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Ce se va mai întâmpla cu Bul
garia ?

Erî s’a împlinită anulă, de când 
principele Ferdinand de Coburg 
s’a suitu pe troimlu Bnlgariei și 
pre când Bulgarii aranjeză festi
vități în onorea Ini lumea se în
trebă cu curiositate : ce se va mai 
întâmpla cu Bulgaria și cu prin
cipele F erdinandu ?

Se vorbesce niultu de apropi- 
area, ce s’a efectuitu între Ger
mania și Rusia și se asigură, că 
prețuia acestei apropiărî va ave 
se-lu plătescă deocamdată Bulga
ria și actualulu ei principe. Pu
ternicele împărății dela mecță-nopte 
au hotărîtu ca principele Ferdinad 
se fiă. înlocuită cu altulă, care se 
placă mai multă Țarului.

Der cum se fiă înlăturată prin
cipele de Coburgă, care se bucură 
de simpatiile tuturoră Bulgariloră 
inteligențî și culțî, cu puține es- 
cepțiunl ?

Principele Ferdinand nu este 
recunoscută de nici o putere. Tur
cia suzerană a declarată domnia 
lui ca nelegală și l’a provocată a 
părăsi țera și tote celelalte state 
au consemțită. Numai Bulgarii 
îlă susțină, îlă recunoscă, se su
pună ordineloră lui și aranjeză 
serbări în onorea lui.

Cu ocasiunea deschiderii călei 
ferate erientale ministrulă de fi
nance (fise cătră principe: „Suirea 
pe tronă a Inălțimei vostre a re
dată poporului semțulă de sigu
ranță ; erăși a câștigată încredere în 
sine și în propriele sale forțe11.

„Piarulu națională independent 
_ Svoboda" din Sofia adresându-se 
cătră puterile Europei cjice: Ori-ce 
resoluțiune voră lua puterile față 
cu Bulgaria, noi suntemă învețați 
cu amenințări și suntemă firmă 
deciși se ne aperămu într’ună modă 
energică drepturile nostre. Decă 
în adeveră Europa caută pacea, 
mai înteiu Bulgaria se fiă tractată 
într’ună modă pacinică. In casă 
contrară oii și ce ostenelă e za
darnică din partea Europei. Bul
garia nu doresce nici ună protec- 
torată și nici vre-o crotire a Ru- 
șiloră, Nemțiloră seu a Turciloră. 
Nimeni nu trebue se se amestece 
în afacerile nostre interne, voimu 
se fimă independenți și sS remâ- 
nemă tari.

Acesta atitudine consciă de sine 
și energică a (Țarului independentă 
consună cu programa desvoltată 
în privința Bulgariei de lordulă 
Gladstone, nu consună însă nici
decum cu politica și cu planurile 
Rusiei, care nu se mulțămesce a 
lăsa pe Bulgari sfi-și vedă ei sin
guri de afacerile loră, ci pretinde 
a esercia o influință reală asupra 
desvoltării loră.

Și ceea ce face și mai dificilă 
situațiunea este adesiunea Germa
niei la politica bulgară a cabine
tului din Petersburgă.

E vorba că Germania și Rusia 
s’au înțelesă se aducă în Bulga
ria în loculă prințului Ferdinand 
pe prințulă Waldemar ală Dani- 

marcei, care fusese odată alesă 
der nu primise. Este ciudată a- 
cesta iutorsetură, der și mai ciu
dată lucru este, că pe când prin, 
cipele Ferdinand asistă la festivi
tatea descliiderei călei ferate ori
entale făcendă nnunciațiunî ca și 
când nu s’ar gândi s6 mai pără- 
sesuă vreodată Bulgaria, tote fo
ile europene combină ’timpulu când 
prințulă de Coburg va trebui se 
își subsemne abcȚcerea sa.

Der decă elă nu va abcjice, și 
poporulă nu ’lă va gonî din țeră? 
Ce mai pote face atunci diplo
mația, vrendu a evita conflictele?

Se crede că politica rusescă 
pregătesce erăși pe ascunsă o lo
vitură de statu în Bulgaria. Mulți 
suntă chiar de părere că în curendă 
Bulgaria va ave se trecă printr’o 
nouă revoluțiă. Pdte așa se-i 
succedă Rusiei a delătura pe prin
cipele Coburgă, der altfelă e greu 
a admite, că fără consemțemen- 
tulă său ar pute fi constrînsă a 
abdica.

După cum stau acți lucrurile 
numai Bulgarii înșiși potă delă
tura pe principele Ferdinand și 
este încă întrebare decă va suc
cede așa ușoră agitațiuniloru se
crete rusesc! de a-i ațîța în contra 
lui și a-i face se primescă pe can- 
didatulu Rusiei și ală Germaniei.

Deocamdată vedemu că prin
țulă Ferdinand se portă, ca și 
când ar fi recunoscută de tote 
puterile și ca și când domnia lui 
în Bulgaria ar fi întemeiată pe 
basele cele mai legitime.

Guvernulu Taaffe.
Cu ocasiunea începerii anului alu 

decelea dela venirea la cârmă a regi
mului austriacă Taaffe, foile vienese a- 
ducă articull retrospectivi, între cari foia 
oficiosă rFremdmblatt“ îi aduce urmă- 
torea laudă moderată:

„Contele Taaffe n’aîndeplinită marea 
minune a artei de stată de-a face ca re- 
lațiunile naționalitățiloră să devină o 
idilă de simpatiă reciprocă, însă le-a în
trunită în parlamentă și a întărită prin 
aceea idei a de stată în naționalități, care 
ideă se slăbise tare din causa vederiloră 
înguste naționale. Șl-a dată neîntreruptă 
silință să ridice și să îmbunătățescă 
finanțele statului; puterii armate a impe
riului îi s’au dată în cei nouă ani ai gu
vernului său mijlocele pentru o deplină 
și prosperă desvoltare.

îngrijirea guvernului s’a vădută de 
repețite ori în modă evidentă și pe tă- 
râmulă socială. Nu s’a retrasă niciodată 
dinaintea cestiuniloră și problemeloră mari 
cari suntă de resolvată în acestă privință. 
Acestea suntă succese cari nu potă fi 
și nu trebue ignorate; ele suntă destulă 
de mari, pentru a-i asigura ministrului 
președinte — deși în activitatea sa nu a 
fostă cruțată de nereușite și decepțiunl, 
— pretensiunea la demnitatea de a se 
fi ridicată preste spiritulă de partidă. 
Multe nu le-a ajunsă și nu le-a putută 
ajunge, multe însă le-â ajunsă și de a- 
cestea ne vomă aduce aminte adl cu a- 
deverată recunoscință."

Resnltatele întrevederii imperațilorii
Lui „Nemzet" i se scrie din cercuri 

vienese bine informate următorele :
,Decă observămă mai cu luare a- 

minte atitudinea pressei rusescl dela vi- 
sita împăratului Wilhelm încoce, trebue 
să venimă la convingerea, că acestă e- 
venimentă, fără îndoielă importantă, n’a 
corăspunsă precum se vede așteptăriloră 
cercuriloră politice rusescl, deorece în
cercările de mai nainte ale organeloră 
din Petersburg și Moscva, de a urzi în
câlcituri, se continuă în bună voe. Acum 
admoniază pe Germania să se păzescă 
de nisuințele Austro-Ungariei, de a-o 
trage cu sine într’ună resbelă ; acum ni
se atrage atențiunea asupra ținutei sus
pecte a Germaniei; din când în când se 
ațîță imperiulă germană în contra per
fidului Albion, seu se recomandă celui 
din urmă să aibă grijă, că Austro-Un- 
garia îi va răpi debuseurile orientale 
prin căile sale ferate. Este lucru evi
dentă, că Rusia n’ar avea lipsă de ast- 
felă de ațițărl, decă prin visita împăra
tului s’ar fi îndeplinită așteptările băr- 
bațiloră de stată rusescl".

„Aceste ațîțărl suntă o nouă dovadă, 
că în urma visitei dela Peterhof nu s’a 
schimbată aprope nimică în situațiunea 
politică. Decă s’ar adeveri presupune
rile, că în urma întrevederii celoră doi 
împărați s’ar pute mai ușoră pune basa 
unoră înțelegeri reciproce, atunci ne pu- 
temă numai bucura de acesta, și anume 
cu atât mai mult, cu câtă avemă consci- 
ința, că fără consemțămentulănostru pre
cum și fără ală Angliei și Italiei nu se va 
pute lua în cestiunea orientală nici o 
hotărîre decisivă, care ar jigni câtuși 
de puțină în vre-o direcțiune interesele 
nostre".

Enunciațiunea lordului Salisbury.
La banchetulu dată în onorea ca

binetului de Lordulă Mayor, Salisbury 
purtă ună toasta dicendă:

In relațiunile nostre cu celelalte na
țiuni domnesce pacea. Cu o mai mare 
siguranță decât altădată pot dice, că pacea 
nu va fi tulburată mai multă timpă. In 
Egipetă mai există încă pericule mai a- 
alesă la granițe. In interiorulă țărei tote 
greutățile suntă delăturate deja. Poli
tica Angliei în Egipetă nu se va schimba, 
ea rămâne aceeași ca și pănă ac ima.

In ceea ce privesce Bulgaria, după 
câtă vădă eu, resolvirea este basată pe 
pace. Tote puterile din Europa în cu
rendă voră lăsa Bulgaria să facă cum 
va crede ea de cuviință. O astfelă de 
politică convine credă tuturoră celorlalte 
națiuni. Anglia doresce, libertatea și in
dependența Bulgariei; Germania în tot- 
d’aunaa declarată, că pentru densa este 
egală, Austro - Ungaria doresce ca să 
mănțiă status-quo. Și Rusia chiar tre
bue să dorescă cu cea mai mare satis- 
facțiune pentru soldații Bulgariei, cari 
și-au vărsată sângele pentru libertatea 
patriei loră, ca țera să rămâe în pace 
și liniște. Cu ocasiunea întelnirei ambi- 
loră împărați, Wilhelm II a arătată spi
ritulă său înaltă, a arătată că scie să 
prețuescă pacea, nu numai dintr’ună 
scopă umanitară, der chiar și pentru 
țera sa, care are mare nevoe de pace.

Lordulă Salisbury urmă (ficendă, că 
cu mirare a vădută că întâlnirea împă
ratului Rusiei și a Germaniei a fostă pri

vită cu temeri și așteptări sinistre. Den- 
sulă crede, că nimică nu pote fi mai de 
dorită pentru lume decâtă ca politica 
Rusiei să mergă totă mai multă paralelă 
cu politica Germaniei.

Germania, ea și Anglia, a câștigată 
în deajunsă ceea ce s’a putută să se câș
tige și doresce numai ca poporulă să guste 
tote acestea în tichnă; să se potă des- 
volta moralmente câtă și pe calea indus- 
trielă în basa arangiamenteloră esistente 
teritoriale. Etă cu ce felă de spirită e 
însuflețită monarchulă germ anu !

Lordulă Salisbury e convinsă, că în
trevederea între ambii împărați dă Ța
rului, care s’a dată cu trupă și sufletu 
— manifestândă cliiar fățișă acesta — 
în interesulă păcii, puterea ca să impue 
poporului său acestă nouă liniă a sa de 
purtare, recomandându-i în acelașă timpă 
„constituirea unei ligi mari de pace," 
pe care nici o altă națiune să nu o potă 
frânge. Pacea dintre Germania și Rusia 
însemnă și pacea cu Austria și cu cele
lalte popore. Deci în conclusiune între
vederea împărațiloră, după credința mea, 
dă și va da resultate numai liniștitore și 
paclnice. Nisuințele Engliterei suntă în
dreptate fără de nici o îndoielă totă a- 
supra păcii.

Descinderea călei ferate orientale.
Se telegrafiază din Sofia : La 12 și 

10 min. trenulă care aducea pe invitați, 
a sosită la gară. Puțină după acestea 
sosesce și principele Ferdinandu. ’I se 
presintă invitații. La 12 și 30 invitații 
iau locă la ună escelentă banchetă de 
200 tacâmuri. La deșertă, Alteța s’a ia 
cuventulă. Principele constată, că linia 
este construită de Bulgaria și esclusiva- 
mente cu resursele țării, care șl-a impusă 
mari sacrificii și mari sforțări pentru a 
ține angagiamintele internaționale. Con
struirea acestei linii pune pe Bulgaria în 
contactă cu occidentulă și este ună ga
giu de repedile sale progrese și de ci- 
vilisațiunea sa.

Ministrulă Nacevicl a răspusă con- 
statândă, că, cu tote sforțările și sacri- 
ficiele ce ’șl-a impusă țera, n’ar fi putută 
ajunge la realisarea țintei fără princi
pele, care, acceptândă tronulă în nisce 
momente dificile, a putută inspira încre
derea țării. Sunt convinsă, a disă mi
nistrulă, că Bulgaria aparținendu-se, nu e 
acesta ultima probă ce va da Europei des
pre dorința sa de a’șl ține angagiamintele 
internaționale. După aceea, delegatulă 
diarului Temps a mulțămită, în numele 
presei, principelui și poporului bulgară, 
și a disă că sforțările făcute de poporă 
trebue să consolideze tronulă și să asi
gure ună locă acelora, cari s’au arătată 
capabili de asemenea sforțări.

După banchetă principele a conver
sată cu invitații și a visitată trenulă. 
Sera, recepțiune la paiață. Se observă 
lipsa învitațiloră companiei drumuriloră 
de fieră orientale.

Etă discursulH ce l’a rostită principele 
Fcrdinandă la banchctulă de inaugurare a 
liniei internaționale : — îmi este -dată ca, 
înainte de expirarea primului ană ală 
urcărei mele pe tronă, să înaugureză în
tr’ună modă solemnă, în capitală, în 
presența representanțiloră Europei întregi, 
linia care trebue să unescă Occidentală 
cu Orientală. Acestă mare resultată, ob
ținută în condițiunile cele mai grele, și 
numai prin puterile și resursele Bulga- 
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riloru, a umpluta inima mea de unu or
goliu legitimii și de o dreptă satisfacția.

Vă mulțumescil tuturora d-niloru, că 
ați venită să înălțațl prin presența dv. 
strălucirea acestei serbări. Fiă. ca țera, 
care m’a alesă, să fiă in sfârșită mai 
bine aprețiată și judecată mai sănătosă. 
D-vostră, d-nii din presă, cari sunteți pio- 
nerii civilisațiunei .și ai progresului, fiți 
purtătorii bunului cuvântă și lăsați-ue să 
sperămă, că se va face de acum înainte 
Bulgariei, atâtă de bogată îndestrată de 
D-deu, dreptatea ce i se cuvine.

Indeplinescă două datorii, mulțu- 
mindă națiunei întregi, guvernului și so
cietății de construcția pentru zelulă pa
triotică adusă la săvârșirea operei națio
nale așa de eminamente civilisătbre.

Beu pentru prosperarea țărei mele, 
pentru sănătatea tuturoră d-loră, pentru 
unire, concordia și pace.

Din Statele Unite norâ-ainericane.
In Statele unite nordamericane s'a 

deschisă deja de câteva dile campania 
electorală pentru presidentulu republicei 
Ambele partide mari, democrații și re
publicanii. și-au pusă un numai candi
date lord Cleveland și Harisson (Thur- 
mann și Levi P. Morton ca vicepreșe
dinți), ci și-au alesă chiar comitetele e- 
lectorale. Lupta se va învârti cu deose
bire împrejurulă reformei tarifeloră. Mr. 
Cleveland înclină după tote aparințele 
cătră o politică comercială, deși nu de 
totu der cel puțină jumătate liber-schim- 
bistă, pe când candidatulu republicani- 
loră stă pe principială cehă mai strictă 
ală protecționismului. Cleveland a tă
cută deja ună pasă, care pote să fiă de 
importanță pentru lupta electorală. Bu- 
getulă confederațiunei adecă sufere de o 
boia forte rară: de escedente creseende: cas- 
sele stateloră suntă pline peste mesură.

Presidentulu actuală este acum de 
părerea, ca aceste escedente să se verse 
de nou în busunarele contribuabililor^ și 
astfelu să se apere statuia de pericole 
mai mari, cari s ar pute uasce din acesta 
„Plethora" ^abundanță de sânge) pentru 
cliiarificațiunea guvernului centrală și li
bertatea stateloră singuratice. Cleveland 
crede deci într’o scărițare avantagiosă 
a impositeloră protecționiste. cari se crea
seră din partea sa pentru trebuințele res- 
belului de secesiune și se susținuseră în 
interesulă producțiunii naționale. De alt
cum pentru unu momenta cere numai 
o reformă pura fiscală a tarifului, și a- 
uume reducțiunea aceloru imposite va
male, cari nu protegu nici o ramură a 
producțiunii naționale. Membrulă con
gresului Mills a adusă în camera repre- 
sentanțiloru unu billu cam în acesta 
sensă, care billa s’a primită și anume 
este înaintată senatului, a cărui maio- 
ritate republicană însă îlă va reiepta 

seu îlă va schimba radicală. Republicanii 
însă au luata în programa loră reduc
țiunea dăriloră interne, cu deosebire 
darea indirectă pe alcoolă. Aci însă întră 
în sfera Tempereuțiloră și se scie, că 
aceștia suntă în America ună factoră 
electorala torte influenta. Acesta este 
sîmburele marei lupte, ce va ave să fie 
între alegătorii Republicei. Alegerea pre- 
sidentului stă sub semnulh tarifului va
mală.

SCffllLE PILEI.
pilele aceste regele Milanii, trecendă 

cu prințulă de coronă prin Viena, s'a o- 
prită puțină acolo. Regina Natalia în- 
țelegândă despre acesta s’a rugată de re
gele să-i concedă a-șl vede băiatulă. — 
Regele i-a promisă, că departe de a se 
opune acestei întâlniri, dimpotrivă elă le 
va da prilejă să se vedă. Intre cei din 
jurulă reginei se mai vorbesce, că însu-șl 
regele Milană se va întâlni în c-urândă 
cu regina Natalia.

* A
Foile ungurescl colporteză șcirea că 

dușmaniii comasării ar recurge la mij- 
loce nihilistice. „Kolozsvâr“ în nume- 
rulă său dela 13 Aug. scrie, că după cum 
i se anunță din Brașovă, dușmanii co
masării ar fi făcută aici și în provinciă 
tulburări, și că câțiva dintre Românii din 
Sc-heiu și cu câțiva Sași din Brașovulă 
vecliiu ar fi începută a mnnnura în con
tra comasării și a ațita asemenea pe lo
cuitorii din Cohalmă. Proprietarulă Mull 
din Cohalmă se dice, că ar fi primită mai 
multe scrisori amenințătore, în care ’i 
se pomenesce de dinamită și „aruncare 
în aeru“ precum și de revolveră. Der 
cu tote astea, dice „Kolozsvâr11, comasă
rile decurgă liniștită mulțămită măsuri- 
loru înțelepte de precauțiune. — Rău 
trebue că i-a pălită arșița sorelui pe cei 
dela „Kolozsvâr“, decă aiureză așa. Ori 
doră reaua consciință îi face să aibă a- 
semenl teribile vișinul?

A < *

*) Din „Revista Nouă’1.

Comitetulă instituită pentru ridicarea 
statuei reposatului generala română dr. 
Davila a încassată pănă acum suma de 
13.515 lei și 10 bani.

* * *
Pe câtă de frugală este ursulii ca 

vegetarianu, pe atâtă de înfiorătore feră 
se face când începe să rupă oi, vite mari 
și cai. Acesta au esperiat’o în anulă 
acesta ciurdele comuneloru Avrig, Răco
rită și Sebeștl. După ce ll-a mâncată 
Avrigeniloră 8 boi și vaci, ursulu a fostă 
alungată în ținutulă învecinată. In 10
l. c. a mâncată încă o vacă, conturbată 
de țărani a mai ruptă în fugă ună cală 
și l'a mâncată de jumătate. Urmărită 
apoi de țărani și aflată, a fostă împușcată 
de ună Sebeșană în 12 1. c. la 5 ore p.
m. Ursula era o enormitate de 170 kgr. 
aproximativă în etate de 12—15 ani și 

avea o gură cam stricată deja. Acum 
esistă cu o fiară sălbatică mai puțină, după 
cum să spune însă se mai află încă destui.

** *
In primă-vera anului viitoră se va 

începe esploatarea mai multoril wine de 
cărbuni în România.

* A *
Din Roma se scrie, că la casă când 

Imperatulu Germaniei, conformă dorinței 
Papei Leu XIII, îi va face visita în Va- 
ticană, acesta voesce să-lă primescă cu 
cea mai mare pompă. Se dice că toți 
demnitarii bisericescl au primită ordină 
să facă pregătiri pentru dina de 15 Oc- 
tomvre, fiindcă papa voe.șce ca împăra- 
tulă germană să vedă curtea s’a în splen- 
dorea ei de mai de multă.

» * »
Țarulu Rusiei în 14 seu 15 Augustă 

a. c. se strămută la (racina, unde va ră
mâne celă puțină pănă în 20 1. c. câtă 
timpă voră ține esercițiile armatei. După 
aceea probabilă că va merge în cerculă 
militară ală Odesei, unde asemenea se 
țină mari eserciții de arme; de-aicl va 
călători în Caucasă. In Gacina, unde 
grădinile Țarului suntă deschise pentru 
orl-cine, se facă mari pregătiri pentru a 
primi pe puterniculă împărată.

Principele Alesandru Battenberg, care 
petrece incognito sub numele de conte 
Hartenau în Ostende, dilele aceste va 
călători în Londra și va cerceta pe prin
cipesa Victoria. „TrutlU scrie, că pla- 
nulă de căsătoriă cu principesa Victoria 
se va efectul în decursulă anului aces
tuia.

* A ’!£
Din Londra se anunță , că camera j 

comuneloră a primită definitivă bilulă 
privitoră la numirea unei (omisiuni de 
investigare în afacerea Parnell.

Coresponflența ,.Gazetei Transilvaniei;
De sub pola Ciceului, 25 Iulie a. c.

Onorată Redacțiune! Sciu că ați 
dori se vi-se raporteze ceva și despre 
mișcările sociale și activitatea Români- 
niloră din aceste părți. Vrândă eu să vă 
raporteză ceva în astă causă, cu durere 
trebue să spună, că în acestă privință 
suntemă cu multă îndărătulă Româniloră 
din alte comitate. Pe când d. e. în alte 
ținuturi adunarea despărțăminteloră Asso- 
ciațiunei se ține regulată și aducă fructe 
nenegate, noi aci stămă în amorțire și 
adunarea despărțământului ală 12-lea, ce 
era hotărîtă în anulă frecată în Ilianda 
mare, abia acum se facă pregătiri pentru 
a se ține în acelă locă.

Totă așa nl-e progresulă și pe te- 
renulă economică; așa în anulă trecută 
s’a proiectată prin matadorii noștri din 
Deșă înființarea unui institută de cre
dită pentru a scote bietul ă poporă din 

ghiarele cămătariloru, pe care I au și bo
tezată ,,Someșianau, der a rămasă nu
mai cu botezulă. După a mea părere 
vina la acesta stagnare nu o portă frun
tașii noștri din gremiulă De.șiu,' ci mai 
multă inteligența din jură, care nu spri- 
jinesce după recerință întreprinderile 
loră.

Mai multă vieță se arată pe aici în 
conferințele preoțescl și învățătorescl, 
cari, cu puțină escepțiune, se țină în 
tote tractele și încă în tractulă Retea- 
gului totă de 2 ori în ană, după pres
crierea regulamentului diecesauă. Bunele 
efecte ale acestoră conferințe suntă ne
negate, căci ele se. țină publice în pre
sența poporului câtă voesce a lua parte, 
și pentru ca poporulă se aibă ocasiune a lua 
parte aceste conferințe se țină totă în dile 
de sărbătore. Merită laudă veteranulă 
protopopă ală tractului Reteagă, Vasile 
Cassa, care deși portă povara a 76 ani, 
totuși conduce acestea conferințe în trac
tulă său ca mulți protopopi tineri, cu 
multă zelă, totă de două ori în anu, 
dela urzirea loră din 1885.

La Rusaliele trecute s’a ținută con
ferința în Ganciu, unde preotulă locului 
T. Farchașă a predicată despre păcatulă 
furtului cu multă inteligință, er Aug. 
Mureșianu, preotulă Michăesciloră, a di- 
sertată tema despre datorința preotului 
de a cerceta pe morboșl, asemenea cu 
bună succesă. Cu atâtă mai vârtosă 
dică, că aceste conferențe potă ave bună 
efectă. dedrece seu predica, seu diserta- 
țiunea tracteză despre vițiele dominante 
în comuna, unde se ține conferința.

O „glumă “ nepotrivită s'a făcută cu 
ocasinnea acelei conferințe: tote podurile, 
cam vre-o 10 la numără, din drumulă 
spre Ganciu, în hotarulu Giurgesc-iloru, 
au fostă noptea sparte, îneâtă preoții, 
cari aveau să vină pe acelă drumă, 
au venită cu 1’/2 oră mai târdiu de ora 
statorită. Faptulă a fostă intenționată 
și gurele rele dică, că nisce malițioși din 
GiurgescI să fi fostă factorii.

In urma acestora încheiu dicândă: 
De-ar veni udată timpulă și pentru noi 
Românii de a audi și c-unosce glasul bine- 
voitoriloră noștri, a ne uni cu toții 
f'ormândă ună corpă cu o inimă și unu 
sufletă. o p

IntemplărT diferite.

MușcațT de lupi turbați. Lunea tre
cută s au primită la institutulă de Pato
logia și Bactereologiă din Bucurescl 6 
bărbați și 1 femeiă, mușcațl de ună lupă 
turbată și se dicea, că pe sera acelei 
dile s'a așteptată sosirea și altoră 8 
persoue mușcate de același lupă. Acești 
nefericiți suntă ciobani, aședațl cu târ
lele pe o moșiă, din apropiarea Focșa- 
niloră. A ederea loră era înspăimântă- 
tore. Rănile ce le acoperea fața și cor- 
pulă, nu păreau a fi făcute numai de

FOLLETONULC „GAZ. TRANS. “

Amintiri din pribegia după 1848.
de

IONU CHICA.*)

L 
(Urmare.)

Chiar în diua aceea Pricipele Han- 
gerliu, fiorosulă dragomanu rusescă, a 
cerută Porței din partea lui Titof ocu
parea Principateloră cu trupe combinate 
rusescl și turcesc!, și restabilirea statu
lui quo din nainte de 11 123) Iunie 1848.

Consululă generală ală Rusiei, Ko
tzebue, împreună cu generalulă rusă Du
hamel, comisarulă estraordinară, pără
sise Bucurescii, protestândă în contra 
celoru petrecute. Generalulă Gesters- 
wein trecuse Prutulă cu divisiunea ce 
comanda, ocupase Iașii și înainta spre 
Focșani; der în urma notei rusescl, con- 
vocându-se Marele Consiliu ală Porței 
și rostindu-se în contra cererii rusescl, 
s’a emisă ideia de a se trimite o comi- 

siă, care se cerceteze păsurile și dorin
țele Româniloră.

Deși încă din luua lui Aprilie, de 
când cu turburările dela Iași, Porta tri
mesese pe Talat Efendi în Principate, 
der s’a hotărîtă se-lă înlocuescă printr’o 
persona de o mai mare însemnătate, și 
alegerea ei s’a oprit asupra lui Soleiman 
Pașa de curând întorsă dela ambasada 
din Parish, dându-i de consilieră pe 
Emin Efendi.

In sera când Emin Efendi ml-a a- 
nunțață numirea sa, am avută ocasiunea 
a face o curiosă cunoscință.

Emin Efendi îmi dice, că, voindă să 
aibă cu densulă pe cine-va, care să cu- 
noscă limba țârei, i se recomandase ună 
tânără care pretindea că scie vorbi ro- 
mânesce, și mă ruga se întru în vorbă 
cu densulă, ca să’i spună decă pote 
servi ca dragomauă, și ordonă servito
rului JsS-i cheme pe Ahmet Aga. Eu 
mă adreseză cătră densulă, dicându-i:

„Escelența sa îmi spune, că scii ro- 
mânesce, ia di ca mine: reteveiu de teiu 
pe miriște de meiu“.

Tenerulă repetă curată ca ună Ro
mână neoșă cuvintele mele.

Atunci îi dică:
„Dumneta, domnule, nu numai că 

vorbescl românesce, der ești Română 
după vorbă ca și după chipu.

Tenerulă se roși și îmi dice: „am 
trecută și noi prin țâră și am avută o- 
casiă a învăța limba d'acolo.“

„Vrei să diet pote că te-ai oprită 
mai mulți ani în Sfântulă Sav,a.“

După aceste puține vorbe schimbate 
cu acelă tânără, am asigurată pe Emin 
Efendi, că decă Ahmet Aga vorbesce și 
turcesce totă așa de bine ca românesce, 
va ave ună dragomană perfectă.

Mulți ani mai în urmă m’am găsită 
la masă la Necet Bey cu ună Ahmet 
Efendi, funcționară importantă la mi- 
nisterulă de finanțe, acesta era fostulă 
Ahmet Aga de care vorbiiu. Și etă 
tragi-comica sa istorioră :

Acestă musulmană, pănă a nu fi 
Alimed Aga, fusese ună Petrake, calfă 
la unu cojocară din Bucurescl. Cum 

scii, blănăria cea mai fină și mai scumpă 
care se obiclnuia în Seraiu și în casele 
Regialiloră era lucrată de cojocarii noștri 
BucurescenI, Stăpânulă său jupâuulă 
lui Petrake îlă trimisese cu câte-va mi- 
sade de kakum, de singiab, de silvie și 
de spinări pacea code și profirurl de sa- 
mură, totă blănăria alesă, la ună cores
pondentă ală său din Țarigradă, ca să le 
vândă, si tânărulă Petrake le ducea pe 
la haremurile și selamlicurile din Stam- 
bulă și Scutari, pănă s'a îndrăgită cu o 
hamumă văduvă bogată diu Kadikioi, în 
casa căreia petrecea adesea în linisce și 
pace dile și nopți, pănă într’o cii când, 
voindă să iasă, vede casa încungiurată 
de o mulțime de mahalagii turci bă
trâni, între cari Kadiulă, Imamul și 
Mufitiulă și hamume bătrâne țâră lasmac, 
cari strigau răsbunare pentru profana- 
țiunea religiei. „Unde s’au mai pome
nită, strigau cu toții, ghiaură în casa 
unei fiice a Islamului luminată!“ Tînă- 
rulă, care cunoscea că după legea mo- 
homedană casulă să pedepsea cu perde- 
rea capului, se retrăsese în casă și sta 
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ună lupă. ci de o haită întregi. Din 
cei 7, aduși de dimineți la BucurescI, 
femeia și 2 bărbați suntă forte gravii, 
fiindu-le amenințată chiar vieța din ca
usa răniloru. Femeia are falca dreptă 
cu ocliiulă d'impreună sfâșiată pănă la 
oști, er cei doi bărbați fălcile rupte cu 
osii cu totci si umflațl ca butucii, astfelă 
că nu potă scote nici graiu. Ceilalți 4, 
mai ușori răniți, decâtti cei de susă, 
sunttl mușcațl de capă, fălci și gâtă, ori 
cum însă ei potă umbla și vorbi. Lu- 
pulă, care a mușcată pe țărani, a fostă 
omorîtă, întregă sătulă a sărită asupră'i 
când s’a apropiată de sată și l’au sfă
râmată cu ciomegele. Capulă lui a fostă 
dusă la BucurescI spre a fi supusă la cer
cetări sciențifice.

Esplosiune pe mare. Cetimă în 
„Lupta-: „0 mare nenorocire s’a în
tâmplată la Varna. Cazanulă unui va
porii ală companiei austriaco Lloydulă, 
a făcută explosiă în momentulă când 
vasulă abia părăsise Varna. După câtă 
aflămă. pe vasă se aflau mai multe fa
milii din BucurescI și Brăila dintre care 
unele au pierită în valurile mării er al
tele au scăpată ca prin minune. Aflămă 
că nenorocirea a isbită pe două copilite 
ale consulului austriacă din BucurescI, 
d. Suzzara. er fata d-lui Socecă, d-na 
maiorii Boerescu cu bărbatulă d-sale, ar 
fi fostă păziți de nenorocire.“ „Națiunea11 
află, că vaporulă Lloydului a fostă cioc
nită de ună vaporă rusescă, pe când era 
ancorată la Janickoi. Cazanulă a fă
cută explosiă, der t.otă echipagiulă a 
fostă scăpată, după informațiunile agen
ției vaporeloră. Naufragiații au fostă 
transportați la Pera, er d-na maioră 
Boerescu se află suferindă acolo.

Două pălării fără capii. Lablache, 
renumitulu cântărețu cu ocasiunea pe- 
trecerei sale din urmă în Neapole a fostă 
norocită se fiă chiemată la curtea re
gală. Elă grăbi numai decâtă la caste- 
lulu regelui și ajungendă în anticameră, 
îșl ceru permisiune dela domnii ce se 
aflau aici, ca să’lă lase a ține pălăria pe 
capă. Ei îi încuviințară cererea; toc
mai pe când disputa cu ei, pe neaștep
tate vine curierulă regelui și îi spune 
lui Lablache, că regele are dorința se 
vorbescă cu elă, der de grabă. Cântă- 
rețulu în zăpăcela sa îșl uită palăria 
totă pe capă și cu mare iuțelă ia pălă
ria altuia în mâna stângă și grăbesce la 
regele. Acesta când îlă vădii, începu a 
rîde involuntară, er Lablache surprinsă 
întreba pe regele : „Iertațl-mă Sire, der 
care este pricina ilarității Vostre ?u „Bu- 
curosă îți răspundă14 — dise regele — 
„der spune-mi mai întâiu, care este pă
lăria d-tale, cea care o ai în mână, ori 
care îți stă pe capă?" — „Iertare41 — 
răspunse Lablanclie zăpăcită — „întru 
adevără, că două pălării suntă pre multă 
pentrună omă fără de capă.u 

ascunsă, fără a îndrăsui să pășescă pra- 
gulă ușei, așteptându-șl cesulă morții.

Trecuse dile multe și casa totă o- 
colită și diua și noptea de fanatici cari 
pândea pe creștină ca să’lă înhațe, pănă 
într’o dimineță hanuma ese furiosă în 
portă la uliță, chiamă pe cei mai iuflu- 
ențl dintre încunj urători, întrebându-i 
pentru ce afrontulă ce i se făcea? Ei 
îi răspundă furioși că religia cea lumi
nată era nesocotită, insultată, călcată în 
piciore. șl-i cerea pe ghiaură.

La aceste cuvinte ea le răspunde că 
una din cele mai mari datorii ale unui 
bună Musulmană, fiă bărbată fiă femeă 
era de a lumina pe cei necredincioși, a- 
rătându-le religia cea adevărată, că a- 
cum tînărulă era catechisită și că era 
gata a îmbrățișa Islamismulă.

Tînerulă fu chemată îndată dinain
tea Imamului, căruia îi răspunse prin cu
vintele :

„Allah hil Alah Mohamet Rusul 
allah.“

Dumnedeu e Dumnedeu și Moha
met este Profetulă seu.

KECHOLOGtJ.
Pătrunși de adâncă durere, vă în- 

sciințămă despre repausarea multă iu
bitei udstre soție, mamă, socră, soră, 
cumnată, mătușe și bunică, a Demnei

Hareti T. Stănescu,
care astădl la 5 ore dimineța în etate de 
46 ani după lungi și grele suferințe, îm
părtășită cu sfintele taine, șl-a dată no- 
bilulă său sufletă în mânile Creatorului. 
Rămășițele pămentescl ale prea scumpei 
și multă regretatei defuncte se voră ri
dica MercurI în 3 15 Augustă la 3 bre 
p. m. din casele proprii, tergulă strae- 
loră Nr. 235, și se voră înmormânta în 
cimiterulu cetățeniloră români din Gro- 
verl.

Brașovti. în 1 13 Augustă 1888.
Tache Stănescu, ca soță. Michailă, 

Iorgu, Maria Cloaje, Ecaterina Beleșă, 
Vasilie, Dimitrie, Elena, Haralambie, 
Sofia, Eugenia și Hareti ca fii. Dr. Ioană 
Cloaje, Aurelă Beleșă, ca gineri. Victoria 
M. Stănescu, ca noră. George Bureția, 
Vasilie Bureția, ca frați. Toma Ioană, 
ca cumnată. Maria G. Stănescu, Sofia 
H. Stănescu, Maria G. Bureția, Atena 
V. Bureția ca cumnate. Michailă G. Stă
nescu , Octavia M. Stănescu, Nicolae 
Stoicescu, Maria N. Stoicescu, Teodoră 
Mantsu, Elena Mantsu, Maria Georgescu, 
Ilie Ionescu, Polixeni Ionescu, Alexandru 
Angheloviciu, Vasile Tomescu, Hareti M. 
T. Stănescu, ca nepoți și nepote.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
Beri in u, 15 Augustu. In cercu

rile competente nu se scie nimicfl 
despre pertractările de convenția 
comercială între Rusia și Germania.

Bruxella, 15 Augustu. După 
călătoria împăratului germană la 
Roma, Papa va publica Encyclice 
referitore la ‘situațiunea critică a 
sântului scaunu.

Mulțămită publică
La apelulă subscrisului din 22 No- 

emvre 1887 — s'au colectată pănă a- 
cum prin d. profesoră I. C. Panțu, ca 
nepotu ală unuia din cei doi titorl fun
datori ai bisericei nostre, pentru înfiin
țarea unei biblioteci la scola poporală 
gr. or. din Zizină mai multe cărți, parte 
dăruite, parte cumpărate.

a) Dăruite : 1. Andreiu Bârseană prof. 
Călătoria lui Stanley în Africa centrală 
de A. Bârseană; Istoria Româniloru de 
Xenopolă; Cursă gradată de composi- 
țiunl și stilă, de I. Manliu; Canarulă și 
capela din pădură povestiri de I. M. 
Riureanu; Rosarulă și musca de I. M. 
Riureanu. 2) Dionisiu Făgărășană prof. 
Geografia pentru școl. poporale de D. 
Făgărășanu și Moldovanu; Fisica pentru 
scol, popor, de D. Făgărășanu. 31 Teo- 
char Alexi: Sătulă cu comorile de P. 
Petrescu. 4) Pant. Dima prof.: Șaguna, 
manuală de pastorală; Mândreană gra

Cuvinte cabalistice prin cari Pe- 
trake a devenită Ahmed Efendi, bărba
tulă unei frumose și bogate hanume, și 
ce scii acum o fi vre-ună Ahmed Pașa, 
guvernatorulă vre-unui aialet din Europa 
seu din Asia.

Credă că printre Mahomedani se a- 
flă mulțl Români din cei de pe malulă 
Dunărei mai alesă cari, dintr'o împre
jurare seu dintr'alta, de voe seu nevoe, 
s’au turcită, precum am avută unu casă 
la 1866 cu oficerulă de graniță Leur- 
deanu, care, într'ună momentă de abe- 
rațiune neînțelesă, refusândă a se su
pune ordineloră generalului Magheru, 
s’a resvrătită, a arestată pe șefulă său 
și l'a dată pe mâna Turciloră, ceea-ce 
l’a făcută a nu mai îndrăsni să se în- 
torcă în țeră și s’a turcită.

La Brusa în anulă 1849, cerendă 
voiă lui Sărim Pașa, guvernorulă Huda- 
verdighiarului, să putemă visita mormin
tele vechiloră Sultani, Pașa a orânduită 
pe ună venerabilă Imam (popă) să ne 
călăuzescă. Era ună omă înaltă și fru- 
mosă, îmbrăcată în haine albe dela capă 

matică română; Peregriuulă Transilvană: 
Emigrații la Brasilia de Riureanu ; Teme 
pentru limba română de Belissimus; E- 
lemente de Aritmetică de P. Dima; Le
gendară de V. Petri. 5; Dr. N. Popă 
prof.: Istoria Brașovului de Dr. N. Popă
6) B. Baiulescu preotă: Memorandulă 
Româniloră brașoveni, Biserica; Necesi
tatea promovărei meseriiloră între Ro
mâni. 7) P. Budin prof.: Gramatica lim- 
bei mag. de P. Budiu. 8) N. I. Ciurcu 
librariu : Răsuuetulă, culegere de cântări; 
Biblioteca pentru copii; Culegere de cân
tări bisericescl; 9) I. C. Panțu prof.: Lo- 
gofătulă Mateiu, de I. C. Panțu. 10) 
Ipol. IlasievicI prof.: Istoria Ungariei de 
S. Moldovană; 1st. naturală de Ipol. 
IlasievicI; Botanica de Nanian : Fisica de 
Nanian; IU Ioană Popea prof.: Compo- 
sițiunl de stil, de I Manliu; Erdbesch- 
reibung v. Burger; Der deutsche Kinder- 
freund v. Wilmsen: Die Familie v. Bre
mer. 12) I. Macsim prof.: Elemente de 
Fisică. 13) D. St. Plebea: Sgârcitulă ri- 
sipitoră de V. Alexandri; 1st. evului 
vechiu de Dr. N. Popă; Biografii ro
mane de Grube; Studii economice de 
Xenopolă.

(Va urma;.

PROGRAMA
adunării generale a despărțământului 
alu XII ală „Asociațiunei transilvane 
pentru literatura și cultura poporului 
română, “ ce se va ține la :>() Augustu 
1888 st. n. (amânată din 2G Augustu) 

în lleanda mare.
1. După oficiarea serviciului divină 

în biserica gr. cat., directorulă Augustină 
Munteanu, președintele adunărei, la 10 
bre înainte de amedl, deschide prin o 
cuvântare adunarea.

2. Alexandru Hossu, preotă gr. 
cat., ca președintele comitetului de pri
mire, răspunde la cuvântarea presidială 
salutândă adunarea generală.

3. Se alege prin membrii presențl 
ai Asociațiunei, cassarulă despărțămân
tului.

4. Se alege comisiunea de 3 mem
bri pentru propuneri și pe lângă cassa
rulă despărțământului și cassarulă comi
tetului de primire, d-lă Michailă Furco- 
viciu, încă unu membru.

5) Statorirea locului și timpului pen
tru ținerea adunărei generale pe anulă 
viitoru.

6) Comisiunile din punctulă IV re- 
porteză destre resultatulă lucrărei loră 
și se ia decisiune despre aceea.

7) Cetirea disertațiuniloră scienți
fice însemnate și admise prin direcțiunea 
despărțământului.

8) închiderea adunărei generale.
Din ședința comitetului despărță

mântului XH ală Associațiunei transil
vane ținută în 12 Augustă 1888.
Aug. Munteiinu, Petru Mureșiauu, 

dir. secr.

DIVERSE.
Unu nou Vulcanii. Pe una din in

sulele Lipari de lângă Sicilia a isbuc- 
nită ună nou vulcană, care aruncă ne
contenită petri, noroiu, fumă și apă clo
cotită, la o mare distanță. Locuitorii 
micei insule au fostă forte spăimântațl 

pănă la piciore. Eram cu Golescii (Alecu 
și Radu), Serghiadă, Zâne, Alecu Mânu, 
G, Văleanu, Pădeanu și alții. După ce 
Imamulă ne-a arătată tote mormintele 
cari suntă într’ună felă de cimitiră a- 
prope de Ulu Giami, mă întorcă cătră 
camaradii mei, dicându-le că nu nl-a 
arătată mormentulă Sultanului Baiazed. 
Atunci Imamulă ne dice în românâsca 
cea mai românescă cuvintele:

„Mormântulă lui Baiazed este toc
mai colo în delă la giamia care se nu- 
mesce „Sultan Baiazid GiamisiU

Acelă Imam era fiiulă unui țerană 
română din sătulă Mola-Braim, din ju- 
dețulă Brăilei. Intrată de copilă servi- 
toră la ună agă turcă din cetatea Bră
ilei, la căderea fortăreței la 1828, s’a 
dusă cu stăpânu-s’o, și depărtându-se de 
ai lui a învățată carte turcescă, a fostă 
admisn la Medreseaua dela giamia Sultan 
Selim, și a îmbrățișată Islamismulă.

(Va urma.) 

de acestă neașteptată erupțiune și au fu
gită cu toții, pe bărci, în mijloculă mă
rii. Insula se cutremură într’ună. Ce- 
riulăstă roșu de flăcări. Prefectulă din 
partea locului a trimisă un vasă și func
ționari, ca să ajute la salvarea persone- 
loră. Linia telegrafică este ruptă. Se 
crede că stâlpii au fostă arși de focu. 
Nici ună omă n'a perită, însă pagubele 
materiale suntă forte mari.

Unu pruncii de 20 ani. Primăria din 
Heerford, în Saxonia, având se facă lis
tele de recruți pentru anulă acesta, a 
trimisă la locuitorulă Ioană Heegel ca 
să-și aducă feciorulu la înscriere. Lo- 
cuitorulu a venită însă fără fecioră, deși 
fiu-său în vârstă de 20 de ani, nu pute încă 
să mergă în piciore ; dânsulă era totă așa 
de mică ca la vârsta de ună ană, afară 
de capă, care crescuse forte multă: elă 
sugea încă la șînulă mamei sale. Comi
siunea s’a transportată la fața locului și 
a constatată de adevărate tote cele 
spuse de țărână. Totuși primarulă, a- 
vând datoria să presinte consiliului de 
revisiă pe toți tinerii înscriși în 1868, a 
ordonat mamei să se afle de față cu fi- 
ulă ei la Frorentlială la 7 Iunie trecută.

Unfl palatO pe mare. După cum se 
scrie din Londra, dilele acestea a sosită 
în Liverpool una dintre năile cele mai 
mari din câte s'au construită pănă acum. 
Ea portă numele „The City of New- 
York11 și are o lungime de 560, lățime 
de 63 și înălțime de 44 urme. In naia 
acesta, arta și architectura și-au dată 
mâna ca să facă totă ce numai se pbte 
pentru siguranța, comoditatea și plăce
rea călătoriloru. Naia are 15 despărțe- 
minte deosebite una de alta, așa că. decă 
chiar s’ar întâmpla vre-ună casă neno
rocită. ca adecă una seu două părți se 
ajungă sub apă, prin acesta naia totuși 
nu cade în periculă. In estinderea uri
așă a acestui vasă colosală se află sa- 
lbne, terrase, sale de mâncări, colturi, 
băi și totă ce pote pofti omulă. In sala 
cea mare de mâncare potă prândi deo
dată 300 de persone. Naia are loc-ă pen
tru 1400 de călători, er personalulă ei 
constă din 300 de omeni.

Unu fenomeniî rară a avută locu în 
16. Iuliu n. la laeulă Locarno. Apa din 
Iacă în intervalurl totu de câte 10 mi
nute se urca la înălțime de 15—16 cm. 
și apoi er se retrăgea. Țermurii lacului 
au fostă inundați în totă complexulă loru, 
der cu atâta iuțelă, că nisce țărani, cari 
îșl făceau lucrulă loră pe acolo, erau pe 
aci să rămână victime acestui fenomenu 
extra-ordinariu, carele de sigură a tre
buită să fiă resultatulă atracțiuuei lunei. 
adecă ună oreșl-care fluxă și refluxă.

Cursulu pieței Brașovu
din 12 Augustu st. n. 1888

Bancnote românesc! Cump. 8.70 Vend 8.74
Argintii românesc^ . n 8.68 r S.70
Napoleon-d’orI . . . r 9.88 r 9.92
Lire turcescl . . . r 11.20 ț. 11.24
Imperiali................... r 10.20 n 10.24
G-albinî................... 5.88 r 5.91
Scris, fonc. ,.Albinau6° r 101.- r —.—

50r r r 0 »• 98.- t* 98.50
Ruble rusesc! . . • r 117.- 118]
Discontuld . . . 6'/2~8’'â> Pe anu.

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

Cursulu la bursa de Viena
din 15 Augustu st. n. 1888.

Renta de aură 41’,................................. 102.05
Renta de hârtia 5%...................................91.75
împrumutul^ căiloril ferate ungare . 150.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostu ungare (1-ma emisiune) . . 99. -
Amortisarea datoriei căilorCi ferate de 

ostil ungare (2-a emisiune! . . —
Amortisarea datoriei căilorti ferate de 

ostă ungare (3-a emisiune) . . 113.75
Bonuri rurale ungare.................... 105._____
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.70
Bonuri rurale BanatU-Timișu . . . 104.80
Bonuri cu cl. de sortare..............104.50
Bonuri rurale transilvane............. 104.30
Bonuri croato-slavone.................... 104._____
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă.............................................99.56
împrumutul^ cu premiulu ungurescă 130._
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului........................................... 125.10
Renta de hârtiă austriacă .... ,82.30
Renta de argintă austriacă .... 83.05
Renta de aură austriacă....................... 112.20
LosurI din 1860 .................................. 140._
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 870._
Acțiunile băncei de credită ungur. . 308.75
Acțiunile băncei de credită austr . . 317.40
Galbeni împărătesc! ........................ 5.81
Napoleon-d'orI....................................... 9.77
Mărci 100 imp. germane......................... 60.20
Londra 10 Livres sterlings .... 123.45
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Nru 6375—1888.

PUBLICAȚIUNE.
Pe temeiulu înaltei decisiunî 

și aprobări a ministeriului de in
terne din 11 Iulie a. c. Nru 43106 
se va vinde pe cale de otertu, mai 
multă ot’erentului, pe lângă ulte- 
riora aprobare din partea repre- 
sentanței comunale, mura orășe- 
nescă de măcinată din ulița de la
turi în presentulu ei stadiu dim
preună cu dreptulă folosirei de apă 
precum și pămentulă afiătoră lângă 
acestă moră în o suprafață de 292 
metri □.

Pertractarea de oferte se va 
ținea în 2-3 Augustă a. c. dupăprutuță 
lu 3 ore în biroulă oficiolatului o- 
rășenescu economică, unde sepotă 
vedea în decursulă oreloră oficiose 
și condițiunile de venețare.

La acestă pertractare au locă 
doue modalități de oferare și a- 
nume o oferare pentru realitatea 
de păn’acum a morei dimpreună 
cu dreptulă folosirei apei și altă 
oferare pentru aceste amintite dim
preună cu pămentulă publică în 
estindere de 292 metri □.

Ofertele, provecjute cu unu tim
bru de 50 cr. și cu ună vadiu de 
10ft/0 din suma oferată, au ca se 
mai conțină decliiarațiunea, că o- 
ferentului ’i suntă cunoscute con
dițiunile de oferte și venețare și 
că se supune loră. Aceste oferte 
au ca se se așternă pănă la 12 
ore înainte de prâneță a susnumi- 
tei <|ile economului orășenescă E. 
Hintz.

Brașovă, 4 Augustă 1888.
Magistratul!! orăsenescu.

19 M 2—2°

„ALBINA",
Instituții de creditu și de economii

FILIALA BRASOVt.
9

O
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c > I
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trece siguranța pupilară usitată.
2. Prin ună fondu specială de garanția prescrisă prin 

<5 lege de fl. 200,000 elocate în efecte publice sigure.
LZ 3. Prin totă cealaltă avere a institutului.
O Cuponii de interese se plătescu fără de nici o subtra- C? 
c\ gere, la semestru, în 1 Ianuarie și 1 Iulie la cassa insti- ZS 

tutului în Sibiiu, la subscrisa filială în Brașovu și la „Banca <> 
cy comercială ungară" î 
cN fonciare se dau împrumuturi pănă la 9On/o a valorei loră 

de cursă pre lângă 5' ., ft 0 pe ană.
Scrisurile fonciare se rescumperă în valorea loră no- 

O minală celă mult în 30 ani, prin tragere la sorți în totă 
7S anulă. Ele se

Scrisuri fonciare de 5%
ale

Institutului de creditu și de economii „ALBINA41
în Sibiiu.

s
Aceste scrisuri fonciare notate la bursa din Budapesta Z7} 

aducă 5"/u interese și oferă siguranța cea mai mare, fiindă L> 
ele asigurate:

1. Prin hipotecă mai mare ca întreită, care adecă în- (j!

<>

p 
Q

gere, la semestru, în 1 Ianuarie și 1 Iulie la cassa insti-

la
Oarele

2 p. ni.

în Budapesta. La cerere pe scrisurile \ >. . ... ” ’ ■ i hA c/O ) Iaflă de vemțare în cursulă cțilei de fl. 98.50 la
Filiala din Brașovu

a „ALBINEI11, institute de creditu și de economii.

de birou sunttt dela 8 a. m. pănă

Nru 143—1888.

CONCURSU
Câștig laterala fie 10 fi. pe fii 

iară capitală și iară risicu prin 
vencjarea de losurî plătibile în 
rate în sensulu articulului ele 
lege XXXI din 1883.

Oferte primesce
Societatea de schimbă din Budapesta 

Adler & Comp., Budapest.

Pentru ocuparea postului de contabilă cu 2 ore pe (|i, la Bi
serica română ort. răsărit, dela St. Nicolae din Brașovă, se escrie 
concursă cu termină pănă la 15 Augustă 1888 st. vechiu.

Despre sistemulă și modalitatea, după care este a se purta 
contabilitatea, cu care este împreunată ună salariu de 400 fl. v. a. 
pe ană, se pdte lua informațiune detaiată dela Epitropia parochială 
a Bisericei susnumite.

Brașovu, 21 Iuliu 1888 st. vechiu.

Comitetul!! parocliialft alfl bisericei române ort. 
119 3-1 resărit. dela St. Nicolae.

Sz. 238 vegr.
4888.

Arveresi hirdetmeny.
Alolirt birdsâgi vegreliajto az 

1881-ik evi LX. t. cz. 102. Ș-a er- 
telmeben ezennel kozbirre teszi, 
liogy a brassoi kir. torvenyszek- 
nek 3384 1888 sz. a. kelt vegre-
hajtâst rendelo es a brassdi kir. 
jărâsbirosăgnak 5262 —1888 kikul- 
detest tartalmazo vegzese folytăn 
Koch Rozina javâra Stamm Andras 
ellen 653 frt. es 36 frt. toke, ennek 
1887 ev Majus 116 1 napjâtol szâ- 
mitando 6°/ft kamatai, es eddig 
osszesen 108 frt. 19 kr. perkoltseg 
kbveteles erejeig elrendelt kielegi- 
tesi vegrehajtâs alkalmâval biroi- 
lag lefoglalt es 375 frt. 70 krra 
becsult ingosâgok u. m. hâzi bu- 
torok, ruhanemiiek, egy 16, szeker 
es bivalok valamint disznok nyil- 
vânos ârveres uțjân el fognak a- 
datni.

Mely ârveresnek a 6034—1888 
sz. kikoldetest rendelii vegzese fo- 
lytân a helyszinen, vagyis Bot- 
falva kdzsegeben alperes lakâsân 
leendo eszkozlesere 1888 evi Au- 
gusztus hd 21-ik napjânak delutân 
3 drâja hatâridoul kituzetik es ah- 
hoz a venni szândekozok ezennel 
oly megjegyzessel hivatnak meg , 
liogy az erintet ingosâgok ezen 
ârveresen az 1881 evi LX. t. cz. 
107. §-a ertelmeben a legtobbet 
igeronek beesăron aloi is elfognak 
adatni, a netalân elsăbbsegi igenv- 
lok pedig felhivatnak, miszerint 
jogaikat az emlitett t. cz. lll.es 
112. §-a alapjân ărverezes meg- 
kezdeseig ervenyesitseg.
Az elârverezendo ingbsâgok vete- 
lâra az 1881 evi LX. t. cz. 108. 
§-â szerint fizetendo.

Kelt Brassoban 1888 ev Au- 
gusztus hd 9 n.

Borsos,
118 kir. birdsâgi vegrehajtd.

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei" 
ă 5 cr. se potti cumpăra în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciurcu și Al 
breclit & Zillich.

A•. .y.’

Pluguri pentru una brazdă patentate a lui
Schlick pentru 2 și 3 brazde, Rayol. 2 premii 
dinteiu. Medalii de aură și încă alte trei dis- 
tincțiunT.

Pluguri originale pentru o bra da ale lui
Schilck- și Vidats, pluguri pentru sapă și mo-
șoroie. Extirpatore etc.

PREȚURILE CELE MAI EFTIiWE. - CATALOAGE LA CERERE GRATIS ȘI FRANCO.

v?Jx.1'WW'1 A*  Ar^A^'^A^''Ar'^Ar'^A''''A''''Ar>'^A''

Turnătoria și fabrica de mașini a lui SCHLICK
Societate pe acții în Budapesta.

Biuroulu centrală: VI. Waitznerring 57, Despărțementulă pentru mașini agricole: VI. Aeussere Waitznerstr. 1696 1699.

MAȘINELE DE SEMENATO 
„TRIUMPH" 

patentate ale lui Schlick 
Cea mai mare distincțiune:

Diploma de onore de auru la concurența internațională
de pluguri în Hatvas.

Garnituri de 
turî de treierată

Mori pentru

treierată cu vaporă, Garni- 
cu verteju (Gopel).

r------- curățită, Morî pentru măci-
nată, Mașină pentru preparare de nutreță etc. 

'i
Rugămă pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponulu manda

tului poștală și numerii de pe fășia sub care au primită diarulă nostru până acuma.
 Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei 4.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


