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Brașovu, 19 Iulie 1886.
Nu mai încape nici cea mai mică îndoială 

că ministru-președinte ungurescă Coloman Tisza 
și-a creată prin enunciațiunile sale în afacerea 
Iansky o situațiune fdrte delicată. Elă s’a fostă 
pronunțată pră categorică în sensulă curentului 
națională maghiară, decâtă ca acuma să se p6tă 
așa ușoră acomoda cerințelor cercuriloră influente 
din Viena, cari în cestiunea armatei nu voescă 
să scie de nici o transacțiune.

Perplecsitatea în care se află pentru mo- 
mentă d-lă Tisza se p6te cunosce într’ună modă 
bătătoră la ochi din atitudinea șovăitdre a or- 
ganeloră sale. Ca esemplu vomă cita articulii 
cei mai noi apăruți in „Pester Lloyd.“

In numărulă său dela 25 Iuliu acăstă făiă 
revine asupra aserțiunei sale, că în Ungaria nu 
ar esista o cestiune a armatei. „Dăr“, (jice ea: 
„nu ne putemă închipui cu tăte astea, ca dieta 
ungară numai într’atâtă să pătă avă o ingerință 
asupra armatei, încâtă i se permite a vota pe 
fiăcare ană miliăne, a da recruți, a îngriji de 
văduvele și orfanii oficeriloru, și a țină gata 
glătele pentru întregirea goluriloră din armată. 
Ori câtă de multă s’ar sustrage casulă concretă 
(afacerea Edelsheim-lanski) de sub critica pu
blică și de sub influința parlamentului și a gu
vernului, maioritatea deputațiloră poporului ma
ghiară trebue să cără deslușiri esacte și nendo- 
iăse, dăcă esistă o garanțiă că armata nu va fi 
infectată nici în viitoră cu forța prin nisce idei 
cari ’și bată jocă de legitimele pretențiuni ale 
Ungariei. “

O partidă constituțională, adauge „P. Ll.“, 
numai pănă atuncea e dămnă a guverna pănă 
când scie să facă a se respecta basele constitu- 
țiunei. După acăsta arată cu totă dreptulă, că 
partida guvernului a dată în cursă de dece ani 
destule dovedi pentru sensulă ei fărte desvoltată 
guvernamentală — noi îlă numimă mamelucismă 
— dăr ea trebue să vegheze ca constituția să fiă 
î. adevără respectată; câtă pentru situațiunea de 
față, lucrurile nu suntă tocmai atâtă de tragice 
cum se anunță din unele părți, nici așa de in
diferente, ca afacerea să pătă fi privită numai ca 
unu episodă secundară și deja aplanată.

După ce face aceste enunciațiuni, prin cari 
organulă tiszaistă se declară, solidară cu ideile 
ce preocupă opiniunea publică maghiară în ces
tiunea armatei, același organă se vede îndemnată 
a protesta în contra meetinguriloră ce le aran- 
gează oposițiunea, accentuândă că acestea potă 
numai să agraveze situațiunea. „P. Lloyd“ le 
impută cjeloră din stânga estremă„ că voescă să 
facă capitală din afacerea Edelsheim-Iansky pen
tru scopurile loră de partidă și că prin adună
rile ce le înscenăză slăbescă numai autoritatea 
votului parlamentară. Ne dă să cunoscemă cu 
acăstă ocasiune, că d-lă Tisza a avută de scopă 
a provoca o unanimă manifestațiune în cestiunea 
pendentă și acum prin procederea celoră din 
stânga planulă acesta se p6te zădărnici.

Adecă ,,P. Lloyd“ a crezută, că oposițio- 
nalii unguri nu voră avă lucru mai urgentă de 
făcută, decâtă a ajuta d-lui Tisza ca să iasă din 
încurcătura în care a intrată. Nu era nimică mai 
comodă pentru d-lă Tisza, decâtă ca să formu
leze vr’o moțiune nici caldă nici rece și să facă 
să o voteze dieta în unanimitate spre a docu
menta, că tătă țăra se ține ca scaiulă de d. 
Tisza și nu elă de țără. Acăsta totuși era o 
însinuare pră grosolană și așa de simpli nu-i 
credemă pe oposiționali, ca să contribue ei în
șiși la întărirea din nou a posiției d-lui Tisza, 
fără ca prin acăsta să aducă vr’ună folosă sco- 
puriloră la care țîntesce ea.

Mâne se va țină celă dinteiă meetingă în 
Pesta, în afacerea pendentă militară. D-lă Tisza 
aro în adevără cause d’a fi îngrijată, căci de le 

va succede celoră din stânga a aprinde massele 
și a împinge tătă mișcarea în văgașulă fanatis
mului națională, dânsulă păte să se trezăscă peste 
o lună, când se va întruni dieta, că nici sufle
tele cele mai guvernamentale nu voră mai fi așa 
de docile și flesibile ca pănă acum.

Tăte pănă la o vreme. A dus’o cum a 
dus’o pănă acum d-lă Tisza cu tactica lui d’a 
se arăta prevenitoră și față cu cei din Viena și 
față cu aspirațiunile șovinismului ungurescă, și 
să se dea de amică și ală armatei comune și 
ală honveijimei.

Acum dicemă și noi că nu mai merge cu 
șovăirile, d-lă Tisza trebue să se declare ori 
pentru una ori pentru alta. Scopulă agitațiu- 
niloră oposițiunii, încâtă privesce persăna d-lui 
Tisza, pare a și fi acela, ca să-lă silăscă a eși 
de după perdea și a se arăta așa cum este, ori 
Stană ori căpitană.

Dăcă lucrurile au ajunsă aci, însuși Colo- 
mană Tisza părtă vina. Nisce împrejurări cu 
totulă anormale l’au favorisată să se țină la pu
tere atâta vreme; acum nu mai merge ca să iasă 
din impasă arangiându nouă prigoniri contra na- 
ționalitățiloră; acum e vorba de armată și de 
conducătorii ei din Viena, și ministrulă președinte 
trebue să se justifice înaintea opiniunei publice 
maghiare, că de ce se ’ntâmplă tocmai contra- 
rulă de ceea ce a enunciată elă cu atâta solem
nitate în dietă?

încă de aci înainte d-lă Tisza va avă să se- 
perieze, ce greu este a servi deodată la doi domni.

Cestiunea armatei în Ungaria.
Comisiunea pregătitâre a adunării poporale ce are 

să se tină în Pesta la 1 Augustă n. a stabilită Mercur! 
programulă. Oratorii adunării voră fi deocamdată: Otto 
Hermann, Carol Eotvos, Ladislau Seffer, Petru Mezey și 
Ferdinand Horanszky. Vorbirile se voră rosti în trei di
ferite părți ale grădinii de tragere în țintă. Otto Her
mann îșl dă ostenâlă să afle oratori dintre tote partidele 
politice și landă forte multă însuflețirea tinerimii pentru 
acăstă afacere. Junimea academică a fostă însărcinată 
cu alipirea punctuală a placateloră.

Universitarii au ținută și ei o conferință în afacerea 
adunării poporale. Deputatulă Otto Hermann i-a salu
tată pe studenții de față, le-a arătată scopulă adunării 
poporale și accentuă caracterulă ei seriosă, Juristulă 
Ladislau Parthenyi ceti apoi apelulă ce are să se adre
seze tinerimii patriotice. Apelulă s’a primită cu modi
ficarea, ca în provinciă să nu întocmăscă tinerimea adu
nări poporale, ci să ia parte la cea din capitală.

In congregațiunea comitatului Eisenburg ținută în 
Steinamangcr, Coloman Szecsodg din partida indepen
dentă a adusă o propunere, în afacerea Edelsheim-Gyu- 
lay, ca congregațiunea să invite pe șefulă guvernului, 
ca față cu cercurile militare superiore să ia defensiva 
chiar cu resistența națională. Propunerea s’a respinsă 
cu 33 contra 17 voturi. 50 de membri s’au abținută. 
In BeJces-Csaba se ține Duminecă o adunare poporală.

In congregațiunea comitatului Erlau aduse Fer
dinand Szederkenyi o propunere de cuprinsulă, ca să se 
adreseze dietei o petițiune, pentru ca să se ia disposi- 
țiunl legale, care să facă imposibilă de aci înainte o re- 
pețire a evenimenteloră militare de deunăzi. Propunerea 
și textulă petițiunii se primi.

In Seghedină se va ține o nouă conferință, după 
ce voră cunosce decursulă adunării poporale din Pesta.

Placalele ce se voră afișa în Pesta pentru adu
narea poporală voră purta subscrierile a 200 cetățeni 
din capitală.

Relațiunile dintre Francia și România.
„Pester Lloyd“ a primită" din Parisă o co

respondență, din care estragemă următărele:
Este cunoscută câtă de puternice erau lanțurile ce 

legau statulă de pe malulă Dunărei, creată printr’o deci- 
siune suverană a lui Napoleon ală Ill-lea, de Franța. 

Erau legături de gratitudine, de neamă și de interesă 
politică. Pănă în 1877 aceste sentimente dominau la 
Români și se manifestau mai cu deosebire printr’o ură 
turbată în contra Germaniloră... De atuncea lucrurile 
s’au schimbată. Relațiunile personale între Brătianu și 
Cancelarulă Imperiului... au avută de efectă atâtă din 
punctulă de vedere politică câtă și financiară o apropiere 
către imperiulă germană. Evenimentele anului 1877 au 
ridicată și întărită Ia Români consciința de sine, și mai 
alesă generațiunea tânără nu mai trăesce numai cu gân- 
dulă, că patria sa datoresce Franciei existența și însem
nătatea ei. Cu mândrie Românulă vorbesce astăd! de 
Grivița, Rahova și Plevna, acolo s’a câștigată cu sângele 
dorobanțiloră independența țârei.

Dâr făcendă abstracțiune de tote acestea, micșora
rea simpatiiloră pentru Francia n’ară fi fostă așa de ra
pidă și intensiva, decă republica n’ar fi avută nenoro
cirea se fiă represintată în BucurescI timpă de 10 ani 
de nisce diplomațl, cari păreau a ave misiunea de a în
străina pe Latinii din Dacia antică consângeniloră loră 
din Galia...

Consulului generală Debains... i-au lipsită cele mai 
primitive noțiuni diplomatice, tactulă și cunoscința de 
6meni. O întâmplare petrecută în diua de 8 Iunie cu 
ocasiunea venirei împăratului Alexandru în Bucuresc! do- 
vedesce în de ajunsă cele dise..-. D-nulă Debains se afla 
pe drumulă dela gară, unde a asistată la primirea ofi
cială, spre palatulă consulatului rusescă. Diplomatulă 
părea a se grăbi, căci cu umeri' și cu piciâre căuta Ja’ș! 
face locă prin mulțime. O damă, care nu fu tocmai a- 
tinsă lină de către acestă domnă, șî-a permisă de a 
protesta în contra unei asemenea purtări și dreptă răs
punsă a primită o palmă asurditOre... Bine înțelesă că 
d. Debains a fostă nevoită să ceră scuse dela damă.... 
După răsboiu România voia să închee o convențiune co
mercială cu Francia, și însărcinase pe ministrulă ei Ca- 
limachi Catargiu de a începe negociările irelative cu d. 
Vaddington. D. Debains forte supărată, că persâna sa 
fu ignorată, a manifestată și desvoltată o activitate și 
energiă ne mai pomenită pentru a împiedeca negociările 
începute, și în adevără a răușită. Din causa acestoră 
intrigi însă posițiunea sa în Bucuresc! a devenită impo
sibilă și a fostă silită să părăsâscă România.

* Succesorulă său d. {Baron de Ring... abia sosită 
în BucurescI, s’a împrietenită cu familiele aristocra
tice... D. Ring uitase însă, că toți acești boieri, cari îlă 
serbau se aflau în oposițiune. Acestă prieteneșugă între 
representantulă Franciei și fracțiunea boeriloră a produsă 
bănuiala ministriloră și a partisaniloră loră. Mai cu 
deosebire relațiunile d-lui de Ring cu prințulă Bibescu au 
produsă multă supărare... Se înțelege că relațiunile în
tre miniștrii români și ambasadorulă francesă încetau de 
a mai fi plăcute... In fine s’a mai întâmplată că la ună 
bală dată de baronulă de Ring și la care au asistată d. 
și d-na Sturdza, d. de Ring a oferită brațulă său prin- 
cesei Bibescu pentru a o duce cea dintâiu la masă. Vă- 
dândă acesta soția ministrului de externe d. Sturdza a 
spusă într’ună modă mai demonstrativă și fără a’și as
cunde iritațiunea ei, să i se aducă trăsura și a plecată 
cu bărbatulă ei A doua di, când d. de Ring s’a pre- 
sentată la d. Sturdza pentru a’i da explicațiunl despre 
întâmplarea regretabilă, d. ministru de esterne nu l’a 
primită. Se înțelege, că după acăstă întâmplare d. de 
Ring n’a mai putută rămână în BucurescI și întorcân- 
du-se în Parisă n’a întrebuințată influința sa, cu tăte 
acestea destulă de însemnată tocmai în favărea unei a- 
propierl comerciale politice cu România.

(Va urma).

Atitudinea Turciei țață cu Rusia.
S’a observată că Turcia privesce cu indife- 

rință la mișcările Rusiei; era interesantă să se 
sciă ce cugetă bărbații de stată otomani și co- 
respondentulă din Constantinopolă ală diarului 
„Revue de l’Orient“ a căutată să se informeze, 
piaristulă vorbindă cu ună bărbată de stată 
turcă, acesta’i cj.ise :

»Ce ar câștiga Turcia, relevândă una seu alta din 
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yia le adresâză mai aleșii de unii anii 
, absolutii nimicii. Intâiă noi vomă fi 

în fața masseloră enorme de soldați ruși, 
tăvăli în Bulgaria; apoi ori care ar fi sfârși- 

□uoiului noi nu putemă de câtă sâ jperdemă. In- 
O'ă'iorl sâu învinși, ne va lua în tot-dâuna o parte 

din teritoriu pentru ca să îndrepte hotarele veciniloră 
noștri sâu sâ taiă pofta crescătâre a statelorii mari. Prin 
urmare noi avemii interesti sâ nu dămii locă deslănțui- 
rei sentimenlelorii de ostilitate ce domnesce în Rusia 
față cu noi și vomă prefera prin urmare să' fimii bat- 
jocuriți chiară de câtă să fimii aruncați așa de ușorii 
într’ună resbelă ală cărui resullată va fi fatală pentru 
noi. Noi scimă forte bine, că va veni ună timpă când 
Rusia exasperată de liniștea nâstră va schimba proce- 
deulă și va inventa alte mijloce pentru a ne sili să în- 
cepemă lupta cu ea. Insă în starea actuală de lucruri, 
stare care se va manțină încă câtva timpă, celă puțină 
așa sperămă, ea nu va ajunge la acăsta fără a se atin
ge de altă putere vecină și tocmai acăsta așteptămă și 
noi, ca să ne răsbunămă de răulă tratamentă ce ’lă su- 
ferimă aeji.*

Corespondentulă observă că nesciindă, care va fi 
acea putere de care vorbea interlocutorulă său, o-a în
trebată se ’i spună și elă i-a răspunsă că acea putere 
va fi Austro-Ungaria. In urmă începu să desvolte pro
grama turcăscă în marele resboiă viitoră. Elă esplică 
că Austro-Ungaria, protectârea Serbiei seu mai bine rjisil 
aspirantă ca să o cucerăscă, ajutată de Bulgaria va 
merge contra Rușiloră; atunci îndată Turcia va încheia 
o alianță cu ea pentru a apăra Balcanii și în același timpă 
a câștiga teritoriulă perdută în Asia Germania va fi 
atacată de Franța, în timpă ce Englesii voră privi cu 
brațele încrucișate seu pote voră înainta în Afganistan. 
Italia seu va sta neutră seu va merge alături cu Franța, 
însă politica acestei țâri nu e încă destulă de hotărîtă 
penfru a putea judeca de pe acuma rolulă ce ’l va a- 
dopta in asemenea împrejurări.

Corespondentulă a crezută de datoria sa să comu
nice acăstă opiniă a unui omă politică turcă. Dâcă 
acăsta nu e adevărata politică a Sublimei Porte, atunci 
ea esplică celă puțină atitudinea observată de ea, și 
graba cu care caută a se aranja în ceia ce privesce ra
porturile ei cu Rusia în chipulă după cum facă și ca
binetele din Berlină și Viena. Acestă rolă ală guver
nului turcescă nu pote fi așa de strălucită, însă e înțe- 
leptă și circonspectă. Nu trebue să se uite codulă de 
onăre orientală se deosibesce puțină de acela ce se 
pîactică de obiceiă în statele europene.

Archiducele Carolu Ludovicu în Peterhof.
Despre călătoria arcliiducelui austriacă Ca- 

rolă Ludovicu la Peterhof, reședința de vără a 
Țarului, scrie „Gazeta de Magdeburg" între 
altele :

Archiducele Carolă Ludovică este între toți membrii 
Casei împărătesei singurulă, care susține cele mai ami- 
cabile relațiuni personale cu Țarulă, pe când de esemplu 
principele de coronă Rudolfă să semte atrasă mai multă 
spre prinții din casa regală prusiană. Totă așa o legă 
pe soția archiducelui Carolă Ludovică, pe archiducesa 
Maria Teresa, cea mai intimă amicițiă de Țarina Rusiei, 
cu care corâspondâză multă. A fostă der naturală, că 
i s’a dată fratelui împăratului austriacă, archidbcelui Ca
rolă Ludovică, însărcinarea de a face Țarului și Țarinei 
o contravisită, pentru visita dela Kremsier și acăstă vi- 
sită a fostă de multă plănuită d’a se face pe Ia finitulă 

lunei lui Iunie a. c. Archiducele vrea să amăne însă că
lătoria pănă la mijloculă lunei lui Augustă. Deodată însă 
primi filele acestea dela Maiestatea Sa ordinulă de-a 
pleca la Peterhof. In acestă ordină să găsesce ună mo- 
mentă politică ală călătoriei, care la începută avea să 
flă numai o visită de caracteră familiară."

„S’a semțită necesitatea d’a aplana anumite difi
cultăți, ce s’au ivită în Muntenegru, Serbia și Bulgaria 
prir.tr’o personală influință asupra Țarului și de aceea 
n’a părută nimeni mai aptă, ca amiculă personală ală 
împăratului rusescă, archiducele Carolă Ludovică.... Ța
rulă aflândă de intențiunea acestuia s’a grăbită ală in
vita din parte-i, de unde se conchide la cele mai ami- 
cabile relațiuni între familiele domnitore rusă și aus
triacă."

Austria și Ungaria.
„Voința Națională" vorbindă de relațiunile 

politice și economice dintre Austria și Ungaria 
Țice între altele :

Pe când Austria, deși s’a restrânsă regiunea su
pusă acțiunei sale directă, a renunțată de multă la idea 
germanisărei provinciiloră de altă rasă decâtă cea pănă 
acuma predomnitore. Ungaria dimpotrivă face silințele 
cele mai energice pentru a imprima spiritulă maghiară 
tuturoră poporațiuniloră căzute pe partea ei. Austria 
lărgesce din ce în ce mai multă sfera de acțiune a na- 
țiuniloră sale. Ungaria o restrânge pe câtă p6te. Pe 
când cea d’întâiu introduce limbele naționale în școlile și 
tribunalele provinciiloră, cea de-a doua se silesce a în
locui pretutindeni limbele poporeloră supuse cu a sa 
propriă.*

„Ori cine va recunosce în acestă duplă politică 
urmată de unulă și același stată o pricină de slăbiciune, 
căci ună stată trebue să fiă incorporarea unei gândiri 
și o gândire nu păte găsi decâtă o singură formă de ma
nifestare cu totulă potrivită."

,Dâcă însă politica Austriei și cea a Ungariei este deo
sebită față cu naționalitățile loră, contrastulă între ele este 
păte încă și mai mare, decă considerămă interesele econo
mice. Aici erășl constatăm nepotrivirea cea mai mare. Austria 
în imensa sa maioritate afară de Galiția și Bucovina 
este ună stată industrială, Ungaria dimpotrivă unulă 
agricolă. Austria are interesă a cumpăra eftină grâne, 
mâncarea lucrătoriloră săi, și a vinde scumpă productele 
industriei acestora, deci a căuta piețele cele mai bune 
se desfacere. Ungaria dimpotrivă are interesă de a 
combate concurența grâneloră sale pe piețele austriace, 
spre a le pute vinde câtă se pâte de susă. Despre ef- 
tinătatea producteloră industriale, pe cari densa trebue 
să le cumpere, este asigurată prin faptulă că Austria, 
per^ândă piețele de desfacere mai îndepărtate, va fi ne
voită să-i lase ea mai eftină productele sale.»

„In aceste considerațiunî stă esplicarea pentru ce 
au căzută tratativele reînoirei convențiunei de comerciu 
cu țâra nostră....

Suiri lr dî lusi.■
Ministrulă, comunii de resboiu a hotărîtă definitivă 

ca de aci înainte la marele menevre de tomnă, ce se 
facă în presența Maiestății Sale și a oficeriloră străini 
invitați, să nu mai admită diariști ca atașați la condu
cerea supremă a manevreloră, așa că nu va mai fi re- 
presenlată nici pressa ungurăscă, nici cea austriacă. Cu 
raportarea asupra decursului manevreloră să va însărcina 
ună birou de pressă constătătoră esclusivă din militari. 

Acestă biurou e chemată a îngriji și în timpă de râs- 
boiu de tâte rapârtele militare.

—x—
Ministrulă honvedimei a adresată comandeloră dis- 

tricteloră honvecjesci o ordinațiune, în care le atrage 
atențiunea asupra apelului publicată de comitetulă mo
numentului Radetzky d’a se face colecte. Ministrulă ac- 
centuâză că numai de colecte voluntare păte fi vorba 
și că dânsulă »vrea să scie eschisă orice influință din 
serviciu asupra decisiunei oficeriloră. In ordinațiune mai 
dice ministrulă, că Radetzky a făcută minuni cu armata 
sa compusă în cea mai mare parte din trupe „ungu- 
resci». — Se vede că pe ministrulă l’a luată gura pe 
dinainte; de sigură că a vrută să (jică trupe ungare, în 
care suntă maioritatea Nemaghiarî. Acăsta ca recti
ficare.

—x—
Pentru monumentulă lui Radetzky s’au subscrisă 

pănă la 26 luliu n. 83,172 fi. 69 cr.
—x—

IDiarulă ungurescă „Debreczen» cităză următărele 
cuvinte, ce <Șice că le’ar fi rostită ministrulă președinte 
Tisza cu ocasiunea visitei, ce a primit’o din partea epis
copului catolică din Oradea mare: »Reacțiunară 1 Acestă 
epitetă mi-lă dau mie chiar organele oposiției moderate, 
care se află, așa c^ieendti, cu reacțiunea în astfelă de 
relațiuni, ca și gemenii din Siamă. In fața unoră insi
nuări ca acestea mai bine pote să rîtjă Fehârvâri, care 
n’a vrută să crătjă, că pensionarea lui Edelsheim-Gyulai 
păte să producă sânge rău, și care ar fi fostă gata a 
denumi pe Iansky de comandantă supremă ală armatei 
în Budapesta!"

—x—
Primatele ungurescă din Strigonă, Ioană Simor, 

a dăruiiă pentru monumentulă lui Radetzky 1000 fi. 
v. a. >Norocă — observă ună qjiară ungurescă din 
Clușiu — că capulă clerului ungurescă pănă acum este 
singurulă, care a făcută acesta și credemă că singură va 
și rămână.»

—x—
Fostulă primară ală Clușiului, Carolă Haller, și 

primarulă din Dobrițină, Emerică Simonffy, au fostă dis
tins! de regele Italiei cu crucea mijlociă a ordinului co- 
rănei italiane pentru primirea cordială ce i-au pregătit’o 
contelui Angelo de Guberncitis în călătoria sa prin Un
garia. — Astea suntă meritele pentru care se dau de
corații ?

—x—
S’au pensionată 85 funcționari dela căile ferate un

gare și 2 au fostă dimișî din serviciu. Se vede că stă 
rău visteria 1

—x—
Pe Puszta Gbd lângă Vată, după o comunicare 

oficială a solgăbirăului, s’a bolnăvită soția păzitorului de 
câmpă Mihailă Spurer de cholera nostras.

—x—

Economulă Oprescu din Lipova a fostă împușcată 
în 27 luliu n. noplea, pe când dormea, de ună țărână 
anume ■ Costa Frenz. Criminalulă s’a arestată. Fapta 
a comis’o din răsbunare.

—x—
piarele din București scriu, că tenărulă bursieră 

ală statului d. Nicolae Atanasescu a obținută în Parisă 
cu ună succesă strălucită și cu unanimitate de bile albe, 
titlulu de doctoră în sciințele fisice. Când juriulă intră 
în sală, președintele, d. Dr. Fridel, fostulă său profesoră, 
i-a adresată o mică cuvântare, dicândă între altele: 

FOILETONUL

Doine și hore.
Culese clin gura țerancelorQ și a țgranilorii opin- 

cari, de Eugenia Farkas din Cacuciu.

*** Măi bădiță bădișoră
Ce vi săra târdfioră,

Său de mine nu-ți e doră?
Ba mi-e doră și mi-e bănată

Făr’ am stată păn’ am cinată ; 
Cina se face târdiu

N’am putută mândră să viu.
Măi bădiță bădișoră,

Care porțl atâta dorii,
Cina se face de vreme 

Maică-t’a de min’ te teme;
Maică-ta’i muiere re

Și pote densa nu vră;
Umblă văra pe rezdre

Și cată fermecătore,
Să mă fermece pe mine

Să nu te iubescă pe tine;
De-a crepa și de-a muri

Io pe tine te-oiu iubi.
*** Hai mândră să ne iubimă, 
Că noi bine ne lovimă;

Tu n’ai tată, io n’am mamă 
Și-amendoi suntemă de-o sâmă;

Tu n’ai frați, io n’am surori,

Amândoi ca două flori.
— Te-ași iubi bade iubi 

Mă temă că mi-i celui *);
Te-ași iubi și mi-ai plăcâ 

Dâcă aha n’ai avă;
Dâră bade ai alta, H 

Care-țî mâncă vieța ;
Te face minteni de pei 

Nu te lasă, să mă iei.
Aceea să fi’a ta 

Și se ’ți mânce vieța.
Frundă verde de secară

M’a lăsată bădița iară,
M’a lăsată de multișoră

Și nu mai potă de-a lui doră;
M’a lăsată de multă vreme

Și nu mai potă de a lui jele;
De jele și de bănată,

Că de ce m’a inșelată ;
De ce nu m’a lăsată în pace 

Să iubescă pe cine-mi place;
Să iubescă unulă ca mine 

Să nu mă lese’n suspine.
Fire-ai bade blăstămată, 

M’ai iubită și m’ai lăsată;
Firea-i bade afurisită

M’ai iubită și m’ai urîtă.
Săracile dragostile,

*) Celui, scurtată din: încelui său în- 
șiela.

Că sboră ca paserile 
Ciripescă ca vrăbiile, 

Trecă prin apă
Nu se’necă, 

Da săraculă urîtu
Că e greu ca pământu, 

Șede’n deală pe pâtră secă 
Și totă strigă că se’nâcă.

De n’ar plânge inima 
Nici ochii n’ar lăcrăma, 

Da cu câtă inima plânge 
Cu ochii nu poți învinge, 

Dela gură voe bună 
La inimă molă și tină, 

Dela gură rîdă, voescă 
La inimă mă topescă; 

Gura rîde că-i buiacă 
Inima’n lacreml înâtă; 

Gura rîde că-i nebună 
Inima mereu suspină. 

Fi inimă răbdătore 
Ca pământulă sub piciâre 

Rabdă inimă și taci 
Ca pământu când ’lă calci. 

Străină-să, străină-i țâra 
Arde-mi inima ca para; 

Străină-să, străină e locu 
Arde-mi inima ea focu, 

Totă lumea-i dintr’ună neamă 
Numai io pe nime n’am; 

Tâtă lumea-i dintr’ună sânge

Num’amea inimă plânge;
Tuturoră lumea li-i lume

Mie mi-’ună negru tăciune, 
Tuturoră lumea li-i dragă

Mie mi-i cerneală nâgră,
Arde-ai lume totă cu pară

Dâcă ’n tine n’am ticnâlă, 
Arde-ai lume totă cu focă

Dâcă ’n tine n’am norocă.
Geaba lumea mi-a fostă dragă

Dâcă mintea mi-a fostă slabă, 
Geaba lumea mi-a plăcută

Dâcă norocă n’am avută.
Nu bate Dâmne lumea,

Dâcă mi-ai bătută mintea;
Nu bate Domne pe nime.

Dâcă m’ai bătută pe mine.
M’ai bătută Domne bătută

Din ceriu pănă la pământă;
Sâ trăescă totă cu urîtă.

Dragă mi-a fostă dragostea 
Și-să departe de dânsa,

Ardă-te foculă de lume
Și pe cine ți-a pusă nume,

Că nu ți-a pusă nume bine;
De ți-ar fi pusă nume flâre,

Că ești prâ înșelătore,
De ți-ar fi pusă măghierană,

Că ești numai de amară, 
De ți-ar fi pusă busiocă

Ca ești prâ fără norocă.



Nr. 162. GAZETA TRANSILVANIEI

jVoiu păstra o suvenire plăcută de timpulă câtă d vdst.'ă 
„a-ți lucrată în laboratorulă meu cu atâta zelă, desvol- 
„tândă o rară capacitate. Acestă laboratoră va râmânâ 
„golii după plecarea d-v6stră.< Er după terminarea sus- 
ținerei tesei toți membrii juriului l’au felicitată strângen- 
du-i mâna. După trei (Jile a fostă invitată la ună 
prânzii dată în onârea sa de d. Dr. Fridel.

—x —
Săptămâna acăsla au trecută prin Bârladă 17 fa

milii evreesci din orașulă Văslui, ducendu-se Ia America. 
Vr’o 30 de familii evreesci din orașulă Bărladă se pre- 
gătescă a emigra asemenea la America.

—x— \
Din Iași au mai plecată două transporturi de 

Evrei spre America; unulă de 48 persăne, altulă de 18 
persăne.

—x—
Reserviștii corpului 13 de armată, locuitor! înFiume 

și în împrejurime, suntă scutiți de rendulă acesta d’a 
lua parte la esercițiele de arme, din causa epidemiei 
de coleră. S’a adresată o petițiune ministrului honve- 
dimei, ca nici reserviștii honvedimei să nu fiă chemați.

—x—
Se caută unu pedagogă română pentru ună inter

nată din România. Condițiunile suntă: bani de călă
toria pănă la locuia destinațiunii, 100 lei pe lună și în
treținerea completă (cuartiră, costă, spălată etc.j După ună 
serviciu de celă puțină 2 ani se voră da banii de căletoriă și 
pentru întorcere. Se cere ca respectivulă să fi absolvată 
pedagogia. Se voră prefera cei cu ani de pracsă și cu 
cunoscințe musicale. Doritorii să se adreseze la .Gazeta 
Transilvaniei “ Cu acestă ocasiune amintimă, că dintre 
tinerii cari se anunțaseră pentru postulă din anulă tre
cută, totă la ună inslitută, s’a alesă unulă și astfelă n î 
li s’a mai comunicată celorlalți tineri resultatulă.

Reptilele perciunate la târguri.
De pe Câmpiă, 27 Iuliu 1886.

In 20 1. c. s’a încheiată tergulă Sân-Petrului, celă 
pe aici renumită și forte cercetată. In acestă ană însă, 
nu ca în anii trecuți, s’au vândută puține vite și acelea 
cu prețuia jumetate decâtă ca altă-dată. Bietulă țărână 
e năcăjită, că nu-’și p6te face parale, ca să-și pătă în
tâmpina spesele de lipsă. Și dâcă și vinde câte o vacă, 
cu prețuia acela bagatelă ce-lă capătă pe ea, abia își 
pâte plăti contribuțiunea, necum să’și mai potă înciripa 
altceva. Stândă lucrurile astfelă, sărăcesce din Z> în <ji 
totă mai tare. Dâr cu tâte că puțini bani au putută 
âmenii căpăta, totuși s’au aflată nisce «domnișori» de 
cei cu perciuni, cari din bunăvoință și-au luată ostenâla 
de-a veni pănă la acestă tergă, pentru ca câtă voră 
pută să-i curățe de bani. Etă faptulă: Intr’una din 
Zilele de tergă sosescă trei «domni» bine îmbrăcați într’o 
trăsură ca trei cai. Faima spune, că ar fi fostă din 
susă de Deșiu. «Domnișorii11 perciunați se împrăștiară 
prin tergă, după planulă loră, ca să-și vâneze victime. 
Și unulă dintre ei se și dă pe lângă ună fecioră de Ro
mână, pre carele, pe semne, îlă văduse ven^endă, îm- 
biându-lă să-i schimbe banii în aură, cu galbeni. Fe- 
ciorulă, ce nu era singură, ci mai avea ună soță, a 
semțită ce i se pregătesce și, cum se’nverte cum nu, 
alergă la gendarml; perciunatulă de asemenea a înțelesă 
despre intențiunea feciorului și o tuli de acolo. Când 
veni feciorulă cu gendarmii, fiulă lui Israilă nu era ca’n 
palmă. Dâră după multă alergare le-a succesă în fine 
a-’iă prinde, deîmpreună cu ceilalți doi soți ai săi, în 
nisce tufișuri. In diua următăre apoi au și fostă trans
portați la Mociu cu trăsura și cu birjarulă, cu care ve
niseră, cu totă. Se presupune că totă dânșii ar fi fostă 
autorii unoră furturi și înșelăciuni și din anii trecuți. 
Decă și-ar căpăta numai meritata pedâpsă pentru mișe- 
liele loră 1

Chiusa, 27 Iulie 1886.
Onorate d-le Redactară / In Nr. 153 a prețuitei 

„Gazete,* în articululă de fondă, vorbindu-se despre ne- 
îndreptățirea Româniloră cu privire la aplicarea loră la 
funcțiunile publice, suntă amintite mai multe comune 
curată românesc! din comitatulă Sz. Doboca, în cari 
pănă și cei mai mici funcționari, chiar și judii comunali, 
suntă parte jidovi, parte Maghiari, parte Armeni, numai 
Români nu. Ca dovâdă despre adevărulă aserțiuniloră 
din „Gazetă" în privința netoleranței funcționariloră de 
Română, chiară și în funcțiunile cele mai din urmă și 
mai inferiăre, îndrăsnescă a vă comunica următarele des
pre primariatulă din Chiusa , din anulă acesta 1

Pănă la finea anului trecută în Chiusa cu puțină 
întrerupere amă avută primariă totă de Română. In 
anulă trecută însă ni s’a impusă cu puterea de primară 
ună Maghiară, unii îngrijitorii de curte, venită de aiurea 
la curtea din sată. Nimeni nu a votată pentru densulă; 
poporulă a protestată publice contra alegerei Iui. Dâr 
în deșertă! In înțelesulă unei ordinațiunî viceșpănesci, 
ca uniculă dintre concurenți, care poședea limba statu

lui, ni s'a denumită. Ni mică nu a posedată alta de
câtă «limba statului.* N’a posedată nici avere, ca ga- 
ranțiă pentru oficiulă in care ni l’au impusă, nici des- 
teritate în purtarea oficiului său. Urmarea a fostă, că 
după 2—3 luni cei ce ni l’au impusă, înșiși au tre
buită să-lă și suspendeze. De atunci, ce e dreptă, amă 
avută primară ârăși de Română — înse patru inși în 
câteva luni. Celă d’întâiă care a urmată după Maghia- 
rulă suspendată, și-a dată însuși dimisiunea la câteva 
săptămâni. Ală 2-lea, neputându-o duce, s’a făcută mor- 
bosă. Ală 3-lea a abcjisă de primariă la 6 săptămâni. 
Nu i s’a primită abdicerea, decâtă numai sub condițiu- 
nea decă va suporta spesele comisionali a judelui cer- 
cuală pentru eșire în fața locului la alegere. Bietulă 
primară și acestă condițiune o primise numai să se 
scape de primăria din Chiusa.

Astfelă in săptămâna trecută amă alesă pre ală 
4-lea, totă de Română. Suntemă curioși să scimă ce 
se va mai. întâmpla și cu acesta ? Se nu credeți d-le Re
dactară, că toți acești primari de Română nu ar fi fostă 
in stare de a purta oficiulă! Totă primari de Română 
amă avută noi în Chiusa Ze°i de ani neîntrerupțî și 
nici unulă nu a abdisă. Acum însă nu e mirare, căci 
dâcă e subnotarulă jidană, notarulă maghiară, solgăbi- 
răulă maghiară, viceșpanulă maghiară, fișpanulă ma
ghiară, er esecutorii de dare toți jidan’ și maghiari, apoi 
bietulă primară de Română cu cine să se înțelâgă? De 
cumva și actualulă primară va abdice său în altă modă 
va cădâ din postulă său, atunci vomă ajunge acoio că 
nu se va mai afla nici ună Română între noi, care să 
primâscă acâstă deregătoriă în comună.

Unu Săteană.

Austro-Ungaria și Rusia.
„Daily News» publică din carnetulă unui oficeră, 

care a stată în Tiflis, espectorări d’ale oficeriloră supe
riori ruși asupra disposițiunii cercuriloră militare ruse. 
Respectivii oficeri ruși și-au esprimată părerea într’acolo 
că răsboiului cu Anglia trebue să-i premârgă răsboiulă 
cu Austro-Ungaria. Oficerii se folosiră de totă felulă de 
vorbe insuitătore în contra lui Giers din causa politicei 
sale șovăitore, care întârdiă inevitabilulă răsboiu cu Aus
tro-Ungaria. Dâcă n’ar fi Giers — astfelă a declarată 
Dondukoff Korsakoff — Dazacii noștri ară sta deja 
a^I în Prater-ulă din Viena. Viceguvernatorulă generală 
Șerenlieff observă, că ară atârna multă de aceea, că ce 
atitudine voră observa Polonii și Croații. Pe sprijinulă 
Franciei nu se radimă Rusia, și ce privesce pe Austro- 
Ungaria și pe Germania, ele nu suntă de temută, nici 
singuratice nici unite. Față cu Germania se va ținâ 
Rusia în defensivă și operațiunile active se voră mărgini 
pe linia Dunării.

«Pol. Korr.< e informată din Petersburgă, că gu- 
vernulă rusă intenționâză să reducă escadra din Marea 
Mediterană pănă la două sâu trei corăbii de răsboiu mai 
mici — din considerațiuni economice. Comandantulă ei 
de pănă acum, vice admiralulă Kasnakoff, are să pri
mâscă ună importantă postă in Marea Nâgră, a cărei 
flotă s’a mai întărită cu trei torpilori euirasați.

Esposiția locală în Brașovu.
Esposiția arangeată de Reuniunea industri 

ală din Brașovă se va deschide în 8 Augustă 
n. a. c. și se va închide la 5 Septemvrie n. a. c. 
Esposiția se mărginește numai la producțiunea 
industrială a orașului Brașovu, și are de scopă 
a înfățișa viăța industrială a acestui orașă în 
productele sale într’ună tablou cuprindătoru.

Acăstă întreprindere merită a fi cu deose
bire astăzi deplină considerată, când industria 
din patriă fără vina ei decade, căci nu este în
doială că publiculă, aflândă că cea mai amare 
parte din trebuințele sale le pdte acoperi cu pro- 
ducțiuni din patriă, va țină și în practică contă 
de acesta.

Atragemă cu deosebire atențiunea comer- 
cianțiloră noștri asupra esposiției industriale din 
Brașovu.

Totodată va fi și o esposițiă cu lucruri de 
mână femeesci, precum și o esposițiă agricolă, 
mai departe o esposițiă a secțiunei din Brașovă 
a Reuniunei Carpațiloră transilvani, — circum
stanțe, cari în totă casulă suntă de natură a face 
visitarea Brașovului și mai interesantă.

Reuniunea industriașilor^ din Brașovă, spre 
a înlesni pe câtă se pdte cercetarea esposiției, 
s’a adresată la ministeriulă de comunicați ane 
reg. ung. cu rugămintea, ca să concddă visita- 
toriloră esposiției o reducere însemnată la bile
tele căiloru ferate, și se speră, că acăstă cerere 
va afla câtă mai curendă o resolvare favorabilă.

DIVERSE.
Modelu de stilii. — Recomandămă celoru 

pe căciulă următărea scrisdre ce o reproduce 
„Răsboiulă*, cu speranță că voră trage din ea îi. 
tură. Scrisârea e adresată de ună Ardeleană vre-unm 
protectoră, cum se vede. E o batjocură de stilă, care 
nu face cinste unui Română cu carte, fită scrisdrea: 
,Prea Onorate Domnule Dr.! Vă rogă bine-voiți a-’mi 
permite și acum următorele șire spre cea mai deplină 
considerăciune și recunoscință ce ve conservă, în veci. 
Prea Onor. Domnu meu! După frapațiunea-’mi scusa- 
țională neașteptată, ce mi s’a născută astăzi din internu 
literară și materială al epistolei mie recomandate față de 
cesliunea știută, fără întârziere vă aducă marea mulță- 
mită și adevărată recunoscință, meritorie internului scrip- 
tilă și materială ală acestei (acelei) epistole-ve nobile. 
Șirele d-vostră cele considerante în ambele privințe, cu 
cea mai profundă recunoscință, satisfăcându-se.... Vă 
rogă și eu pentru pardonarea necesară mie, după multele 
inconvenabilități, cu care v’amă întâmpinată — și ârăși 
vă rog,ă pentru considerarea șirulețeloră mele atâtă în 
presentă, cât și în viitoriă, ca după considerări marini- 
moase la timpu dorită, precugetată și așteptată, se de
vină în posițiunea de a pută realisa recunoscință su
premă ce vă conservă conformă datorinței ce mă pri
vește spre îndeplinire. Rugându-vă spre primirea celei 
mai perfecte mulțămiri și considerăciuni ce vi se jcuvine 
spre recunoștință rămână.... 4/16 Iulie 1886.... pe lângă 
cele mai profunde stimăciuni netrecătoare și salutări 
cord. X. Y.

Colera la Triestft. — Colera, care în orașă nu 
face progrese, din nenorocire se întinde multă prin îm
prejurime. Așa s’a constatată că epidemia s’a ivită între 
lucrătorii drumului de feră la Gattinara și Longera. In 
San Giuseppe și la Rizmanie, unde epidemia s’a tivită 
cu o vehemență rară, s’au întâmplată ârăși mai multe 
cașuri nouă Aici poporația s’a opusă tuturoră măsuri- 
loră medicale. Rudele celoră bolnavi s’au opusă de a 
le da medicamentele prescrise. Ună țărână a dată pi
sicii laudanum și animalulă murindă cu tote simtomele 
otrăvirii, țăranii s’au crezută convinși, că medicii au ve
nită să otrăvâscă pe bolnavi, au dată năvală asupra 
otelului în care se găsea comisiunea și vrea să-și răs- 
bune asupra asasiniloră. Doctorulă Rigo a luată însuși 
laudanum spre a convinge pe țărani de greșâla loră — 
dâr înzadară. In fine a trebuită să interviă gendarml 
spre a apăra viâța mediciloră. Când aceștia sub es
cortă au părăsită otelulă, țăranii au fluerată și au dată 
cu pietre după ei.

Unu orașu dispărută. — Cercetarea și descifrarea 
scriptului descoperită la El Tayum, din care parte mare 
se află sub numele colecțiunei «Papyrus Rainer» în 
museulă austriacă, a dată la ivâlă între altele că a 
esistată ună orașă egiptână, care a dispărută cu totulă 
de mai multă ca 1000 de ani. Acestă orașă se numea 
»Iustianopolis“ și a fostă situată probabilă în Egiptulă 
de josă. Distinșii erudiți, cărora li s’a încredințată 
descifrarea Papyrului, profesorii Karabacek și dr. Carolă 
Wessely, n’au putută pănă acum afla ceva despre esis- 
tența acestui orașă, deși au la disposițiă sorgintele cele 
mai bune, decâtă aceea, ce le spune unulă din aceste 
Papyrurî. E ună contractă de căsâtoriă din timpulă pe 
la 500 după Chr., în limba elină și binișoră conservată. 
Scriplulă de o lungime de ună metru și 26 cm. și de 
o lățime de circa 30 cm. este forte interesantă din mai 
multe privințe, debrece nu numai ne dă scire despre 
esistența unui orașă mare, ci ne vorbesce și despre 
unele relațiuni sociale ale timpuriloră de mai înainte. 
Contractulă de căsâtoriă, a cărui dată pănă acum jnu e 
hotărîtă, Zice, că mirele se numea Theon, mirâsa Maria, 
că acâsta a avută ca zestre 100 de monete în aură și 
că domnulă Theon s’a obligată, de a da soției sale 
mâncare și îmbrăcăminte, cu ună cuvântă „totă ce se 
cuvine unei neveste legale și cum se cade". Contrac
tulă e încheiată în presența martoriloră și întărită de 
notară.

Con certulCl d-nei d’Estrelal. — De câ- 
te-va dile petrece în Brașovă distinsa cântărdță 
d-na llaymond d’Estrella, de nascere din Atena 
și crescută în Paris! D-sa s’a hotărîtă a da și 
în Brașovă ună concertă înainte de a pleca în 
Rusia, unde are ună angagiamentu. Renumele 
ce și l’a câștigată d-na d’Estrella în mai multe 
capitale ale Europei ne face să ne așteptămu la 
una din sările artistice cele mai plăcute. Con- 
certulu se va da Luni săra în sala otelului Nr. 1 
cu concursulu binevoitoru ală mai multoru dile- 
fanți de aici. De interesă este că d-na d’Estrella 
se ocupă totodată și cu literatura. Prin scrierile 
densei și-a câștigată unu frumosu nume. Sperămă 
că concertulă d-sale de Luni va fi bine cercetată.

Editară: Iacobfi Mureșianu.
Redactară responsabilă; Dr. Aurel Mureșianu



GAZETA TRANSILVANIEI

CJaraulfi la bnraa da Vlana
din 30 Iulie st. n. 1886.

xurfi 4°/0 . . . 107 — 
„e hârtiă 5°/0 . . 94.95 
nutulfl căilor fi ferate

■gare......................... 154.75
Amortisarea datoriei căi- 

lorG ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.90

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 128 50

Amortisarea datoriei căi- 
lorG ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 120 —

Bonuri rurale ungare . . 105.20
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.10 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișâ..............................105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.10
Bonuri rurale transilvane 105 20

Bonuri croato-slavone . . 105.25 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung........................ 100.—
Imprumutuia cu premiu

ung................................... 123.70
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.25 
Renta de hărtiă austriacă 86.10 
Renta de arg. austr. . . 8615
Renta de aurii austr. . . 122-70 
Losurile din 1860 . . . 142 —
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 872.—
Act. băncel de creditii ung. 287.— 
Act. băncel de creditii austr. 280.30 
Argintulii —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.95
Napoleon-d’orI .... 10.— 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.85 
Londra 10 Livres sterlinge 126.05

Cump. vend.

Kiirsa d® Buciareseă.

Cota oficială dela 17 Iulie st. v. 1886.

Renta română (5%). . 93% 94—
Renta rom. amort. (5%) 97% 98—

> convert. (6%) 88% 88%
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 33—
Credit tone, rural (7%) . 103— 103%

„ „ (5%) ■ 87% 88—
» » urban (7%) . . 100% 101—
’ » > (6%) • 91% 92—
’ . > (5%) . 83- 83%

Banca națională a României 500 Lei 1020 1040
Ac. de asig. Dacia-Rom. 270 275

< » * Națională 220 225
Aură contra bilete de bancă . . 13.60 13.80
Bancnote austria ce contra aură. . 2.02 2.02

1886.
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Tipografia ALEZI.

Nr. 59 și 60. 1 1 4 8 61886 Publicatiune.
Subscrisa comisiune administrătăre voesce a renova măra de mă

cinată din „Poiana Mărului" situată pe loculu numită „Valea lungă;" 
precum și edificiile dela Curia din Sâmbăta superiără: proprietăți ale bi- 
sericei grecesc! dela sf. Treime din cetatea Brașovului.

Spesele de renovare pentru măra din „Poiana Mărului" suntă pre
liminate cu 418 fl. 93 cr. v. a. ăr cele pentru Curia din Sâmbăta su
periără cu 648 fl. 21 cr. v. a.

Pentru efectuirea acestoră renovări să va ținea în localitățile bi- 
sericei grecescl din Brașovu „Târgulu Cailoră" Nr. 34, în 10 Augustă 
1886 la 10 ăre înainte de amădi, o licitațiune minuendă și fiă-care lici
tantă înainte de a fi admisă la licitațiune va fi deobligată a depune unu 
vadiu de 10%.

întreprinzătorii potă să-și înainteze ofertele loru și în scrisă sub 
sigilă provăflute cu 10% vadiu pănă la 10 Augustă anulă curentă la 
10 6re a. m. adresându-le comisiunei licitătăre; aceste oferte voru fi des
făcute și pertractate după încheerea licitațiunei verbale.

Preliminarulu speseloru și condițiunile de licitațiune să potă ve
dea la Domnulă curatoru Thoma Langer, jude cercualu regescu în pen
siune, în Brașovă.

Din ședința comisvunei administrătore a averei bisericei grecesc! sf. Treime 
2—2 din cetatea Brașovului, ținută în 8 Iuliu 1886 în Brașovă.

Anunciu de esarendare. AtaaniBUle la Gazeta tailraniai
Bunulu dela Cutu a seminarului teologică gr, cat. din Blașiu, 

aprăpe de Sas-Sebeșu și de Mercurea, constatoru din 288 jugere 404’0 
locu arătoru, din 210 jugere 19’0 fenațiurituri și grădini, din 247 ju
gere 813’0 pășune deja segregată, din 9 jugere 140’0 viiă, mai de
parte din dreptulă regală de cârcimăritu din Cută, și la Silvașiu, precum 
și din cârcima din Sasu-Sebeșă, — se dă în arendă pe calea licitațiunei 
publice, pe periodulă de 6 (șăse) ani, încependu din 24 Aprilie 1887 
pănă în 24 aprilie 1893.

Licitațiunea se va țină în 1 Augustă a. c. st. n. la 10 6re a. 
m. în cancelaria advocaturei arcbidiecesane. — Doritorii de a licita au 
a depune ună vadiu de 10% dela suma de esclamare de 4800 fl. v, a.

Pănă la începerea licitațiunei se primescă și oferte sigilate și pro- 
văfjute cu vadiulu de 10%.

Condițiunile de licitațiune se potă vedea în cancelaria subscrisului.
Blașiu, în 21 Iulie 1886.

ILudovicu Csato. 

se potă face cu începerea dela 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoră 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămu a ni se trimite esactu arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtJ ABONAMENTULUI ESTE:

Pentru Austro- Ungaria:

pe trei luni .... . . . . 3 fl.
„ șăse luni .... . . . . 6 fl.
„ ună ană .... . . . . 12 fl. —

Pentru România și străinătate.

pe trei luni . ... 10 franci
„ șăse luni .... . ... 20

,, unu ană .... . ... 40

2—3_______________________________ adv. archidiecesană. _____________ Admînistrațiunea „Gazetei Transilvaniei/6
Tipografia ALEXI, Brașovu.


