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In septemâna trecută s‘a des- 
băfutil și s‘a primita de cătră par
lamentele din Peșta și din Viena 
proiectulu de lege privitorii la es- 
n-aordinara prelungire a serviciu
lui militarii, ce trebue sb-lu înde- 
plinescă reserviștii și cei ce tăcu 
parte din reserva de întregire.

Ministrulă de resboiu este, pre
cum seime, autorisatu prin acesta 
lege, ca la casă de trebuință ce- 
rendîî aprobarea plealabilă a mo- 
narchului se înmulțescă contigen- 
tulu trupeloru prin obligarea re- 
serviștilorii de a servi activă peste 
timpulu de trei am preveflută în 
lege.

Cei din oposițiune au accen
tuată cu toții temerea, că prin a- 
cesta mesură se creeză în modă 
durabilă ună obligămentă pentru 
reserviști de a servi patru în locă 
de trei ani. Acesta temere nici 
n’a fostă delăturată prin declara- 
țiunile miniștriloru dela resortulă 
de resboiu, cari s’au mărginită 
mai multă a constata necesitatea 
mesurei impusă de situațiunea 
amenințătore din afară.

Ministrulă honvecțiloru br. Fe
jervary a dată orecari deslușiri 
despre, scopulă nonei legi. Acesta, 
ițise elu, are menirea a forma 
încă în timpă de pace o pregă
tire pentru mobilisare, dedrece 
mobil isarea nu se pote efectul în 
timpă de șese ori șepte (|i le; este 
vorba adecă de-a se oferi posibi
litatea, ca încă în timpă de pace 
se potă li întărite, decă. voră cere 
împrejurările, corpurile de armată 
ce suntă așeijate în apropiarea 
presumtivului teatru de resboiu.

Der afară de împuternicirea 
ce-o dă administrației de rSsboiu 
de a mări contingentulă de pace 
ală trupeloră la granițele cele 
mai espuse, legea din vorbă mai 
are după br. Fejervary încă și alte 
scopuri. Se pote, ițise elă, că va 
ti lipsă a se forma noue corpuri 
de armată, cari nu se potă orga- 
nisa cu recruți, ci numai cu sol
dați înstruițl, er câtă pentru ca
valeria, adause Fejervary, timpulă 
de trei ani de servițiu este prea 
scurtă, așa că decă ar isbucni ună 
resboiu în primăveră, a treia parte 
dintre călăreți ar consta numai 
din recruți neînstruiți.

Oposițiunea maghiară estremă 
din dietă a susținută, că prin vo
tarea legii propuse dreptulu parla
mentului de a stabili elă însuși 
anii de servițiu în armată ar trece 
asupra guvernului și că prin acesta 
s’ar renunța la unu dreptu cardi
nală constituțională.

Pentru acesta inse i s‘a a- 
runcată din nou în față stângei 
estreme din partea ministrului pre
ședinte Tisza, că se arată dușmă- 
nosă față cu armata comună. E 
vorba, ițise d-lă Tisza, de aceea ca 
la casă de lipsă se se potă lua 
măsuri de precauțiune pentru apă
rarea țării fără multă sgomotă, 
fără mobilisare, ear în ce privesce 
sarcinele concede că aceste sunt 
și voră fi încă forte grele, der nu 
guvernulu portă vina, ci „situa
țiunea generală.11

Curiosă a fostă atitudinea stân
gei moderate maghiare în acesta 
cestiune. Contele Apponyi s‘a în
cercată earășl se împace lupulă, 
capra și vareța.

Totdeuna, ițise Apponyi, cei 
din stânga moderată au iostă gata 
a aduce jertfe pentru apărarea mo- 
narchiei, der trebue se avemă în 
vedere și situațiunea economică a 
poporațiunei precum și unele mo
mente constituționale de mare im
portanță. Apponyi declară că mă
surile luate de proiectă sunt numai 
măsuri de jumătate și în urmă ac
centul, că prin aceea că se face 
dependentă prelungirea serviciului 
la patru ani dela discrețiunea ad
ministrației de resboiu, se preju- 
decă drepturilor^ parlamentului. 
Stânga moderată însă totuși pri- 
mesce legea propusă, însă numai 
ca o mesură provisorică impusă 
de situațiunea politică.

în fața acestei curiose declara- 
țiunljcare se clatină între două 
luntri a observată ministrulă Fe
jervary nemeritu, că Apponyi cțice 
că-i rău proiectulu și totuși îlu 
primesce ca provisoriu, pe când ar 
trebui să-lă respingă decă odată 
nu e învoită cu elă.

Caracteristică este, că și opo
sițiunea germană din camera aus
triacă, cu tote că s‘a declarată 
nemulțămită cu proiectulu de lege 
din cestiune, l‘a primită motivândă 
acestă pasă cu situațiunea schim
bată politică, schimbată mai alesă 
prin publicarea alianței austro- 
germane.

Acesta alianță este acțl osia 
împrejurulu căreia se învertescă 
tâte dincolo ca și dincoce de 
Lai ta.

Ferberea în Peninsula balcanică.
Cele ce se petrecu în Penin

sula balcanică, mai alosă în Bul
garia, Turcia și Macedonia, apoi 
în insula Creta, dovedescă că o 
fierbere cumplită domnesce acolo, 
care pote provoca mari sdrunci- 
nărî. Mișcarea țeraniloru în Ro
mânia e adusă de pressa streină 
în legătură cu agitațiunile din 
Peninsula balcanică și de aceea 
„Românulă" cere guvernului se ia 
mesurl, pentru ca România se fiă 
pregătită pentru orl-ce eventua
litate, căci etă cum resumă unu 
cțiară francesă situațiunea actuală 
a Orientului europeană:

Omenii cari suntă însărcinați cil 
sortea marelorti state europene nu dorm 
pentru momenta pe mole. In locu d’o 
grijă, ei au dece. Fără a vorbi adl de 
evenimentele așteptate și inevitabile cari 
voru pricinui schimbări notabile în re- 
lațiunile Europei centrale, mai suntfi și 
continuele trămiterl de trupe la frontie
rele austro-ruse, caii trămiterl voră sfîrși 
prin a produce o complicațiune. Grija 
cea mare este ceea ce acum se petrece 
în Orienta și ’n micele state ale Balca- 
nilorti.

Europa scie, ba chiar a suferită 
pentru a sci, că insurecțiunile, răscola, 
revoluțiunile și schimbările 'periodice în 
acele ținuturi nu prevestesc^ niciodată 
alta decâtft rău. Și’n momentulft de față, 
ceea ce este acolo în Orienta nu-i lucru 

curată. Ore furtuna va începe îndată? 
N’amu pute-o spune; adeverulă însă e 
că lucrurile nu mergă bine în partea 
aceea.

Aceeași agitațiune, care a domnită 
în Creta, începe acum în Macedonia. 
Comitetele oculte prepară și acolo o 
mișcare revoluționară. Nu Bulgarii, pa- 
re-se, suntă de astădată promotorii a- 
cestei mișcări, ci Grecii.

De câtă-va vreme, perchisițiunl și 
arestări s’au făcută în diferitele orașe și 
sate ale Macedoniei, și tote personele 
arestate suntu Greci, anume profesori, 
negustori, ba chiar și popi.

Acum câte-va săptămâni, vicarulă 
metropolitului grecă dela Castoria a fost 
arestată și închisă într’o cameră a pa
latului guvernatorului, — ceea ce este 
în contra privilegieloră bisericei grecescl, 
căci guvernulă turcă nu pote aresta di
rectă pe eclesiasticl. Patriarehulă din 
Constantinopolă îi închide numai decă 
e casă de urmărire în |Contră-le.

Sultanulă, care e ținută în curentă 
cu ceea ce se nume'sce conspirațiu- 
nea gr e ces o ă în Macedonia, a ordo
nată fără anchetă a fi .destituită prin 
telegramă metropolitulu dela Serres (Ma
cedonia).

In Rumelia orientală și în Bulgaria, 
lucrulă erășl nu e curată. De geaba gu- 
vemulă din Sofia afirmă contrară: sunt 
emisari streini cari agită po
por u 1 ă în contra principelui 
Ferdinand. Scrieri sedițiose au fost 
răspândite prin casărml, proclamațiuul 
revoluționare au fostă afișate în deose
bite orașe ale celoră două provincii; în- 
tr’ensele se îndemnă poporulă a goni 
„pe principele streină, nemță, catolică, 
care a venită în Bulgaria pentru ruina 
și destrucțiunea țărei.u

Esistă agitațiune și în România; ba 
chiar este mișcare insurecțională. Care 
e causa, care’i ținta acestei mișcări? ce 
ceră cei resculațl? Nimeni nu scie, nici 
cliiar Românii. DepeșI diplomatice, so
site din BucurescI, spună că ună misteră 
neînțelesă învălue mișcarea. Ea a is- 
bucnită deodată, der a trebuită să fiă 
preparată de multă vreme; este și ră
mâne de nepricepută. Ea nu se pote 
esplica decâtu prin ipotesa, că a fostă 
provocată din afară.

Și de ore-ce, pentru tote mișcările 
din Orientă, ajungemă totă la acestă 
conc.lusiune, suntemă reduși a ne în
treba ce însemneză următorulă 
faptă, neînsemnată, care a fostă 
raportată de representanții mai multoră 
puteri mari guverneloră respective ? Ecă 
faptulă:

După spusele acestoră ra- 
porte, poliția din Constantino
polă ar observa de câte-va dile 
cu mare atențiune mișcările 
pelerinii oră (ună felă de hagii și 
călugări) rușl, cari, la acestă epocă 
a anului, sosescă în numără 
mare pe țărmurile Bosforului, 
ducendu-se la Ierusalimă. Acești 
pelerini nu mergă, dice-se, la Locurile- 
Sfinte, ci, din contră, după ce au conă- 
cită la metochurile rusescl din Constan- 
tinopole, îșl schimbă hainele loră de că
lugări seu de țărani și se îmbracă cu 
alte haine. Pe urmă, cu drumulă de 
feru spre Adrianopole, se ducă în Ru
melia orientală și la muntele Rodope.

Guvernulă turcă se teme, ca nu 
cumva acești pelerini forte curioși să 
nu’i pricinuescă mari neajunsuri. Deș

teptată de ceea ce scie, îngrijată de 
ceea ce nu scie, elă s’a hotărîtă să ia 
măsurile necesare.

Mișcarea țeranilorn în România și 
agenții unguri denunțători.

„Independance Belge“ scrie 
despre mișcarea țeraniloru in Ro
mânia următdrele nostimade:

Veștile ce ne sosescă asupra miș- 
cărei insurecționale a țăraniloră din Ro
mânia suntă de îngrijată.

Unulă din corespondenții noștri din 
Viena ne scrie relativă la acesta, că 
mișcarea începe să turbure populațiunile 
române din Austro-Ungaria. După scirl 
primite din Brașovă în Transilvavia, și 
din Cernăuți în Bucovina, emisari ro
mâni ar fi apărută în aceste două pro
vincii austro-ungare ca să escite pe Ro
mâni la revoltă. Se adauge, că prefec- 
tulă austriacă dela Cernăuți, baronulu 
Pino, fostă ministru de comerță, ară fi 
cerută numai decâtă ajutore ca să fiă 
gata pentru orl-ce întâmplare. Er gu
vernulă ungurescă a trămisă trupe în 
mai multe puncte ale graniței Transil
vaniei.

După telegrame private primite la 
Viena, numerulă țăraniloră români res
culațl s’ar ridica la 80,OCX), și trupele 
ar fi în neputință să reprime mișcarea. 
Măsurile luate în Austro-Ungaria n’ar fi 
deci fără de nici ună folosă.

Las’că foia belgiană le scrie 
acestea când mișcarea e detotpoto- 
lită, der mai are și nenorocirea 
de a fi păcălită de cine scie ce 
agentă denimțătoră ungurescă, care 
trăesce din meseria de a îneg?ri și 
de a calumnia pe Nemaghiari. De 
ce nu spune guvernulă ungurescă 
care se folosesce de asemenea a- 
gențl denunțători ca se’și moti
veze persecuțiunile și inipilările 
ce le suferă din parte’i naționali
tățile nemaghiare, de ce, dicemă 
nu spune cari suntă acei emisari, 
câți suntă, unde s‘au prinsă ? 
Prin astfelă de nedemne manopere 
speră guvernulă ungurescă se‘și 
mai spele uriciunea fapteloru sale ?

Sistemulă de guvernare ungu
rescă e multă pre deoeliiatu, de
câtă se mai potă amăgi lumea, 
care e deplină luminată asupra 
stăriloră dela noi.

SCIRILE BILEI.
Din C a r a n s e b e ș ă se telegrafiază 

o scire îngrijitore despre starea sănătă
ții d-lui generală Trai ană Doda. In- 
torcendu-se acasă din cancelaria comu
nității de avere a grănițeriloră, avu fără 
de veste ună atacă de apoplexiă; se dice 
că starea lui inspiră îngrijiri.

Dorimă din inimă bravului generală 
și Română câtă mai grabnică însănăto- 
șare și Dumnedeu să-lă țină în vieță spre 
bucuria nostră a tuturora.

** *
Cu ocasiunea înaintăriloră de Maiu, 

au fostă înaintați la gradulă de că
pitani cl. I. căpitanulă cl. II. Paulă 
Smeu, supracompletă în reg. 61 de 
inf.; la statulă majoră generală, la gra
dulă de căpitan ă cl. II: locotenenții 
Ioană Bogdană și Simeonă Bl așiu 
în reg. 64 de inf.; la gradulă de loco- 
tenent-comptabilă: sublocotenen- 
tulu-comptabilă Michailă Pușcașă la 



Nr. 88 GAZETA TRANSILVANIEI. 1888

divisionulă de baterii grea Nr. 24 ; prac
tic auttl în ramura funcționarilor! mi
litari la aprovisionare: sublocotenentulti 
în reservă Petru Fare aș ft lui Simion! 
al! Safti din reg. 63 de inf. la magazi
nul! militarii de aprovisionare în Alba- 
Iulia.

* * *
Suntîi transferați: capelanulft 

militarii cl. I Dumitru Popit din cer
cul! militarii aid Sibiiului în cerculii mi
litarii Seraievo ; capelanul! militară cl. II 
Gustavti B a 1 o ș i u din cerculii militarii 
Seraievo în cerculii militarii alil Sibiiului.

¥
Cetimiî în „Kolozsvar“ dela 27 

Aprilie : „P r e o t u 1 ii r o m â n ii gr. or. 
Ioanti Munteanu din Baraczhâza a 
datti jalbă la Consistoriulti episcopescil 
gr. or. din Aradă, plângendu-se grozavii 
contra colegului său Iosifti Radnianciu 
(pote Rădniceanu'?) din St. Andreiu-timi- 
șlană, din causă că acesta cuteză a-i 
trămite lui, ca directorii școlarii, scriso
rile adresate unguresce. După părerea lui 
Munteanu, acesta n’are drepții s’o facă 
un preoții nici atunci, când pe scrisore 
stă scrisil „ca afacere școlară scutită de 
porto “. ba chiar și cuvintele acestea ar 
fi datoră se le scrie românesce. Consis- 
toriulil episcopescu din Aradil a dată în 
urma acesta strictă ordinațiune oficiului 
protopopescă din Timișora, ca să ordone 
cercetare disciplinară contra preotului 
maghiaronu din St.-Andreiu-timișianft, 
poruncindu-i totodată protopopului, ca 
pe preotulă păcătoșii să-lă provdce a 
se îndrepta și despre resultată să-i ra
porteze repede11. Scirea acesta o repro
duce și „Ellenzek“ sub titlulu „Preot! 
daco-română11.

Decă totă faptul! e adevărată și 
decă așa a făcută consistoriulă din Aradă, 
atunci îlă felicităm! și'i dicemft: înainte 
pe calea acesta și Dumnedeu să-i ajute!

Ministrul! unguresc! de comerț! va 
trămite în curendă pe consiliarulă mi
nisterial! St. Liptay. ca să studieze ra
porturile comerciale de prin păr
țile sudice ale Ardealului.

£
Precum se scrie din Sebeș! dia- 

rului „Sieb. Deutsch. Tgbltt“, proprie
tarii români au ținut! o adunare, în care 
au subscrisă o decla rațiune ce cuprinde 
urgenta dorință, d'a nu se face co
masarea și d’a se șterge acestă ces- 
tiune odată pentru totdeuna. Se vor- 
besce că și Sași în mare numără au sub
scrisă acestă actă și că adunarea a 
hotărîtil a trimite o deputațiune la Ma
iestatea Sa, cu rugare d'a face să se 
țină semă de dorința unei mari părți a 
proprietariloră.

Ministrulu ungurescă de comunica- 
țiune a dată viceșpannlui Thalmann înoă 

pe tină anii concesiune d'a face lucrările 
pregătitore pentru căile ferate lo
cale dela Vințulă de j o s il pe la 
Sibiiu la Făgărașă, precum și dela 
S i b i i u la R ă .ș i n a r I și la C i s n ă d iă.

A *
Tergulădețeră se va ține în 

Lugoșil, comit. Carașă-Severină, în 11, 
12 și 13 Main n., adecă Vineri, Sâmbătă 
și Duminecă după Pascile nostre.

ț* *
Dr. Wilhelm Milassin intenta pro

cesă de pressă contra lui Stefan Ba
logh din Sepsi-SângeorgI pentru ună 
articulil ofensatorii, apărută într’o fbiă 
ungurescă. Tribunalul! decise însă sus
pendarea afacerei. Dr. Milassin ceru anu
larea acestei decisiunl și Curia avisâ tri
bunalul! să'șl formuleze în scrisă hotă- 
rîrea sa și în interval! de 8 dile să o 
presinte Curiei.

9 *
In Sebeș! bântue p o j arul!, er 

în Petrifaleu bântue vărsatul! 
mare bubatul!,, de care au și murit! 
două persone.

* îjf *
Episcopul! de Gibraltar! a 

fostă în dilele trecute în B u c u r e s c I, 
ca să inspecteze lucrările misionarilor! 
englezi însărcinați cu convertirea tine
rilor! evrei din capitala României. Epis
copul! a plecată să visiteze și celelalte 
orașe din Orient! pe unde sunt! ase
menea misionari, spune „Democrația11.

„Generalulu valahii je banca acnsatiloru.“
Sub titlul tt acesta scrie „Ellen- 

zek“ dela 28 Aprilie următorele:
Traianu Doda, acestă bătrână și 

neastâmpărată cală de bătaiă, a încăle
cată acum pe ună astfel! de cală, care 
de bună semă îlu va trânti. S’a făcută 
agitator! și acum agită contra maghia- 
rimei pe calea pressei.

Procuratura reg. a acusatu pe bă
trânul! ingrat! pentru agitare. Acusa 
între altele cuprinde următorele: Decla
rația în întreg! cuprinsul! său, pe lângă 
aceea, că e scrisă peste totă în spirit! 
nepatriotic!, țîntesce hotărîtu la ațîțarea 
urei contra națiimei maghiare, mai ver- 
tosu în pasagiulă unde dice, că poporul! 
român! prin forță și uneltiri a fost! scos! 
din tote posițiele lipitei constituționale, 
că „ne pregătim! la o luptă mare și os- 
teniciosă, și astădl nu mai e vorba des
pre unu loc! și votisare, ci e pusă în 
joc! ondrea națională a poporului ro
mână. “

Fără îndoelă, că acestea cuprindă o 
astfeliu de acusațiune contra națiunei ma
ghiare , care e de natură a deștepta în 
poporul! română ură contra ei.

Pilele acestea se va ține la Arad! 
pertractarea contra eroului generală, și 
atunci de bună-semă îi voru arăta d-lui 

Doda, că: până aici și mai departe nu.
înainte numai pe calea apu

cată, d-lorii agitatori unguri!
Sub titlulu de ,,Carol Hotros și 

Traiam't Doda,"' guvernamentalulu 
„Aradi Kozld»!) ~ publică următo
rele :

Nenorocita politică de naționalități 
a lui Ludo vi c Mo csâry începe a se 
furișa și în sinul! oposiției kossutliiste 
din dieta maghiară. Acel! rolă odios! 
și compătimitor!, pe care 'l-a jucată nu 
de multă Mocsâry — cu îucuragiarea 
oposiției — față de naționalități, începe 
a seduce pe unul! dintre conducătorii o- 
posiției extreme. Precum cetim! cu mare 
surprindere în diarele din Budapesta, 
Carol Edtviis, linul! dintre conducătorii 
cei mai activi ai oposiției extreme, a 
primită apărarea daco-românului gene
rală Traian! Doda.

Pertractarea finală va fi în 14 Iu
nie aici în Aradă și atunci va judeca 
curtea cu jurați asupra generalului agi
tator!. Noi Aradanii suntem! puși prin 
urmare în posițiă de a asista la o scenă 
splendidă.

De o parte va sta generalul! Tra
ian! Doda, de altă parte Carol Eotvos, 
acestă patriotă și leader pururea sdro- 
bitoră, care va apăra „ondrea națiunii 
române11 deodată cu libertatea lui Tra
ianu Doda, probabilă în contra „absolu
tismului maghiară11... Scenă admirabilă.

în totă afacerea mai originală e, 
că „Egyetertes“ nu vede în ea ni
mic! de reprobată și ună altă diară se 
mărginesce a observa, că Carol Eotvos 
de astădată se pregătesce a face enuncia- 
țiunl importante asupra cestiunii națio
nalităților!11 .

IntemplărT diferite.
Jude și jurați hoți. .Judele din Hes- 

mașu (Hagymas din Turda-Arieșu, din 
Bihor! ori din Vesprimă?) a fostă a - 
restatu împreună cu doi jurați, bănuițl 
fiind! ca partași la unu furt! prin spar
gere comisă la d-na Kozma Gyura, că
reia i-au furată 4115 fi., ce’i avea ascunși 
sub podinile din casă.

Căleați de trenu. In 24 Aprilie n. 
la gara din Simeria, pe când se lucra 
la arangiarea vagoneloră, doi copii din 
nebăgare de semă se aflau pe șinl toc
mai când o parte din vagone fuseseră 
pornite în direcțiunea, în care se aflau 
copii. Observând! acesta funcționarulă 
dela calea ferată Ludovic! Ruszka, se 
arunca în momentul! estremu asupra co
piilor!, pentru ca se-i mântuescă. Pe 
copii i-a mântuită întru câtă scăpară de 
morte, der amendoi striviți la brațul! 
stengu. Ruszka înse, peste care au tre
cută 13 vagone, muri.

Focu. In noptea de 24 spre 25 Aprilie 
a arsă în comuna Feldiora de lângă Bra

șov! coperișulă unui grajd! de cai. c 
aparține casarmei de husari. Cercetarea 
a dovedită, că tocul! a fostă [insă din 
partea unuia dintre husarii aflători acolo. 
Caii înse fură mântuițl, așa că, fiind! și 
grajdul! asigurată, paguba e forte ne
însemnată.

Tisza rege. Că ministrulu unguresc! 
Tisza are să fiă rege, o spune ună ne
bună din Oradea-mare, care în dilele tre
cute striga în gura mare cătră cei adu
nați îuprejurulă lui: „Omeni buni! Du- 
ceți-vâ în pieța mică să-lă audițl pe Tisza 
vorbind! de pe o tribună înaltă și pro
clamând! independența Ungariei. El! 
va fi regele nostru. Trăescă regele nos
tru Tisza!“ Ministrul! Tisza îșl va fi 
frecând! mânile de bucuriă, audindu-se 
proclamat! rege de cătră — nebuni.

Furtună. La 26 Aprilie s'a descăr
cată asupra Bistriței și împrejurimei o 
furtună cu grindină, care a pricinuită 
mari stricăciuni pomilor! și viilor!, mai 
alesă celor! din Beșineu. — La Oradea- 
mare și în înprejurime furtuna a durat! 
o oră cu o violență nespusă, pricinuind! 
stricăciuni edificiilor! și viilor!. După 
ce s'a potolit! orcanul! a cădutiî o ploiă 
mare cu grindină. — In Arad! de ase
menea a pricinuit! orcanul! stricăciuni 
mari la pomi și la edificii. La edificiul! 
școlară orășenesc!, ce se zidesce acum 
pe țermulă Mureșului, s'au dărîmată câ
teva părți din zid! cu stelagiurl cu totu, 
rănindu-se greu șese lucrători.

Nenorocire. In cariera de petră din 
Baciu, lângă Clu.șiu, s'a dărîmatu nisce 
pămentft peste lucrătorii Mitru Marcu și 
Vasilie Pascuiu. Cel! dinteiu a murită, 
er celu d'ală doilea a fostă transportată 
greu rănită la spital!.

Producținiiea SodaliM români flin Brașovii.
Producțiunea și petrecerea colegială 

arangiată de „societatea sodaliloru ro
mâni11 din Brașov! împreunată cu cân
tări și declamațiiuil executate de mem
brii societății pe lângă orchestra cape
lei militare a r. reg. Nr. 2 Alexandru de 
infanteria, se va ține Luni în 25 Aprilie 
1888, a doua di de PascI în sala hote
lului „Nr. 1“ la 8 ore sera. După pro- 
ducțiune urmeză danță. Intrarea de per
son! 1 fl. — Domuișorele 50 cr. și pe 
Galeria 50 cr. v. a. Bilete se potu că
păta la cassă, la D. D. Eremias, la Li
brăria D-lui Nicolae Ciurcu și la Casina 
română. Comitotulă „Societății Sodali
loru Români. “

Programa producțiunei: 1. Pot-
pouri românesc!," musica militară. 2. 
„De-așu fl iubifo,“ [comp, de N. Popo- 
vicl], cornlu sodaliloră. 3. „Declamați- 
une11 [poesiă de I. Lâpădată], I. Em. 
Bobancu. 4. „Hora Transilvaniei11 [de 
Kraus], musica militară. 5. „Declama- 
țiune11 [poesiă de V. Alexandri], I.Goga. 
6. „Corona Moldovei11 [comp, de N. Po- 
povicl] corul! sodaliloru. 7. „Declamit- 
țiune11 [poesiă de V. Alexandri], C. La
scar. „Unde ești,- musica militară. 9. 
„Declamațiune“ [dialog! trad, după

FOILETONULU „GAZ. TRANS?

i'2)
Din vieța și scrierile lui 

USTioola/ui L-ienau.
După isvdre străine.

I.
Nicolau (poetul!) era acum de 9 ani, 

n privința spirituală forte desvoltatft. 
Cu deosebire era înclinată spre musică. 
Elu nutria mare simpatiă față de ma
gistralii său Godenberg, din Friaulu, ce 
cânta minunat! cu ghitară. Dela acesta 
învăța Lenau a cânta cu violina, ghitara 
și fluerulă, și cânta de te fermeca. Cu 
Godenberg dimpreună umbla el! de 
multe ori se prindă păserl, ceea ce mai 
în urmă i-se prefăcu în adevărată ț>a- 
tinuî, devenind! un! celebru păseraru. 
Elu manifesta sentimente religifise es- 
traordinare. cr rugăciunile lui de dirni- 
neța și sera și-le făcea cu atâta pietate, 
îneâtă pătrundea adencă nu numai pe 
frații sei și pe servitori, ci chiar și pă
rinților! sei le storcea lacrimi.

Lenau îșl începu studiile în 1812 la 
gim-iasiulă niarist! din Pesta, unde pănă 

la 1815 fini cele trei clase inferiore. Der 
tatălu seu mașteră neavendu clientelă în 
Pesta, er averea mamei sale scădendă 
din ce în ce, după multe chibzuințe se 
mutară în Tocaiu unde locuitorii simțiau 
lipsa unui medică. Regiunea și ffumseța 
locurilor! esarcitară o influință binefă- 
cetore asupra lui Lenau.

Intr’aceea moșulă său făcu erășl 
mami-si propunerea, ca se i-1! dea lui 
pe Nicolau, der iubitorea mamă nici acum 
nu se'nvoi, ci pentru-ca să nu’șl între
rupă el! studiile, pănă când bărbatul! 
seu petrecea în Tocainl ea se duse cu 
băetulă în Pesta.

Târdiu. în tomna an. 1817, Lenau 
dimpreună cu mamă-sa și cu cei cinci 
frați ai sei se retrase în locuința lor! 
cea veche, care odinioră probabilă că 
servea de capelă, după cum mărturisesce. 
o efigiă sfântă aședată deasupra porții. 
0 mare deosebire vedea Lenau între re
giunea dela Tocaiu și cea de aici, pre
cum și între starea loru materială de 
acolo și cea din Buda. Deși o soră a sa 
< ra deja mărișoră, încât! putea fi de 
ajutorii mame-si, totuși acesta abia cu 

mare năcaz! putea să câștige atâta, câtă 
cu acea sumuliță de bani ce-i trimetea 
bărbatu-seu din Tocaiu și cu ceea ce ea 
putea se câștige eu lucrul! mânilor! sale, 
să'șl potă susține familia. Acestă re
pede si mare schimbare influință așa de 
tare asupra lui Lenau, încât! îl.i cu
prinse o astfel! de seriositate hotărîtă. 
ce rare-orl se pote îutelni în vieța tine
rilor!. El! îșl continuă studiile cu dili- 
gință și statornici! de fieru la gimna- 
nasiul! din Buda, culegendu fructul! os- 
tenelelor! în mod! strălucit!.

Starea materială a familiei sale da 
totu mai înderetă, așa încât! iubirea de 
mamă trebuia se se lupte cu miseria cea 
mai mare, eelu mai periculos! dușmană 
al! omului. Lenau vădendu că. pro lângă, 
totă sîrguința mamei sale abia le este 
asigurată asistența do tbte dilele și te- 
inendu-se ca nu cumva ostenelele ei, 
cansate în mare parte pentru grija ce-o 
avea de elu, să’i facă rău, după rugă
ciuni fierbinți o înduplecă să'ltl lase se 
mergă la moșii sei, cari îlu așteptau cu 
mare bucuria. îndată ce’i încuiiosciință 
pe aceștia despre mergerea sa la ei, îi 

trămiseră ună om! încredută alu loru. 
care la an. 1818 ila duse dimpreună cil 
o soră a sa la Stacheraub, unde moșulă 
său funcțiuna ca generală. Astfel! Lenau 
părăsi în etate de 16 ani casa părintesc!, 
de care îlă lega atâtea amintiri de-opars-> 
ferieitdre, de altă parte triste și du- 
rerose.

II.
Ceea ce caracteriseză era tinerețe- 

loru lui Lenau s£u mai bine disu tim
pul! câtă l'a petrecută cu studiile mai 
înalte este: setea după saiință, și încă 
sciință fundată într’unu ramă ore-car<-. 
Acesta n'o amintim! pentru-că ddră ținta 
lui ar fi fost! câștigări a pânei de tote 
dilele, ci mai multă pentru-ca să ve
dem! și de aci m-hotăiîrea ce l’a stă
pânită în fntrega vieța lui. El i n'a ab- 
solvatu nici o facultate căci îndată eu 
începea se studieze la una, îueă la î .- 
ccpută o părăsia. și se aplica la alta.

Lenau iubia multă filosofia, der fi
ind-că era silită se urmeze cursul! filo
sofică în Viena la ale cărui prelegeri 
el! im afla nimic! după dorința sa, 
fiind-că el! dorea s! pcirundă în mo-
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Chenier de VergolicI], N. lonescu și C. 
Decusară. 10. a) „Sub acestă negră 
stâncă44 și bi „Haideți frați44 |compuse 
de N. Popovici], corala sodaliloră.

.ALBINA" iustitulQ de credits ji de economii.
Filiala Hraaovu.

Conspectulu operatiuniloril <le eassă in luna 
Aprilie 188S.

Intrate:
Numărară în 31 Martie 1888 fl. 34,113.72 
Depuneri.............................
Cambii rescumpărate. . 
Conturi curente .... 
împrumuturi pe producte . 
împrumuturi pe efecte și alte 

împrumuturi....
Monetă
Interese
Diverse

98,940.94
103,473.03

23,095.85
6614.55

și provisiunl . •

fl.

Eșite:
................. . fl.

17.482. -
4648.87
3589.59
6924.02

298,882.57

Cambii escomptate .
Conturi curente...................
împrumuturi pe producte . 
împrumuturi pe efecte și 

alte împrumuturi . . .
Monetă.............................
Interese și provisiunl . .
ComisiunI.............................
Diverse.............................
Spese și salare...................
Niunăraru cu 30 Aprilie 1888

88,160.23
113,473.65
35,664.44

6573.54

3372.-
5308.85

624.60
2435.77

17,923.47
1390.64

23,955.38
fi. 298,882.57

V. Bologa, m. p. 
dirigentu.

V.
N. P. Petrescu, m. p. 

adjunct ti.
Gămulea, m. p. 

comptabilU.

TELEGRAFICESOIRI
(Serv. part, alu „Gaz. Trans.“)

Budapesta, 1 Maiu. Comisiuiiea 
de incompatibilitate a camerei de- 
piitaț.iloru « amdatu cu unanimitate 
de voturi, mandatulu deputatului de 
Caransebeșu Mihailu PopovicI și tot
odată a declarată pe Popovici pe 
timpu de trei ani ca neaptu de a 
mai fi alesă.

Eidtkuhnen, 1 Main. Corpube alu 
doilea de armată din Caucasu și divi- 
siunea de infanteria caucasică au fost 
strămutate la granița Austro-Ungariei.

Parisu, l Maiu. Generalulu 
Boulanger a răspunsă printr’o scri- 
sore la articululu cțiarului „Nordu 
din Bruxella. Boulanger cțice că 
nu pote protesta destulă de ener
gică în contra sentimenteloră ce 
i-se atribue. Densulu pune mare 
prețu pe aceea, de a declara îna
intea Franciei și a Europei că celu 
ce îi atribue Franciei democratice 
gânduri agressive, o calumniază.

DIVERSE.
i 

Durerea de dinți se vindecă în timpii . 
scurtă, decă spălămă gura mai de multe- , 
ori pe di cu apă călduță, în care s’a 
topitfi mai nainte puțină tip să (petră 
acră, alaun;, și tota în modulu acesta se 
tămaduescă și gingiile din care curge 
sânge. Este destula de tare leculă, decă 
se iau 10 părți de tipsă și 90 părți de 
apă. Poduri de dinți, adecă, dinți din 
cari au rămasă numai rădăcinele în gură, 
decă causeză durere, durerea acesta se 
potolesce punendă pe podulfi dintelui 
praffi de tipsă, însă cu ajutorulfi unei 
pene de gâscă, ori alfi unui lenină mi- 
titela, și la nici uufi casă să nu se fo- 
losescă metalfi, er peste prafulfi de tipsă 
punemfi vată ori bumbacfl, și’lă tes- 
cuima bine între dinți. Tipsa se topesce 
înceta, și durerea încetă, de odată însă 
nu, ci trebue repetată procedura acesta 
mai de multe-orl.

Este bunii și priinciosu senetății som- 
nulii de di ? Acesta e întrebarea cu care 
se ocupă foia nemțescă „Fundgrub e,“ 
dicendu privitoră la tema acesta urmă- 
torele: „Se afirmă că somnulă de di ar 
fi primejdiosa senetății, pentru-că pro
duce apoplecsiă și alte bole. Nu încape 
nici o indoială, că afirmarea acesta e 
la locfi: se refere însă numai la acelfi 
soiu de omeni, caii nu lucră nimica, nici 
cu corpulfi, nici cu mintea, și nu faefi nici 
o mișcare. Și aci nu somnulă de di e 
pricina boleloră, ci modula de vieță. 
Acela care ostenesce și muncesce, cu 
corpulfi ori cu spiritulă, pote deră trage 
fără nici o temă câte unu puiu de somnă 
după mâncare, căci prin acesta i-se în- 
tăresefi de nou puterile. Să luămfi e- 
sernplu dela animale, care după mâncare 
asemenea se culcă să se odihnescă și să 
mistuescă aceea ce au în stomacu.

Mortalitatea în Ungaria. Din rapor- 
tula statisticii ala biroului țărei aflănifi, 
că dintre cele 56 cetăți mari 
cu mai bine de câte 100,000 
tori, Budapesta ocupă locuia 
privința mortalității. Așa în 
au muritfl. în Stuttgart dintre 
sone abia 18, în Londra 19, în Berlina 
21, în Parisfi 23, în Petersburgă 26, er 
în Budapesta 32. In 1886 au murită în 
Budapesta din 1000 persone 39. In Bra- 
sovu au muritfi în 1887 abia 26 persone 
din 1000, în Dobriținu 29, în Aradă 31, 
în Timișora 33, în Clu.șiu 35, în Pojună 
37, în Oradea mare 39, în Bicliiș-Ciaba 48.

Laptele care se întinde. Adeseori 
aflămu, că laptele dela vaci se întinde 
întocmai ca vinulfi celu stricată. Multă 
tnnpu nu s’a sciută causa de unde pro
vine morbulfi acesta, cu atâtu mai pu
țină modulă prin care se se vindece 
prin urmare părerea tuturora s’a îndrep
tată într’acolo : că vaca nu e sănătosă, 
ori construcțiunea ei nu e bună. In fine

europene 
de locui- 
primu în 
an. 1887 

1000 per-

cetima într'o foii din Germania, cum 
morbula acesta totdeuna numai acolo 
s'a arătata, unde vacile s au hrănită în 
tote dilele regulata cu tărîțe socotindă 
4—5 fuuțl la di pe una capa. Una e- 
conomă germanii din Elveția așa a des
coperita acesta, că dela vacile, cari au 
data lapte de acesta, adecă cari au su
ferita de acesta morbă, 
delăturata mai întâi u trifoiula, 
cea feiiulă apoi pe rondă tote 
ca 8—10 dile. Când a detrasd 
în dina a 5-a laptele a încetată 
mai întinde prefăcendu-se una fluida 
subțire naturala. De aici urmeză, că 
trebue se ținemă regulă și la lirănirea 
vaciloră cu tărîțe, adecă în proporțiune 
cu celelalte nutrețe.

Pentru economele nostre. In En- 
glitera s’a ținuta o exposițiă de ouă con
servate. Primula premiu s’a data pentru 
ouâ păstrate cu vîrfulă în josa în tărîțe 
forte fine. Ouăle acestea aveau una gusta 
prospătă și plăcuta, cu albușula fără nici 
una mirosfi și întru tote asemenea cu 
cele prospete, deși erau conservate de 
cinci luni. Ala doilea premiu s’a 
pentru ouâ ceruite și unse cu uleiu, 
servate în sare, ala treilea premiu 
tru ouă unse cu său și păstrate în 
stinsa fără nici o atingere cu aerulu.

Monarehulu si actorulu. Vinerea tre-
cută după amedl, piața lui Francisca din 
Viena era plină de lume când Monar- 
chula nostru sosi în trăsură deschisă, cu 
una adjutanții lângă densulă. Monarehulu 
se ducea să viziteze una stabilimenta 
publica. Sold ații presentară arma mu- 
sica întonă imnulă poporala și publiculu 
se formă în două șiruri ca se lase locu 
trăsurii imperiale. Deodată se produse 

’ una sgomota deosebita, care atrase a- 
1 tențiunea tuturora precum și a Mouar- 

chului. Unii strigau : prindeți’la ! alții, 
■ creclândă că e foca, începură să se în- 
> vertescă spre a vede de unde vine fu- 

mula. Monarchula ordonă visitiului se 
se opjescă și ceru să i se spue causa 
gălăgiei. Una oficeru superiorii s’a apro
piata de elfi și i-a comunicatu, că una 
bieta omfi voise să ’i dea o suplică, er 
agenții polițienescl ’l-au luatfi pe susa, 
’l-au ghiontită și ’l-au dusa la aresta. 
Suveranula a ordonata polițiștilora să ’lfi 
libereze cerendă totodată se i se aducă 
suplica, ceea ce s’a și făcuta. Omidă să 
numia Francisc Brauustein, era actorii 
de meseriă și avea 7 copii și o femeiă. 
Monarchula s’a dusfi cu suplica er a 
doua di a trimisa actorului 500 fl. ca 
ajutora, făgăduindu-i încă și o bună 
subvențiă pănă va găsi una locfi. Ac- 
torula nu mâncase de vre-o patru dile 
și cum primi banii, cădii în drumă lih
nita ce era. Din druma fu luata și dus 
la spitalu, er banii s’au trimisa femeii 
și copiilora lui.

din nutrețfi a 
după a- 
soiurile 
tărîțele, 
de a se

dată 
con- 
pen- 
varti

ULTIME SCIRl.
In Tulusa s‘au întemplatu în 29 

Aprilie din nou inanifestatiuni pen
tru generalulu Boulanger, 
arestați tjec.e inși.

In sera aceleiași cjile 
tem plată mari turburărl 
lusa. Tinerimea bulangistă din 
suburbiu s-a dusă înaintea localu
lui studențilorft spre a demonstra. 
Din ferestrele localului , unde se 
aflau 300 de studenți, s‘au dată 
patru focuri de revolverft, der ni
meni n‘a fostă rănită. Se născu 
o încăierare pe stradă și au tre
buită se intervină gendarmii, po. 
liția și trupele spre a restabili or
dinea. Ună agentă de polițiă, ună 
studentă și ună gendarmă au fostă 
răniți. In sînulă poporațiunei 
domnesce mare iritațiune.

Piarului „Pester Lloyd“ i-se 
telegrafiază din Bucuresci, că a- 
colo se agiteză în cercurile slavei?) 
pentru formarea unei reuniuni ge
nerale slave, care se fia pusă sub 
protectoratulă ambasadorului ru- 
sesc.ă Hitrovo.

In Viena s’au întrunită miniș
trii într’ună consiliu comună, cu 
scopă 
muiiă 
se se 
itbre.

Au fost

s‘au în-
în T u-

de a stabili bugetulu co
și proiectele de lege ce au 
presinte delegațiuniloru vi-

Rectificare. La scirile polițienescl 
din numărulu de erl ala foiei nostre, 
aliniatula ultima, este a se ceti: Cu o- 
casiunea târgului de Vinerea trecuta, 
în loca de: erl.

Ciii'sulu pieței Bi-așoviî
din 17 Aprilie st. v. 188b

Bancnote românescl Cump. 8.58 lend. 8.60
Arginta, român eseu . „ 8.52 !’ 8.54
Napoleon-d’on . . . „ 10.03 n 10.06
Lire turcescl . . . ,. 11.32 n 11.37
Imperiali..................... „ 10.32 n 10.37
Galbini..................... „ 5.90 ji 5.92
Scris, tone. „Albina116‘ o „ 101.- n

d n r o „ ji 98.50
Ruble rusesc! , .
Discontulâ . . .

. „ 103.50
• 6‘/2—a°,0 l)e

n 
anu.

104.50

Cursuln la bursa de Viena 
din 30 Aprilie st. n 1888.

Renta de au.ru 4° ................................
Renta de hârtia 5° 0...............................
împrumut u.111 câilorh ferate ungare . 
Amortisarea datoriei căilor ti ferate de 

osțu ungare (1-ma emisiune) . .
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

osțu ungare (2-a emisiune) . .
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

ostu ungare (3-a emisiune) . .
Bonuri rurale ungare 
Bonuri
Bonuri 
Bonuri 
Bonuri 
Bonuri 
Galbeni împărătesc! 
Napoleon-d’orî . .

cu clasa de sortare . .
rurale Bauatu-Tunișu 
cu cl. de sortare . . .
rurale Transilvane 
croato-slavone . . . .

98.-
86.55

105.—

96.20

126.

114.50
114.90
104.—
104.50 
104.
103.45
103.50

5.94
10.021 ,

Editoru și Redactorii responsabila: 
Dr. Aurel Mureșianu.

dulă celfi mai perfectă în arcanele sci- 
inței lumei și ale suflatului omenescu, ci 
întâmpina numai o formă sarbedă și ne- 
atrăgătore. ce culmina în principiulu „j u- 
rare in ve.rba magistri11, de aceea în cu
re., da se disgustâ.

La an. 1819 înainte de Oetomvre 
ajunse în Viena unde-șl luă cartierulă 
la ună amică alu moșului seu ce ocupa 
oficiulă de consiliarfi la curte. Aici 
își continua studiile, der cu succesfi nu 
prea îmbucurătorfi. deoparte pentru-că 
regulamentulfi instrucțiunii vieneze era 
cu totulu deosebită de celu din Buda, 
de altă parte fiindcă frumoșii ochi ai 
domnișorei casei îlfi robiră mai multa 
decâtă cărțile sciențifice. din care pri- 
cină moșulu seu ’i schimba locuința.

Pâtimașulă tîneră nu era nici decât 
o .iparițiune de rendu în mijloculu co- 
iegiloră săi. E interesantă ce ne isto- 
rbesce unulă dintre aceștia despre elă: 
Era târdiu în tomna anului 1819, când 
Nivinbsch celu deja trecută de 16 ani 
ședea într’o bancă. — față în față cu 
mine — aprope de ușa salei întunecose 
și neprietinose. în care ni se făceau lec
țiile cursului primă de filosofiă. Totă

în aceeași bancă ședeau doi tineri un
guri, unulă baronă, celălaltfi nobilă. In- 
tr’o după ameadă am văclut pe Niembsch 
agitată la estremu, eu aspectulă unei 
figuri morte, cu părul u său brună și des 
în dis.,rdine. Elă sta la loculu său, în- 
tr’o mână ținândă cuțitașulu cu care elfi 
însuși îșl fabrica penele de scrisă, gata 
de-a primi lupta cu cei doi conscolarl 
unguri. Deși loculfi era strâmtă, deși 
armele erau slabe și mici (penițele), to
tuși ei începură lupta împreunată cu 
drecare periculu. Se împungeau unulă 
pa altulfi, întăritați fiindă și de ceilalți.

Niembsch rotindu-șl odată în modă 
sălbaticii ochii săi întunecați, se aședâ 
liniștită josfi folosindu-șl cu multă dibă- 
ciă penițelulu. așa încâtu, deși din bra- 
țulă său răsărea câte ună picură de 
sânge, cu tote acestea elă nu se lăsa 
învinsă pănă când inimicii săi nu depu- 
seră armele. Niembsch se însoția numai 
cu conscolarl mai vârstnici ca elă, er 
în anulă din urmă era retrasă cu totulu. 
îmi aducă aminte cu siguritate, că elă 
nu studia la facultate pentru vr’o pro
fesiune, cum făceamfi noi, ci numai din 

| punctă de vedere alu seiiuții, din care

causă încă dela începută apăru în mij- 
loculă nostru numai ca ună ospe, care 
se ocupă numai cu aceea ce-i olace lui, 
nevrendă să scie nimiefi de altceva.14

Mamă-sa, ale cărei gânduri erau 
pururea la elă, pentru ca să-lu aibă mai 
aprope de densa în Septemvre 1819 se 
muta dimpreună cu bărbatu-său în Po
jună, deși acesta nu avea prospecte de 
clientelă. In neajunsurile sale însă iu- 
bitdrea mamă se mângâia cu scrisorile 
ce i le scria și trimitea fiiulă său. In
tre altele e semnificativă o scrisore din 
Iuniu 1821, ce i-o scrise Lenau după de
punerea cu succesă a esamenului :

„Iubită mamă! Grigile ce mi le in
spiră tristețea înăbușescă în mine ori și 
ce sociabilitate, spre care de-altcum așă fi 
aplicată. Der să nu credl întristata mea 
maică aceea, că supărarea ucidătore îmi 
va nimici totă puterea, nu! Curățenia 
sufletului și iubirea de mamă nicidecum 
nu potă da cursă liberă negreloră 
gânduri.14

Astfelă era disposiția sufletescă a 
lui Lenau la etatea de 19 ani. Visitele 
ce le făcea elă mamei sale în Pojonă îi 
procurau acesteia adevărate dile de săr-

bătore, ea dorea așa de multă să aibă 
pe fiulu său lângă sine, ceea ce nu peste 
multă să și întâmpla. Și anume Lenau 
petrecea vacanțele la moșii săi îu Stocke- 
raub, unde vieța monotonă și ordinea 
strictă din casă nu’i pre conveneau. La 
acestea mai contribui și împrejurarea, că 
elfi voia să absolveze studiele juridice în 
Pojună, er moșu-să nu voia să scie ni- 
mică despre acesta. Din astă causă în- 
putările între ei deveniră dîlnice. într'o 
di frumosă, Lenau făcu pe păsărarulă, 
reîntorcendu-se acasă plină de tină și 
murdară, întră în odaia bunicei sale cu 
aerulă unui adevărată erou. Buuică-sa 
care ținea forte multă la curățeniă vă- 
dându-lfi în astfelă de stare, cu fața a- 
prinsă de măniă se ridică de pe o ca
napea și strigă cătră elă în modă bat- 
jocuritoră: „prostule, murdăriile.44 Vor
bele acestea au fostă deajunsă lui Le
nau ca uitându’șl de sine și de tote să 
iasă repede afară pe ușă strigândfi 
„Mai bine să mori de fdme, decâtti să 
trăiescl ca ună robă în lanțuri de aură !“ 
Dup'aceea îșl împacheta hainele și fugi 
în Pojună la mamă-sa care îlu aștepta cu 
brațele deschise. (Va urma)

au.ru
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Se dă in arendă.
Moșia ..Meteleu" din județulti Btizeu în România, pe 9 

ani, adecă: dela 23 Aprile 18S9 până la 23 Aprile 1898 prin 
licitația, care se va ținea în 24 lulin 1888 stilii vecliiu, deodată 
și la Brașovu și la Buzeu.

Condițiunile de arendare se voru comunica mai târziu. 
Brașoi u, 23 Marte 1888 v.

Representanța bisericei române ortod. resâr. dela Sf. Nicolae.

Sz. 4174— 1SSS.

Hirdetmeny.
Brasso vârmegyenek felulvizsgâlt 1887 evi zârszămadâsai a 1. 

ho 28-ân tartott âllando valâsztmânvi gyulesben târgyaltatvân, az 
1886 evi XXI t. cz. 17 § a ertelmeben mai naptol kezdve 15 na- 
pon ât kozszemlere kitctettek, mi is oly hozzâadâssal hozatik koz- 
tudomâsra, bogy a szâmadâsok, valamint az âllando vâlasztmâny 
velemenye a fennt emlitett ido alatt a hivatalos orâkban az alis- 
pâni kiado hivatalnâl betekinthetok.

Brasso 1888 Aprilis ho 28-ăn.
Roll Gyula,

50. 2—2 kir. tan. alispân.DESCHIDEREA
GRADINEI Nr. 5

se va tace. Joi în 3 Maia n. cu musica orașului sab conducerea mă- 
estrulai capelei d-lu Anton Brandner.

Mâncările și băuturile suntu escelente, prețurile moderate, ser
viciul u promptu.

Mâncare se dă și în abonamentu atâtu în localu câtu și afară 
la domiciliu.

Me rogu pentru câtu mai numerosă clientelă.
Cu distinsă stimă

George Sorea,
proprietarulu restaurantului.

Sz. 2160—1888 tkvi. sztmhez. 5

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassoi kir. tbrvenyszek mint telekkonyvi hatosăg kozhirre 

teszi, hogy Bontoiu Andreiu brassoi lakos vegrehajtatonak Lupsăn 
luon s neje Peligrad Paraschiva vegrehajtâst szenvedb elleni 110 
darab arany napoleon-d’or tokekoveteles es jar. irânti vegrehajtâsi 
ugyeben a brassoi kir tbrvenyszek teruleten levo Brasso vâros ha- 
târăban fekvo a brassoi 3246 szâmu tkben ioglalt 3984, 3985 es 
3986 hr. szâmu ingatlanokra 620 frt. es a 4398, 4399/2 hr. szâmu 
fekvore 320 frt. osszesen az ârverest 940 frt. ezennel megâllapitott 
kikiâltâsi ârban elrendeltetik es hogy a fenti ingatlanok az 1888-evi 
Mâjus ho 22-ik napjân d. e. 9 orakor ezen kir. tbrvenyszek liatosâg 
irodâjâban megtartando nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiâl
tâsi âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 
10°/0-ât keszpenzben, vagy az 1881 60 tcz. 42 §-âban jelzett ârfolyam- 
nak szâmitott es az 1881 evi November ho 1 3333 szâm alatt kelt 
igazsâgyugministeri rendelet 8 §-âban kijelolt ovadek kepes ertek- 
papirban a kikiildbtt kezehez letenni, avagy az 1881 60 tcz. 170 
§-ertelmeben a bânatpenznek a birosâgnâl elbleges elhelyezeserol 
kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszolgăltatni.

Kelt Brassoban 1888 evi Mârtius ho 7-en.
A kir. tijrvengszek mint tkvi luitosăg.

Sosirea $i Blocarea trennrilorii și iiostelorn în Brașovu.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta:

Trenulu de persone Nr. 307 : 7 ore 20 de minute sera. 
Trenulti mixtu Nr. 315: 4 ore 01 minută dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:

Trenulti mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.
II. Sosirea trenuriloru:

I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulu de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl. 
Trenulu mixtu Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu :

Trenulu mixtu Nr. 317 : 2 ore 32 minute după amedl.

A. Plecarea posteloru:
a) Dela Brașovu la Reșnovit-Zernesci-Brană: 12 ore 30 m. după amedl. 

„ Zizinâ: 4 ore după amedl.
în Secuime [S. GeorgI]: 1 oră 30 minute noptea. 
la Făgăraș'1.: 4 ore dimineța. 
la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Hețnuvli-Zwnesci-Brană, la Brașovu : 10 ore înainte de amedl. 
t>) „ Zizinu la Brașovu: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovu: 6 ore sera.
d) n Faguraști la Brașovă: 2 ore dimineța.
e) n Săcele la Brașovti: 6 ore 30 minute sera.

e) n 
d) „
G 7,
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oprimesce depuneri spre fructificare cu 5" „ fără de a face
vre-o subtragere pentru dare, decă depunerea a stată celu (3 
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puțină 3 luni la institutu.
Replătirile pănă la suma de 500 11. se făcu fără a- 

nunciu; la depuneri mai mari însb — când starea cassei 
n’ar permite replătirea lorii imediată — sC cere o abtjicere 
conformii hițelegerei.

Depuneri cari n’au zăcută la institutu celu puțină 3 
luni, ori pentru cari s’au condiționată termine de abițicere 
scurte, se fructifică cu 41., \.

Depuneri în ori și ce sumă, replătibile a vista, fără 
ab<|icere se fructifică cu 3'/., 11 „ interese.

Depunerea cea mai mică ce se pote face este de 50 cr.
La 1 Ianuarie și 1 Iulie se adaugă interesele semes

trului trecută la capitală și se fructifică și ele.
Darea de venită pentru tute depunerile o 

solvește institutulă.
Interesele se compută încependă cu (]iua care urmeză 

cjilei de depunere și pănă la cțiua precedentă ridicărei, înse 
cu acea restrîngere, că peste totă numai după astfel ă 
de depuneri se dau interese, cari au zăcută cel 
puțină 15 (|ile la institute.

Prin învoială reciprocă potă fi staverite pentru depu
neri și alte condițiunl.

Depunerile se potă face și prin poșta reg. ung. la care 
casă ele se resolvu cu întorcerea ]_ 
cesta potă urma și abcjicerl și replătirl de depuneri.

Depunerile se potă face pe ună nume seu numire, seu 
cu restricțiunl ca să se potă ridica numai de o anumită 
personă ori la ună anumită timpă seu evenimentu fd. e. 
căsătoriă, ajungerea de maiorenitate etc.,)

1 vw ww vuy uu Y Y vu Y yCu Y vu y vu V vw Y Y vJ'• '■ vw f*

Nru. 3956 ex 1888.

PUBLICAȚIUNE.
Spre scopulă nouei închirieri pe durata de 6 ani a mai josă 

amintiteloră obiecte aparținetore comunei orășenescl se va ținea la 
oficiulă orășenescă economică din locă în 15 Maiu a. c. după prâneță 
la 3 ore o nouă pertractare de oferte.

Se provocă deci toți amatorii de oferare, ca celă multă pănă 
în 15 Maiu a. c. înainte de prân4ă la 3 bre se ’șl așternă le eco- 
nomulă orășenescă Ernst Hintz ofertele scripturistice închise, pro- 
vecțute cu ună timbru de 50 cr. și cu ună vadiu, seu în bani gata 
seu în hârtii de valore de 10nZ|) din suma chiriei oferite pentru ună ană.

In ofertă se se preciseze, că pentru care obiectă se ofereză, 
conținendă totdeodată și dechiarațiunea oferentului, cumcă atâtu 
condițiunile contractuale, câtă și acele de ofertă ’i suntu cunoscute 
și că se supune loră. Aceste condițiunl se potă pănă în (]iua per- 
tractărei de oferte examina de fiecine în decursulă oreloră oiiciosc 
la oficiulă economică orășenescă.

Chiria ce se ofereză este de a se aminti în otertu lămurită 
atâtu în cifre câtă și în litere.

Obiectele cari suntu de închiriată suntă următorele:
1. Prăvălia din tergulă dosului, Nr. 17 chiria an. depănă arum 82011.
2. Berăria orășenescă, chiria anuală de pănă acum 3271 fi. 50 cr.
3. Prăvălia de sub pod. bătușiloru Nr. 4, chiria an. depănă acum 240 11.
4. Pivnița de sub bucium Nr. 584, chiria anuală de pănă acum 12 11.

Brașovu, 26 Aprilie 1888.
io. 3-2 Magistratul!! orășenescu.

AvisU d.-lortt abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și minierii de 
pe fășia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămuritu și să arate și posta ultimă.

Totodată facemfi cunoscutu tuturorft D-loru abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„ Gazetei. “ precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Adwnnistvațiunea „Gaz. Traiis.“

Numere singuratice din „Gazeta Transilvaniei" 
ă 5 cr. se potu cumpăra în tutungeria I. Gross, în librăria 
Nicolae Ciurcu și Albrecht & Zillich.

Tipografia A. MUREȘ1ANU Brașovu.


