasada 8.34 9.41 __
Raana-Lipova 7.28 — 10 27 Ilia 8 55 9.58 —
Paulișă 7.43 — 10.42 Braniciea 9.19 10.17 ——
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 9.51 10.42 __
Glogovață 8.28 — 11 25 I Simeria i'Piski 10.35 11.07 __
Araufi 8.42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok — 2 32 4.5<> i Șihotii 11.43 12.— —

(| _  1 — 5.12 V ințulă de josă 12.18 12.29
ISniiapeui a — - i 8.20 Alba-fnlia 12.36 12.46 __
Viena — 1 6.05 Tcinșfi . 1.29 1.41 —

Are Slmerta (Piski) Petroțenl

I Trenă ’rT'aă de Trena Trenă de Tresă Trenăccn’brc pf-ratau mixt peraâne omn ibric mixt

AroiSA 5.48 6.05 2.42
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Streiu — __ 3.25
N&neth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă — — 4.16
Vinga 7.18 — 7.29 Pui __ __ 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia __ __ 5.58
Merczitalva — — — Banița — — 6.40
Tiniiiișâra 9.02 — 9.08 Petroșenl — — 7.12

TSnălșfijra-Airadâ Petroșenl—Simeria (Piski)

Trena de Trena de Trană Trenă Trenăpcnâae perene nmnlhns de pers. omnlboa mixt

Timiiyâra 6.25 5.00 Petroșeui 6.10
Merczitalva - — — Banița — — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia — — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui __ __ 8.20
Ndmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă — — 9.01
Aradulă ncu 9.11 — 8.01 Streiu — 9.52
Aradb 9.27 — 8.17 Slneeria — — 10.31


