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JuHu te 50 de au
„GAZETEI TRANSILVANIEI".

Turțti, (eoni. Ugocia), 1 Ianuarie 1888.
Ca iinulu, căruia — acum de 

48 de ani — primulă legendară 
română mi-a fostă „Gazeta Tran
silvaniei" și dela a căreia cetire 
nu m’ani abătută în totă vieța 
mea, vină și eu a vă ofta vieță 
îndelungată, ca se puteți conduce 
destinele națiunei române, pe care, 
și aici, la malurile Tisei, așa fierbinte 
o iubimă. Salutare!

Daniilfl Napoianu, 
par. prot. și asessortl consistoriala, 

membru comit, coinitatensfi.

Ploesci, 1 Ianuarie 1888.
GuKctei Transilvaniei.

Te citeam încă în copilăria 
mea ; ai deschisă colonele tale ins
pirați uni loră inele politice în anii 
juneții mele; acum, când am îm
bătrânită ca și tine, cum așă tace 
la jubileulă teu, de a nu’ți ura 
vieță lungă și prosperă, o tu neo
bosită sentinelă a Românismului ? !

Antinescu.

(lazetei Transilvaniei
în Brașovă.

Salutămă cu bucuria aniver
sarea a 50-a a bătrânei nbstre 
Gazete, care, strecurându-se prin 
atâtea fatigii și vicisitudini, a ți
nută totdeuna susă drapelulă na
țională, luptându adese între îm
prejurări fatale cu o admirabilă 
abnegațiune contra asupritoriloră 
și inimiciloră noștri seculari. Fiă 
ca acesta gloriosu trecută de ună 
jumătate de seculă se serve de 
modelă întru continuarea apărării 
drepturilor^ nostre naționale!

Dee ceriulă ca Gazeta — es- 
presiunea Româniloru — în infi
nita-! existență, pe care noi o do- 
rimu, să fie pururea stânca de 
basaltă în care să se restrângă 
tote uneltirile perfide pornite din 
orî ce parte asupra patriei și na- 
țituiei nostre.

Suntemă de multă uniți, când 
în acestă solemnă momentă ne 
împreunămu vocea cu a celorlalți 
frați ai noștri și implorămu l’ro- 
vedința se lungească vieța dem
nului succesoru a multă regreta
tului fundatore Iacobă, actualului 
redactoru-editoru Dr. Aurel Mure- 
șianu, ca vigorosă să potă primi 
în personă și aniversarea seculară 
dela națiunea sa iubită.

Buciumtl, în 30 Decemvre 1887. 
losifQ Ci ura preotă. loanu Dandea 
cantorii, Alesandru Danciu propriet.. 
și directorii de mine, Dr. Aureliu 
Kisbacu, Alexandru Macaveiu pro
prietară de mine, Nicolau Baieșianu 
preotă rom. gr. or., Candinu Davidu 
proprietară și directori de mine, 
loaniî Macaveiu jun. in-p. societ. 
min. -Concordia^, Vasiliu Corpadi 
învețătoră pensionată, loaniî Lupu 
învețătoră, Nicolae Jurca primară, 
loanu lancu preotă gr. or., Nicolae 
Adamoviciu preot, gr. or., loaniî 
Todescu preotă română, Gheorghe 
Candrea învețătoră, loaniî Macaveiu, 
Alesandru Danciu parochu în Bu- 
cium-Sată.

BneurescI, 1 Ianuarie 1888.
Cu ocasiunea serbării jubileu

lui de 50 de ani alu cjiarului
*i Acesiâ adresă, alu căreia cuprinsă ni 

Ca ielegralaîti la 1 Ianuarie, o republicanul (lupă 
’U'.ii nl-a sositu. mai târdiu în scrisfi. cu sub- 
< 'if-rile originale. Red. 

D-v6stre vă rogă se primiți sin- 
cerile mele felicitări. Vă ureză 
puteri îndelungate și sănătate de
plină, ca se puteți urma pe calea 
începută încă inulțl ani înainte.

P. Dulfu.
Juculu nobilă, 5 Ianuarie 1888.

Credă în principiile mântui- 
tore ale „Gazetei Transilvaniei", 
care prin vitejasca-i luptă de o 
jumătate de secolu ne-a trecută dela 
întunereculu morții la lumina 
vieții; preamărescă memoria glo- 
rioșiloră luptători Bariță, Iacobă 
și Andreiu Mureșianu, er vredni
cului loră succesorii, d-lui dr. Aurel 
Mureșianu, și companioniloră săi 
de muncă și de luptă le dorescă 
vieță lungă, perseveranță în luptă 
și învingere asupra contrariloră. 
înainte cu Dumnecjeu, căci popo- 
rulă cu no este, er noi cu D-vostră 
suntemă! Ioană Peteanu, preotă.

Iclodu-mare, 1 Ianuarie 1888.
Sit romana potensitala vir

tute propago. — Virgiliu.
Gratuleză pe întemeiătorii, sus

ținătorii și pe toți factorii fbiei 
„Gazetei Transilvaniei“ , la jubi
leulă ei de 50 de ani, care a 
fostă luceferulu redeșteptărei și 
ală desvoltărei românismului pre 
orisonulă politică, er redactorii ei 
totă ațâța duci! Celora ce o 
mai conducă sănătate, virtute și 
curagiu; celora ce o cetescă și 
sprijinescă perseveranță și puteri 
nouă, și luptei ei isbendă și tro
feele de învingere.... încă la multe 
jubilee, numai Jtic muru-s ahaeneus 
esto!!! cu Horațiu.

Ioană Papiriu Popă, 
protopopii, si totă familia sa.

Monoră, 8 Ianuarie 1888.
Domnule Redactoră ! Vă ureză 

dela Dumnezeu niulțl ani fericiți 
la jubileulă de 50 ani ce-lă ser- 
beză bătrâna nostră mamă „Ga
zeta Transilvaniei?'

Vasiliu Onigașă, înv. poporală. 
Lăpușulă ungurescu, 1 Ian. 1888. 
Dumnecjeu se vă dăruiască 

mulți ani și putere, ca se ne pu
teți conduce la scopă.

Vasiliu Rebreanu. înv. română.
Teaca, 1 Ianuarie 1888.

Multă stimate d-le Redactoră! 
Vă dorescă ca principiile „Ga
zetei" propagate de 50 ani înc.6ce 
în interesulu românismului, câtă 
mai curendă să se și realiseze, și 
ceea ce părinții D-v6stră au se
mănată, se vă țină bunulă D-cțeu 
ca să puteți și secera, pentru în- 
destulirea nostră a tuturoru!

Gregoriu Vitezu.

Piatra, eoni. Solnoc-Dobâca, 1 Ian. 1888.
Steagulu Românismului, „Ga

zeta Transilvaniei" strălucescă în 
veci.

Er stegarului, sănătate, vigore, 
vieță îndelungată și isbendă în 
lupta dreptă îi doresce

Popa și Dascalulu din Piatra.

----- — -q._,

Brașovu. 14 (26) Ianuarie 1888.
După cunoscutele interpela- 

țiunl ale lui Helfy și Perczel, pri- 
vitore la înarmările Rusiei și la 
atitudinea guvernului austro-un- 
gară față cu ele, se vorbea multă 
în dietă și afară, din dietă de 
apropiatulu răsboiu. Cele 19 foi 

politice cvotidiane, ce apară în 
Pesta, variau mereu acestă temă. 
Și, precum a constatată raportorul 
„Agenției Havas", Ziarele ilustrate 
aduceau gravuri, representândă 
tipuri de soldați ruși în campaniă; 
în librării s’a espusă o broșură 
„Răsboiu la primăveră", care es- 
plică operațiunile viitbre, cu pla
nuri colorate.

C’unu cuventă sufla ună ventă 
răsboinică în capitala ungară și 
cercurile politice din Viena cri
ticau aspru procederea deputa- 
țiloră unguri din stânga, care 
putea se creeze monarchiei difi
cultăți în afară.

Cei mai mulți erau de părere, 
că. ministru-președinte Tisza nici 
nu va răspunde la interpelațiunile 
memorate, debrece chiar se fi voită 
nu putea se între în disensiunea 
cestiuniloru puse de cătră interpe- 
lanți, cari culminau în cererea ca 
guvernulă să pretinflă categorică 
dela Rusia, ca să inceteze cu înar
mările și să-și retragă trupele dela 
granița galițiană.

Der d-lă Tisza totuși n’a vrută 
se lase se trecă nici acesta oca- 
siune spre a dovedi din nou câtă 
dibăciă posede în a le suci și re- 
suci tote așa cum îi vine lui mai 
bine la socotelă și, după ce și-a 
luată instrucțiunile dela d-lă Kal- 
noky din Viena, a răspunsă Sâm
băta interpelanțiloră, secerândă de 
astădată ună suc.cesă deplină și 
neașteptată, căci atâtă Helfy câtă 
și Perczel au luată la. cunoscință 
respunsulu lui, declarându-se li
niștiți printr’însulă.

Se înțelege, că în împrejură
rile de față multă n’a putută să 
Zică ministrulă-președinte și ceea 
ce a fjisă nu este nou, afară pote 
de acelu pasagiu, în care se la- 
pădă în numele guvernului austro- 
ungaru de ori-ce poftă de a lăți 
influența monarchiei în peninsula 
balcanică, în modu opusă trata- 
t.eloră, seu de a nisui se-șl lărgescă 
teritorulă.

T6te aceste pretinse intențiunl 
ale monarchiei simtă cuiate min- 

_pium, cțise d-iu Tisza, și admoniâ 
totă odată se nu se dea crecje- 
mentă faimeloră și telegrameloră 
din cjiare, cari potă se aibă și 
scopulă de a produce neliniștire 
și scisiune în întru și de a sgudui 
încrederea reciprocă dintre pute
rile aliate.

Esistă ună „cineva", adause 
d-lu Tisza, în a căruia interesă 
trebue se fiă a conturba alianța de 
pace, seu celă puțină a sdruncina 
încrederea între membrii ei și a 
produce neliniște între popbre.

Nu este însă, a adausu minis- 
trulă președinte, nici celă mai 
mică motivă de a dubita în buna 
credință a. puteriloru aliate pentru 
susținerea păcii.

In ceea ce privesce dislocarea 
trupeloră în Rusia și concentrarea 
loră la graniță d-lă Tisza nu vrea 
se se’ndoescă în declarațiunile 
paclnice ale Tarului și primesce 
interpretarea rusescă, după care 
acele pregătiri nu se făcu cu scopă 
de a ataca, der numai încâtă con
cede preeauțiunea pentru propria 
siguranță, care impune monarchiei 
datoria de a Jua tote măsurile, 

fără a provoca, pentru asigurarea 
granițeloră sale.

In fine d-lă Tisza mai declară 
din nou, că alianța puteriloru eu
ropene centrale este numai o ali
anță de pace pe basă defensivă și 
termină cu obicinuita esprimare 
a speranței, că guverneloră le va 
succede a susține pacea Europei.

Era clară, că d-lă Tisza tre
buia să-și impună cea mai mare 
reservă în discutarea situațiunei 
politice și acesta au recunoscut’o 
și interpelanții, ba Helfy a mersă 
de astădată așa de departe încât 
a recunoscută că și parlamentulă 
trebue se se acomodeze cerințe- 
loră situațiunei.

Decă este așa, atunci întrebămu 
ce scopă au avută interpelațiile 
resboinice făcute cu atâta sgomot. 
Ce s’a petrecută ca în timpă de 
două septemânl domnii Helfy și 
Perczel, cari cereau se se adre
seze ună felă de ultimată Rusiei, 
se devină atâtă de liniștiți și 
paclnicl ?

O foiă vienesă conchide de aici 
forte nemerită, că politica estemă 
a monarchiei austro - ungare nu-o 
facă domnii Helfy și Perczel și că 
după tote aceste nici nu prea merge 
de a vorbi de-o politică „maghiară" 
orientală în contrazicere cu cea 
austro-ungară.

Faptă este, că politicii resboi- 
nic.I din Peșta au trebuită se-șl în- 
torcă mantaua puțină după ven- 
tulu, ce suflă dela Viena. de unde 
și-a luată d-lă Tisza informațiunile 
și că contele Kalnoky împreună 
cu cercurile decidetore din Viena 
voiescă se evite deocamdată totă 
ce ar pute da nascere unui resboiu.

Acestă împrejurare îuse nu 
schimbă nimică din seriositatea 
situațiunei, precum nu pote pro
duce speranțe în susținerea păcii 
nici declarațiunea d-lui Tisza, că 
are încredere nestrămutată în a- 
lianța cu Germania.

Prin urinare starnu totă așa 
cum amu stată înainte cu doue 
săptemânl, când s'au făcută in
terpelările, cu singura escepțiune, 
că astăzi șoviniștii ă la Helfy și 
Perczel s’au mai îmblânzită.

REGULAREA GRANIȚELORtJ
intre

ARDEALO ȘI ROMANIA.
Oomisiunea justițiară a camerei de- 

putațiloră din Pesta s’a ocupată cu pro- 
iectulă d« lege pentru înarticularea trac
tatului internațională încheiată cu Ro
mânia, privitoră la regularea granițeloră 
dintre Ardeală și România.

Raportorulă Gustav Beltsics dise, că 
proiectulă are chiămarea sS pună capătă 
certeloră seculare de graniță, lnându-se 
ca basă granița stabilită în 1793. Gu
vernulă ungurescă a cedată astfelă de 
teritorii, despre care guvernulă română 
a probată nendoiosă, că aparțină Ro
mâniei.

Miniștrii br. Orczy și Fabini/i au vor
bită pentru primirea proiectului, care s’a 
și primită. Alexius (riiDrij a observată 
numai, că în tractată se dice „graniță 
comună" (adecă cu Austria) de cătră 
ministrulă de esterne “(ceea ce adecă 
n’ar fi corectă, alta fiindă, după elă, 
Austria și alta fiindă Ungaria. S’a de
cisă se se țină semă de observarea acesta 
la facerea raportului.
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In cestiunea acesta partida indepen
dentă dela 48 a ținută o conferență. 
Thaly. Gyorfiy. Madarâsz, Ugron, cu 
toții au accentuată, că pactulu constitue 
o vătămare de dreptă. din causă că rec
tificarea granițeloră statului maghiară (?) 
este o cestiune curată internă a Un
gariei și prin urmare — nefiindă ea o 
afacere comună — s’a comisă o vătămare 
prin aceea, că desbaterile au fostă con
duse de comisarii ministrului de estonie 
și nu de .Maghiari". Au hotărită deră, 
se nu primescă proiectulă așternută și 
acesta cu atâtă mai vertosă, pentro-că 
in textulă originala trancesă munții de 
pe hotarele Ungariei, cart au nume ungu
resc!, figure’ă cu nume valahe. Partidulă 
va pretinde ca să se a.șternă dietei con
venția, ce încă la 1792 s’a încheiată 
între Austria și guvernulă turcescă în 
privința cestiunei granițeloră.

Mai departe, acestă partidă cere ți
nerea vechiului obiceiu. de a se încre
dința rectificarea granițeloră comisiunei 
regnicolare. Va cerc urgentă, ca si se ia 
disposițiunl prin-lege și in privința pagu- 
beloră făcute de Valahi in proprietățile 
unguresc!, incepcndu dela 18;>3 incoce: 
va cere acesta cu atâta mai vertosă, 
căci guvern ulă încă în anulă 1872 a 
promisă a face acesta. Cu presentarea 
în dietă a hotărîriloră luate în acestă 
conferență este însărcinată Iuliu Gybrffyi.

—. -<>:<»:«-------

Aniversarea revoluțiunei polone.
Cu ocasitmea aniversărei a 25-a a 

revoluțiunei polone din anulă 1863 s’a 
dată în Lembergă la 10 (22) Ianuarie 
sera ună banchetă, la care a asistată 
ună publică forte distinsă. Au fostă de- 
putațl ai Reiclisratului și Landtagului. 
representanțl ai societățiloră de mese
riași, consilieri comunali, studențt de u- 
niversitate, dela șcdla politechnică și re
presentanțl ai altoră societăți. S’a e- 
vitată orice demonstrația politică. Archi-
tectulu Ianowski a relevată importanța 
rescolei din Ianuarie. Deputatulă Dr. 
Karl Lewakowski a expusă situația po
litică și posiția Poloniloru. închiăindă cu 
esclamarea: „Trăiescă patria nostră!“ 
Deputatulă Petre Sawa a ținută ună dis- 
cursă înfocată, definindă noțiunea de 
patriă. Inginerulă Syioczynski a lău
dată meritele luptătoriloru pentru patriă 
dela 1831 și 1848. Ună studentă a vor
bită despre cei căduțl în luptele din a- 
nulă 1863, despre cei exilați și depor
tați. Kubicki a toastată pentru tine
rimea polonă și bulgară. Studentulă 
bulgară Kwaczkow a dată expresiă sim- 
patiiloră bulgare pentru Poloni. Musica 
a intonată imnulă bulgară „Szumi Ma- 
ritza", la care se răspunse prin strigăte de 
Jivio! Președintele societății meseriași- 
loră Skala (lise, că meseriașii poloni 
stau pe terenă națională și fiindu plini 
de adorațiă pentru trecută așteptă cu

încredere viitomlă. Ună elevă dela a- 
cademia din Dublany a ridicată ună 
toastă în sănătatea tuturora celoră cari 
se silescă a aplana antagonismulă dintre 
clasa de mijlocă polonă, dintre munci
tori și nobilime. Serbarea s'a terminată 
la miedulă nopții.

Aniversarea acestei revoluțiunl s’a 
serbată și în BucurescI de cătră Polonii 
de acolo.

----- —

SCIRIlE PILEI.
ErI dimineță, Duminecă, s'au due

lată, îu arena de călărită a cavaleriei din 
locă. d-lă .4. Ulunteanu, candidată de ad
vocată în Brașovă cu voluntarulă dela hu
sari Ugron, nepotulă deputatului Ugron. 
D-lă Ugron a primită mai multe tacturi 
destulă de grave, așa că a trebuită să fiă 
transportată în spitală. Motivulă duelului 
a fostă unu schimbă de vorbe între due- 
lanțl. ** *

In 16 (28) Ianuarie, d-lă George l)o- 
briu, candidată de advocată în Lugoșft, a 
fostă promovată ca doctorii în sciințele ju
ridice la Universitatea din Pestă.

Felicităină pe tînărulă doctoră.
** *

Comisiunea economică a comitatului 
Sibiiu publicase în anulă trecută două 
stipendii de câte 400 fi. pentru economia 
de lapte și stână. Stipendiile s’au dată 
lui lonă Chirca din Siliște și lui Sabină 
Poponiciii-Barciană, din Rășinari. Celă din- 
tâiu a și plecată în clilele acestea la lo- 
culu destinațiunei sale, la marele stabi- 
limentă de cășeriă de pe moșia Archi- 
ducelui Albrecht; celă de ală doilea va 
pleca în curendă la cășeria de pe moșia 
de arendată a statului în Sigetulă Mar- 
mației. Numitele stabilimente au fostă 
alese la recomandarea inspectorului eco
nomiei de lapte a terii, Eduard Egan.

** *
La 25 Ianuarie n. poliția din Clușiu 

opri la gara de acolo cțoce lucrători, cari 
veniseră cu trenulă mixtă dela Oradea- 
mare, sub conducerea soțului loră Pav- 
licl, dela fabrica cu ferăstrău din Ciucea, 
de unde fugiseră cu bani primiți înainte 
lăsândă în urmă-le și datorii. Notarulă 
de cercă din Ciucea încunosciințase te
legrafică despre acesta poliția din Clușiu. 
Cei dece fură escortați, legați, îndârâtă la 
Ciucea.

* * *
In 1860 se formase în Pesta o so

cietate pentru copii găsiți. Acum s'a 
descoperită, că averea acestei societăți 
a dispărută fără urmă. Ministrulă ungu- 
resc.ă de interne a provocată pe magis
trată, spune „Naplo11, să arate ce dispo
sițiunl s’au luată pentru asigurarea ave- 
rei reuniunei.

După-ce a dispărută?
** *

In Chichinda-mare a fostă arestată 
ună falsificatoră de bani, anume Petru 
KristonovicI, calfă de prăvălia, care co
mandase în Pesta nisee clișeul! după ună 
desemnă de bancnote de 1 fi.

* , * *
Acum câteva dile, unu co.șară (ur- 

loierăi din Dcrabanya se duso sera târ- 
diu într'ună cătună. Pe drumă fu ata
cată — precum s’a recunoscută după urme 
— de doi lupi lângă o cruce, pe care 
se sui cu ajutorulă scării. La strigătele 
lui după ajutoră neducendu-se nimenea, 
deși vocea i s’a audită fundă că se cre
dea că face cineva o glumă, dimineță 
fu găsită nenorocitulă înghețată pe cruce.

*
* *

Ună pungașă vagabondă fu condam
nată de poliția din Clușiu la 8 ijile a- 
restă în casa de luciii. In timpulă per
tractării, pungașulă fura și veri în buzu- 
nară, de pe mesă, pipa funcționarului 
polițienescă, care observa lipsa ei numai 
după ce pungașulă fu dusă în arestă. 
Fiindu visitată și găsindu-se pipa la elă, 
la întrebarea, că de ce a furat’o, răspunse 
pungașulă: „Ca se-ml trecă de urîtă.“

CoresDondeiița „Gazetei Transilvaniei11.
Cibra, la 12/24 Ianuarie 1888.

Prea onorate domnule redactoru ! In 
numărulă 4 din a. c. ală prețuitului diară 
„Gazeta Transilvaniei11 între scirile dilei, 
am cetită o notiță despre comuna Cibra, 
în care se scrie, că locuitorii români de 
aici s’au hotărită să cumpere moșia de 
vânejare a unui proprietară maghiară, în 
care scopu s’a cerută intervenirea unui 
advocată din Alba-Iulia pentru facerea 
contractului și săvârșirea întabulărei, însă 
advocatulă s’ar fi pusă în serviciul,ă unui 
jidană, făcându-lă se se amestece în lu
cru, să 'cumpere moșia și să strice tergulă 
Româniloră.

In interesulă adevărului, sunteți ru
gați se binevoiți a da locă în prețuitulă 
diară „Gazeta Transilvaniei11 următore- 
loră rânduri:

E adevărată aceea, că mai mulțl Ro
mâni din acestă comună (cam 80 la nu
mără^ dimpreună cu subscrisulă ne-amă 
hotărită să cumpărămă, nu o moșiă, ci 
numai o pădure vecină cu hotarulă aces
tei comune. Amă și fa cută tergulă cu 
8000 fi. v. a. în speranță, că vomă ridica 
bani, câți vomă mai ave lipsă, dela vre-o 
bancă română.

Pentru acestă scopă tocmai subscri
sulă am fostă însărcinată din partea cum- 
părătoriloră a face pașii necesari pentru 
ridicarea împrumutului.

De aceea am cerută intervenirea și 
sfatulă unui advocată română din Alba- 
Iulia, spunendu’i dorința nostră, ba și 
aceea, că noi banii împrumutați celă 
multă în 2 ani îi replătimă, și numai a- 
tunci am vâdută, câte greutăți și pedecl 
ne stau în cale spre a pute ridica ună 
împrumută.

Deși Ciorenii, și mai cu semă dori
torii de a cumpâra acea pădure, sunt din 
fruntașii poporului, la nime cu nimica 
datori, și cari de nu era anulă trecută 
așa vitregă, fără nici ună împrumută pu
teau plăti prețulă acelei păduri, — totuși

spre a pute lua acuma ună împrumută 
de vro-o câteva mii, după spusa acelui 
advocată, ut s'a,ă urca spesele la vre-o 

tiOO //. r. a.
Comunicândă acestea doritoriloră de 

a cumpăra acea pădure, și mai cu seină 
acea împrejurare, că voră fi siliți a umbla 
pro la notari publici pentru legalisarea 
subscrieriloră în obligațiuni, — toto aces
tea nu le-au, venită la socotâlă, de aceea 
deocamdată amă renunțată la cumpăra
rea pădurei în speranță, că în decursulă 
anului curentă (de nu șl-o vîrî draculă 
coda) sâ o cumpărămă fără de nici ună 
împrumută, măcară de amă jortfi ori și ce.

Cumcă advocatulă a cărui interve- 
nire amă cerut'o, pusus’o fi în serviciulă 
jidauiloră ori ba? aceea nu o sciu,—des
pre asta pote fi corespondentulă mai bine 
informată ca mine.

Cu deosebită stimă
Basilu Hațieganfl, 

notarii cercualtt
Repețimti ce amu (Jisă în Nr. 

4 la scirea privitore la astă afa
cere : datoria binevoitorilor!-! popo
rului este, se cerceteze cele petre
cute în cestiunea cumpănirii pă
durei și se îndrepteze lucrurile.

------->>■ —

Orațiune.
Din Viena se scrie:
Funcționarii caseloră de economia 

cislaitane au transmisă, prin o deputa- 
țiune, o adresă de mulțămire d-lui Ni- 
colae Dumba, primă curatorii ală casei 
austriace de economii, pentru silințele ce 
șl-a dată în interesulă funcționariloră 
dela casele de economii. Cu acestă de- 
putațiune, în fruntea căreia a fostă re- 
dactorulă șefă ală gazetei caseloră de e- 
conomii, d. Konrad Mentzel, s’a dusă 
la d. Dumba și o deputațiune de func
ționari de pe la alte case de economii 
de lângă biena. D. Dumba a primite 
forte afabilă deputațiimile, asigurându-lă 
prin cuvinte cordiale, că și pe viitoră 
se va sili sfi apere interesele funcționari
loră acestoră case. Adresa de mulțu
mire este lucrată de cei mai buni artiști 
din Viena. Fila din afară represintă o 
condică mare, cum se obișnuește în ca
sele de economii, și spre a se vede pen
tru ce s’a făcută acesta dedicațiă, s'a 
scrisă în dosulă acestei condice. cu litere 
de aură, fondtilă pensiuniloră.

— -o- —

Baia în Alba-Iulia. - Serată musicală și Con
certă in Brașovn.

Junimea română din Alba-Iulia va 
arangia ună bală îif 28 Ianuarie st. v. (9 
Februariu n.) 1888, în hotelulă „Hun- 
garia" în folosulu ambeloră școle române 
din Alba-Iulia. Inceputulă la 7' 2 bre 
sera.

Prețulă întrărei: de persbuă 1 fi. ; 
de familiă 2 fi. Bilete se potu căpăta la 
prăvălia d-lui S. Fogolian și sera la 
cassă.

In timpulă pausei se voră esecuta 
jocurile naționale „Călușarulil și Bătuta* 
de cătră 13 tineri.

„F0ILET0NULU GAZ. TRANS.u

(4)

STRĂBUNII NOȘTRI
\ n i r I h I h t n r I e h

Anulă 101 după Chriflt.

Cartea I. — Pădurea Bersovia.
CAP. I.

La acestă vedere sălbatică, der care 
ar fi înduioșată și pietrele, inima Roma
nului se mișca. Elă îșf plecă mâna cu 
încetulă pe capulă unui copilă și, tristă, 
râmase pe gânduri. Departe, în fundulu 
minții, vădii drumulă Spaniei unde era 
crescută, își vâdu copilăria, vâtju umbra 
Bornei, imensă, colosală... și în acea tă
cere de așteptare mâna i se ridică de 
pe capulă copilului, și cu ea întinsă rosti 
profetică:

— Roma !... Roma!...
Apoi, desfâcându-se din grămada fe- 

meiloră, se apropia de Decebală :
— Nu se pote, Rege! Vrei pace? 

Sunt venită aici să incheiu cu tino pace. 
Tu mai chemată, nu Roma m'a trimesă. 

Pregăteșce-țl topbrele sâ-țl dâremi tur
nurile Arcliidadavei, Drobetei, Patavisei, 
Zarmizirgei și Zarmiz.egethusei! Chiaină- 
țl boerii plaiuriloru și <}i-le să trimeată 
gonaci după meșterii cei mari cjidarl, ca 
sâ-i dai Romei înderătă! Stringe șerbii 
ce ai luată legibneloră nostre, și dă-i 
Romei îndârătă! Stringe armele și aqui- 
lele ce ai luată flamuriloră nostre și dă-le 
Romei înderâtă! Desgropă-țl aurulă și 
adu-lă Romei. Leagă-țl chica, tae-țl-o, 
și trimite-o Romei! Intbrce-țl busduganulă 
în josă, moe-țl genunchile, și cădi îna
intea Romei!...

Decebală, cu buzduganulă sub bra- 
țulă stîngă și cu pumnulă dreptă sub 
barbă, asculta... După câtva timpă, își 
întbrse fața dela Longină și plecă încetă 
spre tuiurile ostei lăsâudu-lu singură. 0 
dată cu elă se mișcară toți cei de față. 
La câțiva pași Regele se opri:

— Te lasă să te gândeșcl, <|ise elă. 
și pleca cu toți curtenii spre partea cea
laltă a pădurii, unde îi era loculă de po- 
pasu. Tbtă ostășimea se indreptâ în- 
tr’acolo, părăsiudu cu t-otulă pe Longină, 
care chiar decă ar fi vrută se fugă, n’a- 
vea încotro, fiindcă se rătăcea.

III.

Peste ună ciasă apunea sorele. Ra- 
4ele sale lungi străbăteau prin frundișulă 
tremurătoră ală mesteacăniloră, atârnând 
de plasele străvezii cu care painjinii țâ- 
sură totă văzduhulă dintre trunchiuri, 
o pulbere de lumină aprope rece, ca cea 
de ernă. Era linisce. Nu se aureau de 
câtă buhaii dela cotigi mugindă prin 
codru, la pășune, ori semnalele de oste 
sunândă unele din cornurl răsucite, altele 
din tuburi și buciume, altele din scân
duri uscate de ștejară în care se lovea 
cu ciocane de lemnă.

Longină se așecjâ pe trunchiulă de 
la piciorele tronului lui Decebală, pe 
când cubiculariulă său sta la o parte, 
așteptândă sâ-i <]ică stăpânulă o vorbă. 
Sârmanulă Romană, decă acum făcea 
serviciulă unui sclavă pe lângă Longin, 
elă de născută era născută omă liberă 
și număra în a patra armată consulară, 
în legiunea Ruliană ca hastatus seu pe
destru. Fusese dată de împâratulă pe 
lângă Longinus, ca umilă ce se deose
bise îu lupta dintâiu cu Dacii.

Din loculă unde ședeau ei, se vedea 

printr’ună gâtă de lunpedi.șă, fundulă 
taberei dace.

— Hei, Picene, Picene, scumpă- 
libertatea!... (jise Longinîl cu durere, i

— Scumpă, stăpâne. .. Der putemă 
să fugimă.

— Nu putemă, respunse Longin. 
Mai întâiu nu putemă, fiindcă nu fugu; 
și apoi nu putemă, fiind-că nu putemă.. 
Numai decâtă te-ai retăci prin păduri, 
și selbatecii aceștia te-ar ajunge de pe 
urmă...

— Ca năcazulă, dise soldatulă.
— Hei, Picene, der ce deosebire!... 

Ia privește-i, dise Longină, prătândă cu 
mâna spre tabără...

— In câte patru armatele împăratu
lui, în 40,(XX) de omeni pedestrime, n'ai 
găsi nici unulă, stăpâne, așa de neputin- 
ciosă...

— Nu dice vorbă, mare. Picene... 
Suntă sălbateci și goi, der nu suntă ne
putincioși. Pielea ta pote își aduce a- 
minte...

— Niinică, dise soldatulă cu dis- 
preță. Nu au ajunsă încă sălbatecii să 
m’atingă.

— Ești mândru, Picene, >i mă bu



Oferte mărinimose se primescă cu 
mulțămită si se voril chita pe calea dia- 
ristică. Ioană Cirlca cassară.

Corn itctulii arangiatoru.

MercurI în 1 Februarie n. se va da 
în sala hotelului Nr. 1 concertă (Lieder- 
tateli de cătră reuniunea de cântări ger
mană din Brașovă. După concertă ur- 
rneză danță. Inceputulă la 8 ore sera. 
Prețuit! unui biletă de personă 1 ii.

Damele reuniunii bisericesc! rom. cat. 
arangiază o serată de cântă și musică 
eu cooperarea eleveloru corului și a or
chestrei orășenesci, Joi în 2 Februarie ,n 
în sala hotelului Nr. 1, sub conducerea 
profesorului de caută și conducătorului 
de coră d-lă luliu Iaschik, în favorea 
harmoniului procurată pentru probele de 
caută. Inceputulă la 8 bre sera. Intrarea 
1 fl. de personă.

——

Pregătirile militare în Rusia.
rTimes“ primesc© diu Constan- 

tinopolu urmâtorea telegramă:
Raportele. pe care le primesce Porta 

dela consulii săi din Rusia în privința 
mișcăriloră militare d’acolo, confirmă în 
generală sgomotele privitor© la pornirile 
răsboinice ale guvernului rusescă. Se 
dice că pregătirile se facă într’o aatfelă 
de măsură, încâtă ele nu mai potu fi de
clarate ca măsuri defensive seu ca mă
suri de precauțiuno. Raportele trimise 
din Petersburgă la Constantinopolă au 
d’asemenea ună caracteră neliniștitoră. 
Tn ascunsă se organiseză o mobilisare pe 
o scară cum mai nici nu s’a vădută. Mă
surile luate nu potă fi decâtă o urmare 
a intențiuuiloră răsboinice.

SOIRI ULTIME.
Madridii, 28 Ianuarie. „Teatrulu 

varietățilortt“ a fostă distrusă de 
unu incendiu; din fericire nu s’a 
înteniplatu nici ună accidentu de 
persone.

Lemberg, 28 Iafnuarie. Din Var
șovia se anunță, că pe șoseua dela 
casarma artileriei se construesc.Q 
doue casarme provisorii pentru re- 
gimentulu de gardă din Volhynia. 
De câteva <|ile se cumpără acolo 
multă lemnăria, lopeți, topore și 
alte unelte. Față cu proprietarii 
poloni se asigură la ori-ce ocasie, 
că astădl nimeni nu se gândesce 
la răsboiu.

Londra, 28 lanuariu. „Daily 
News" pretinde ca soirile perio
dice în privința unoru comploturi 
contra Țarului suntu răspândite 
de poliția rusescă cu singurulu 
scopu de a conserva influința de 
care acesta din urmă se bucură 
pe lângă împăratule.

cură... „der îinpăratulă ar trebui să 
atace!" cțise Longină cu orecare putere, 
urmându’șl ună altu gândă... Din ce le
giune mi-ai spusă că escl? întreba din 
nou pe soldată.

— Din a patra armată consulară; 
Legiunea Ruliană, seu a XXlI-a impe
rială ; Despărțămentulă ală doilea; Ma
nipula treia ; Centurionul Papiriu Cursor.

— Papiriu Cursor... din gintea ma
relui Cursoră ? întrebă Longină.

— Nu sciu, stăpâne, der uite-i.... 
d>se elă arătândă departe, în tabără: 
Manii infernului n’ar fi mai hăzi!... Ecă 
și stegulă loră, adăuga elă dâtidă din 
capă, ce departe e de vexilariulă nostru!..

Der suntu tineri... și noi îmbetrâ- 
nimă... Ore să mai vedemă noi Roma 
vreodată. Picene?...

— O s’o vedemă. stăpâne, cjise sol- 
datulă plecându ochii în pămentă.

— Tu vrei să mă îmbărbătezi, der 
nici tu nu credl... Picene, cine ne-ar da 
ună grăunte de otravă ne-ar face ună 
mare bine...

Și pe când ei vorbeau, se aucli pe 
lrundele uscate fășiindă pasulă cuiva. 
Amândoi se întorseră deodată.

Londra, 28 Ianuarie. „Mor- 
ning Post" tțiee că Englesii din 
Stiakim au cedată provisiunile lor 
Italieniloru din Alasauali.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.u)

Budapesta, 30 Ianuarie.—*Ne- 
gociările de împrumută s’au în
cheiată. Treizeci milione se voru 
emite în rentă de aură cu 4 pro
cente.

Petersburg, 30 Ianuarie. — La 
prânejulă ce l’a dată ambasado- 
rulă Austriei a luată parte și 
Giers.

Constantinopolu, 30 Ianuarie. — 
înalta Portă a adresată cătru Rus- 
tem-pașa o notă. în care acesta 
este însărcinată de a provoca gu
vernată englesu ca se evacueze 
Zaila.

Berlină, 30 Ianuarie — IinpGra- 
tulă a primită după amecțl în au
diență pe principele de Bismarck.

DIVERSE.
Aerulu contra ftisiei (ofticei.) Este 

deja mai multă timpă de când Dr 
Brown-Sequard a signalată influința fu
nestă a aerului închisă și stricată asupra 
desvoltării ftisiei pulmonare. Ună șiră 
numerosă de porci indianl, după ce li 
s’au făcută sub piele o injecțiune cu 
ună lichidă tuberculosă, a fost împărțită 
în două divisiunl; vuia a fostă ținută 
într’o sală închisă ca de obiceiu, cea
laltă espusă sub ună șopronă deschisă 
din tote părțile. Nici ună porcă din cea 
din urmă grupă 11’a devenită ftisică și 
toți ceilalți au murită de ftisie. Acestă 
resultată frapantă confirmă statisticele, 
după care ftisia causeză neasemănată 
mai multe cașuri de morte în orașele 
forte populate, decâtă la țeră. Țoto- 
dată stă în consonanță și cu faptele din 
care raporteză Brown-Sequard câteva 
cașuri în ședința academiei de sciințe 
din Parisă din 28 Nov. 1887. Unu ast- 
felă de casă se referă la ună Irlandeză, 
care, după ce s’a constatată destruc- 
țiuni mari (caverne) în părțile supe- 
riore ale ambeloră plămâni, s’a hotă- 
rîtă se dormă nopțile sub cerulă liber, 
acoperită dealtmintrelea cu o flanelă și 
cu ună ciuciucă. Răulă numai că s’a 
limitată, der ulcerațiunele s’au cicatri- 
sată. Ună altă casă s’a observată ' în 
California, unde ună tuberculosă a fostă 
vindecată sub influința aerului liberă, 
cu tbte că se deschiseseră abscese în 
ambele plămâni. Ună ală treilea casă 
se referă mai de aprope la autoră: una 
din rudele sale, declarată pierdută de 
renumitulă doctorii Andral, s’a vinde
cată radicală mergendă regulată și ne-

Cu grije și cu temere venea Do- 
chia, ușoră ca o căprioră și albă ca o 
zînă. învăluită totă într’o stofă subțire 
de Pergam, ale cărei colțuri, tivite cu 
purpură de Tyr, se prindeau de umeri 
eu paftale zimțuite, și cu piciorulă prins 
în. coturnă do lemnă de cedru, ea îna
inta sfiosă cătră Longin, care se sculase 
în piciore și o aștepta. După roșeța ce 
i se vedea în față și după nesiguranța 
portului, lesne se putea pricepe, că se 
petrecuse o luptă mare în sufletulă ei: 
să vie... să nu vie... Când Decebal și cu 
ai săi plecară spre partea dimpotrivă a 
pădurii, ea rămăsese singură în foișorulă 
de ștejară, și când văcjti pe Longină la 
câțl-va pași numai cu sluga sa și atâtă 
de tristă, nu se putu stăpâni, și domlă 
de a'i arăta că nu-lă uită, birui, frica 
și rușinea, și veni... Mlădiându-șl trupulă 
ușurel, ca ună crină, se apropia de elă, 
so roși ca rozele din păru-i și, apucând 
mâna lui Longină, i-o sărută și apoi șl-o 
lipi de frunte. După aceea rămase în- 
naintea lui, cu ochii în pămentă.

Longină se uita la ea, ca ună omă 
deșteptată dintr’ună visă urîtă la lumina 
cjilei.

întreruptă la vânată; a murită cu 27 
seu 28 de ani mai târdiu în urma unei 
bble cu totului totă diferită. Ca con- 
sciință și aplicațiune a acestoră fapte 
Brown-Sequard presentâ ună aparată, 
care l’a construită în colaborațiune cu 
Dr. d’Arsonval, și ală cărui scopă este 
de a înprospăta și reînoi constantă ae- 
rulă deasupra unei persone sănătose seu 
bolnave culcate într'ună pată. Aparatulă 
este forte simplu și ușoră de pricepută. 
Brown-Sequard asigură, cumcă a petre
cută o nopte sub acestă aparat ă fără 
cea mai mică jenă. Elă îlă recomandă 
personeloră sănătose și bolnave, amin- 
tindu, că aerulu respirată conține în a- 
bondanță substanțe toxice, care fără în- 
doelă nu este permisă a le concede se 
între în plămâni. „Architecții ne oinbră“ 
cjice elă terminândă, și ofticoși, ori nu, 
ne înveninămă prin aerulă stagnată ală 
locuințelor nostreA („Mes. Rom.“)

Nou procedeu medicalii contra bo- 
lelord de plămâni. Procedeu cu acidă 
de Fluorhydrogen se practică deja de 
doctorală Gager, mediculă băiloră din 
Arco. Asupra inhalațiunei accidului Fluor
hydrogen ca remediu contra boleloră de 
plămâni s’a pronunțată nu de multă, în 
modă favorabilă, și celebrulă profesoră 
din Paris Dujardin—Baumetz. D. Gager 
din Arco, care peste veră este la băile 
din Gastein, ’șl-a procurată din Paris 
instrucțiuni detailate pentru acestă nou 
procedeu medicală contra ftisiei, precum 
și aparatele necesare.

Statistica limbilorfl. Profesoral Kirch- 
hoff din Halle a fostă rugată să decidă 
ună rămășagă, și anume: care limbă se 
vorbesce de mai mulțl omeni pe pămentă. 
Resultatul calculului învățatului din Halle 
e următorulă : limba vorbită de cei mai 
mulțl omeni e cea chinesă, ''are e vor
bită de vr’o 400 milione de omeni; ur- 
meză limba liindustană vorbită de peste 
100 milione omeni; apoi cea engleză de 
vr’o 100 milione; cea rusă de peste 70 
milione; cea germană de peste 57 mi- 
lione ; cea spaniolă de 47 —48 milione ; 
cea portugesă de vr’o 16 milione, afară 
de cele vr’o 10 milione de Negri ai co- 
loniiloră portugeze, cari se folosescă mai 
multă de limbile loră indigene. Cea 
francesă, o pune Kirchhotf între limbile 
europene în loculă ală cincelea. Pare- 
ni-se că învățatulă germană nu e impar
țială, deorece limba francesă e mai lățită 
decâtă cea germană. Pănă aci profeso
rală germană. Despre cea italiană nu 
spune nîmică, der nu greșimă decă vomă 
admite, că o vorbescă 30—33 milione. 
Cea română se vorbesce de vre-o 13— 
14 milione. Cea ungurescă de vr’o 7— 
8 milione.

0 legendă. Misterul ii prelungim vieții 
împăratului Germaniei. Vigorea extra
ordinară, cu care împăratulă portă marea 
lui etate, a dată nascere unei legende, 
care a găsită crecjămentă printre popu-

— ț)eii nu mintă, dise elă. Când 
am plecată, augurii ml-au spusă că voiu 
întineri.

— Și mie rândunica din peștera 
Zbrandurei ml-a spusă, că voiu muri..., 
răspunse Dochia.

— A greșită rândunica, îi tăia vorba 
Longină.

— Că voiu muri fată, adăuga ea, 
ridicândă ochii spre elă.

• ’ J . -- ■ - ■ .j
Amândoi acești omeni tăcură, și în- 

tăcerea loră, gândurile amândurora îșl 
găseau sprijinulă celă mai puternică. Ne- 
cunoscătbre precum era ea de o mulțime 
de-ale meșteșugirii sufletului romană, îi 
venea pe buze să-i spună, că i-a bătută 
inima tare când l’a văcjută, și i-ar fi 
spus'o decă ar fi sciută cum. Er elă, 
Romanulă, trecută prin popinele și băile 
Romei, remăsese mută în fața acestei 
curate feciore dace, care venise să-i 
spună ceva și nu scia cum să-i spună.

— Ce-mi ceri?... Cere-mi ce vrei 
să-ți dau... cjise Dochia.

— Ce să-ți ceră ? n’am ce, răspunse 
Longin. Tu ești dacă, eu pentru tine 
sunt dușmană. 

lațiile din țeră. După acestă legendă, 
longevitatea Suveranului se datoresce 
unui lichidă misteriosă, ală cărui secretă 
îlă are împăratulă numai. Cine i l’ar fi 
remisă? etă ce nu'șl pote nimeni explica. 
Se scie numai, că acestă lichidă e nnu 
felă de băutură spirtuosă, care deși nu 
acordă nemurirea, prelungeșce însă vieța 
într'ună modă extraordinară, comuni- 
cândă Suveranului forțele intelectuale și 
fisice necesare pentru a ține încă pen
tru multă timpă frânele guvernului. Le
genda, pe care țăranii o povestescă în- 
tr’ună modă misteriosă, adaogă că îm
păratulă a binevoită a da câteva pică
turi din miraculosulu lichidă mareșalu
lui de Moltke și prințului de Bismark, 
ceea ce și se explică, prin etatea la care 
au ajunsă aceste înalte persone, mai a- 
lesă celă dânteiu. Der lucru pe care 
trebue să-lă notămă e, că Suveranulă a 
refusată sfl dea o picătură prințului im
perială, fiindă că îi-e temă că, odată 
forțele lui recăpătate, prințulă imperială 
va veni sâ forțeze pe părintele său ca 
să abdică. Ună orecare numără de Su
verani au scrisă împăratului și l’au ru
gată să le comunice binefâcătorulă se
cretă, împăratulă însă e firmă decisă de 
a’lă păstra pentru densulă numai. In 
doosebl, Țarulă l’ar fi rugată să-i tri
mită una seu două picături din acestă 
lichidă. împăratulă însă a rămasă surdă 
rugăciuniloră Suveranului rusescă, și din 
causa acestui refuză s’a născută și con- 
flictulă actuală între Germania și Rusia. 
Naivi mai suntă și Bavarezii!

(’iirsiilfi pieței Brașovu
din 30 Ianuarie st. n. 188S.

Bancnote românescl . Cump. 8.44 Vând 8.46
ArgintU românescil • M 8.40 8.43
Napoleon-d’orI . . • »* 10.— n 10.02
Lire turcescl. . . 11.30 ț, 11.35
Imperiali .... 10.30 ii 10.33
GalbinI..................... 5.88 JȘ 5.92
Scris, tone.,,Albina11 - 101.- n 102.—

n ii n ^nn r. 98.- n 99.—
Ruble Rusesc! . . 109.— 110.-
Discontulu . . . . 6’ ,—8u/„ pe ana

Carsnlu la bursa de Viena
din 27 Ianuarie st. u. 1888.

Renta de aurii 5"/„ . . .....................97.35
Renta de hârtia on/0......................................84.25
Impruinutulu căiloru ferate ungare . . 148.75
Amortisarea datoriei căilorii ferate de

ostu ungare (1-ms emisiune , . . . 98.60
Amortisarea datoriei căilord ferate de

ostu ungare (2-a emisiune') . . . 124.50 
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostii ungare (3-a emisiune) . . . 110.75 
Bonuri rurale ungare..................... 104.—
Bonuri cu clasa ue sortare .... 104.__
Bonuri rurale Banattl-Timișu .... 104.50
Bonuri cu cl. de sortare .....................103.50
BouurI rurale Transilvane...........104.25
Bonuri croato-slavone ..........................103.____
Despăgubirea pentru dijma de vinii un-

gurescu ..................................................... 99.50
Imprumutulti cu premiula ungurescă . 118.—
Losurile pentru regularea Tisei și Sege-

dinului .........................................................122.75
Renta de hărtiă austriacă.........................78.70
Renta de argintii austriaca................... 80.50
Renta de aurii austriacă.........................109.75
Acțiunile băncei austro-ungare. . . . 135.22
Acțiunile băncei de credită ungur. . . 867.—
Acțiunile băncei de creditu austr. . . 272.75
Arginta —GalbinI împărătesei. . 5.96
Napoleon-d’orI................................................ 10.01’/,
Mărci 100 împ. germane................................ 62.12
Londra 10 Livres sterlinge......................... 126.50

Editoră și Redactorii responsabilă:
Dr. Aurel Mureșlanu.

— Cere... se ragâ ea, cu ochii 
umetjl.

— Norocă pentru tine, fecioră, dise 
Romanulă după o pausă.

— Asta [nu stă în puterile mele, 
răspunse ea'. Mama nostră cea de colo 
adăuga, uitându-se în văzduh, ține no- 
roculă.

Elă însă păru a-șî aduce aminte de 
ceva, și deodată, făcândă ună pasă că
tră densa:

— Vrei să-ți ceră.., îmljuri că-mi 
vei da?

— Totă ce stă în puterile mele, 
răspunse ea cu voință.

— Dă-ml...., să-mi dai otravă, is
prăvi elă cu greu.

Ea făcu ună pasă înapoi și ridicândă 
capulă se uita cruntă la elfi.

— Să-ți dau otravă... întrebă ©a 
lungă; vrei să-ți dau otravă? Der decă 
n’am ?

Vorbele îi eșeau greu din giu ă și 
cădeau apăsată în andulă lui.

(Va urma.)

----- — - - ---—
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PUBLICAȚIUNE.
Spre scopulU inchirierei, respective arendărei obiectelorU de închiriat A și de arenda 

aparținetore comunei oră.șenescl și amintite mai în josA, se va ținea în oficiolatulA orășenescu 
economicii în 16 Februarie anulă curentă la 3 ore după prându o pertractare scripturistică 
de oferte pe lângă condițiunile ce se potu în orele oficidse examina de fie-cine în ainintitnlu 
oficiolatu și pe lângă ulteridra aprobare alu celui mai avantagiosă ofertă de cătră represen- 
tanța comunală orășenescă.

Se provocă deci oferenții, ea ofertele loru scripturistice, încliise și provedute cu uni 
timbru de oO cr. cărora are de a se alătura și unA vadiu de 10° 0 din suma anuală de chirie 
seu arendă, care vadiu pute s6 consiste din bani gata seu hârtii de prețu, să le așternă celu 
multA pănă la 12 ore la prândA în amintita di economului orășenescu E. Hintz.

In oiertu să se amintescă cu acurateță, că pentru care obiect A se oferă; mai departe 
se se amintescă că oferentului i suntA cunoscute condițiunile de arendă și că se supune lorA, 
amintindu-se în fine chiria seu arenda oferată în cifre și litere.

Obiectele de închiriată seu de arendată suntă următdrele :

1. Localulu din parterre în cassa sfatului, fostulă archivA vechiu, din
2. Șetrele de vendare de sub casa sfatului......................................... r
3. MagasinulU din casa sfatului de cătră tergulă inului
4- n n n » cumpena orășenesc» cu dreptul de cântărit din 30/9,1888 pe6 ani
5. Casa orășenescă Nr. 1G cu grădina.....................
6. Prăvălia din cosa orașului No. 17.....................

'■ 7i ji n n ...................................

8. MagasinulU de fructe la porta târgului cailoră
9. Locuința din porta uliței scheiloru Nr. 121

10. Totu acolo ună magasină mai mică
11. Casa din ulița funarilorA Nr. 302 .

Locuința pănariului în casa Nr. 318
Prăvălia Nr. 1
Prăvălia Nr. 2

30,9,

n

1888

n

71

pe

71

71

8 ani.

71

>1

PUBLICAȚIUHE.
In puterea Înaltei aprobări esprimate prin orilinațiunea înaltului 

Ministeriî regescil ungur, de interne ddto 26 Noemvrie 1887, Nr. 
i 6.289 IV g. se va vinde, pe cale scripturistică de oferte, mai multă 
oferentului, edilîciulu folosită mai înainte ca spitah'i militară, din ulița 
căldărariloru Nr. 523.

Referitorea pertractare publică de oferte se va ținea Joi, în, 1 fi 
ore. in biroulu oiiciolatului oră- 

se voru
potu esainina 
oficiose.
unu timbru de 

să se așternă în amintita di celu multă pănă la 12 
d-lui primară Franciscă de Brennerberg.

Ofertulu trebuii să fie provei,Iută cu unu vadiu

Nr. 13724 ex 1887.

Februarie 1888, după prându la 3 
șenescii economicii cu care ocasiune 
ascernute. Conditiunile de oferte se»
amintituhi birou în decursuhi oreloru 

Ofertele sigilate și provădute cu

deschide
de

și ofertele 
fie-cine în

50
ore

de

cr. au ca 
la prându

]O7o <li» 
suma oferată ca prețu de cumpărare. Vadiulu se pote constea din bani 
seu hârtii de prețu; ofeitulu are s6 conțină dechiarațiunea, cumcă 
ofcrentulu cunosce conditiunile de oferiți si acele contractuale si că1 1 1 
se supune loru pe deplinii.

Realitatea, ce are să se vândă, este prețuită de cătră oficiolatulu 
orășenescii pentru clădiri cu 25.000 fl. și la ceVere se pote vedea 
în fiecare timpii pe lăngă intervențiunea oficiului orășenescii eco
nomicii, la care se află și cheile.

Brașov ii, 14 Ianuarie 1888.

Magistratulu orășenescu.podulu bătușiloru 
podulu bătușiloru

ÎI1 

in

12.
13.
14.

30
00

00
0

5r. 7874 ex 1887.

CU

M

Căpitănatuld orășenescu.
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

Odăjdii felon
altele, după ritulu

gr. orientalii.

Prapori și stindarde 
pentru reuniuni.

Stindarde pentru pom
pieri. copii de scolă, 
reuniuni industriale, re
uniuni de cântări și

aw Primescu repararea haineloru vechi precum și aurărirea și argintărirea pe lângă 
preturi moderate.

e*" Cusături cu aurii, argintă și mătasă și haine bisericesci, cusute cu firii de aurii, 
argintă și mătasă.

Dantale bisericesci. Invălitore de prestolă. Mărfuri bisericesci. Damaste etc.
mi-o polii adeveri prin mai multe sute de epis

tole de reeunoHcințu.
Cataloge de prețuri Ia dorință trimită libere de post-port. 179,30—7

IOSIF GAVORA
Pentru lucru eminentu si gustu bunu la esposițiunea regnicolară din 1885 din 

Budapesta; distins A cu medalia cea mare a espdsîțiuniî.

In Budapesta, strada Văczy Nr. 17. "W
Recomandă obiectele necesare pentru 

adjiistarea bisericilor! și capelelor!
cele ce sunt provecjutu în abundanță pentru prețurile cele mai moderate, și lucrate 

câtiî se pdte mai frumosA, anume:
reuniuni de înmor

mânta re.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
82.
33.

Dout magasine
Doue pivnițe sub podulu bătușiloru 
Casa din ulița nouă a spitalului Nru.
Casa din ulița căldărariloru Nr. 489
O pivniță în casa de sub buciumti Nr. 584
Ospătăria ..Corona1" ...
Berăria oră.șenescă.....................
Cafeneaua de pe promenadă.

Birtulu din ștejerișă ....
Birtulu dela Bersă din 1 Ianuarie 1889 pe 6 ani. 
Cofetăria de pe promenada de susu.....................
Bastada ștrimfarilorU....................................................

BrașovU, în 21 Ianuarie 1888.

m podultl bătușiloru

Magistratnlu orășenescu.

ALBINA”,
Institut! de credit! șî de economii

FILIALA BRASOVU.
Primesce depuneri spre fructificare și plătesce pentru ele 

amesuratu timpului de abcțicere, darea de venită de 10"/u și 
5, 4 sen 3’/2 % interese;

cumpără și vinde scrisuri fondare de ale Albinei" după 
cursulu (filei, pe care totodată le recomandă p. t. publicului 
ca cea mai sigură și avantagiosă hârtia pentru plasarea de 
capitale;

escompteză cambii cu celu puținu doue subscrieri după 
calitatea loru cu interese de 6'/2—8"/„ ■ .

escompteză cambii cn numai o subscriere decă acelea suntu 
asigurate prin hipotecă cu 7% interese;

acordă credite de contă carență cu 61 % interese;
acordă impramntnri pe mărfnrf cari au o valore stabilă și 

nu simtă supuse stricărei pe lângă interese dela 6 '/2—8% după 
suma împrumutului;

acordă împrumuturi pe fote efectele cotate la bursa din 
Budapesta, Viena și Bucurescî, până la 85"/0 a cursului loră 
pe lângă interese pe 61/2 °/0;

cnmperă și vinde după cursulă <JBei monete;
primesce în comisiune cumpărarea și vinderea de ori-ce 

hârtii de valore pe lângă cele mai ieftine condițiunl;
închiriază pe teritoriului ce-lă posede lângă gara Brașovă, 

și care e prin șine în legătură nemijlocită cu gara însăși, a- 
tâtu locuri libere pentru depositarea de marfă câtă și cabine 
în magazinele sale seu magazine întregi, și primesce și canti
tăți mai mici de mărfuri spre depositare în magazinele sale.

Deslușiri detailate se potă lua la cassa filialei și la băr
bații de încredere ai acesteia.

Oarele de cassă suntu în fiă-care (fi dela 9—12 a. m. și 
dela 3—5 p. m.

Localulu „Filialei44 este în Brașovu, piață 
Nr. 90, etagiulu I.

O o o o c o o 
0 o o o o 0 o o o

Statue, pol icandre, po
tire și chipuri sfinte, 
sfeșnice pen tru altariu 
și de părete, candele. 
Iconostase, chipuri pen
tru fruntariu. înmor
mântarea Domnului etc. 

etc.

PubUcațiune.
Din interesulil siguranței publice, a averei și a personei. a aflatti subscrisulfi 

căpitănatti de consulta, ca cu 4 Februarie a. c. se interdieă cerșitula pe întregulu 
teritoriu brașoveanh. Pentru ca lipsa cerșitorilora din nou conscrișl și aparține- 
torl comunei orășenescl BrașovU se se pbtă și de aici înainte acoperi prin mi
losteniile date de cătră publica, s’au provocata prin subscrisula căpitănata toți 
posesorii de prăvălii, cari mai multa au fosta molestați în fie-care Sâmbătă de 
cătră cerșitori, ca pe cale de subscripțiune să sigileze anumite sume de milos
tenii. Provocarea acesta a avuta una resultata de tota îmbucurătorii, deorece 
subscripțiunea representă peste 1000 fl. anualmente. Totuși inse pentru ca aju
torarea acestora cerșitori se aibă unii succesfi mai mare, apeleză subscrisula că
pitănata la marinimositatea întregului publica cu aceea recercare, ca milosteniile 
cari se intenționeză de a se da, să se depună seu la centrala poliției seu în ex- 
positurile din suburbii, unde se află spre acesta scopa cutii pentru păstrarea 
acestora milostenii.

Astfela de sume se voni împărți între cerșitori de cătră subscrisulii căpită
nata în tdtă săptămâna (Sâmbăta).

Brașovâ. ‘2fi Ianuarie 1888.
3c..3— 1


