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Brașovu, 16 Augustă st. v. 1888.
Italia face pregătiri de resboiu 

maritimă. Escadra italiană ce se 
allă în Gaeta unde îșî făcea eser- 
cițiile de manevrare, primi deodată 
în diua de 21 1. c. ordină dela mi- 
nisteriu se întrerupă manevrele și 
se se pregătescă de plecare apro- 
visionându-se cu cărbuni și cu de 
ale mâncărei.

Cele mai mari corăbii cuirassate 
ale lumei ca „Dandolo“, „Italia44, 
.Duilio44 și „Lepanto44 se află în 
acesta escadră, care avea se plece 
în 25 1. c. din portulă „Augusta44 
sub comanda admiratului Lovera 
spre Neapole și Messina.

Se cjice, că acesta, escadră e 
destinată a merge în Levantă, der 
unde în specială ? In Asia mică, 
în Siria seuchiarla litoralul african?

Mare sensațiă a produsă îm
prejurarea, că aceste mesuri mari
time ale Italiei s'au luată ime
diată după întâlnirea ministrului 
președinte Crispi cu principele Bis
marck la Fridrichsruhe, și că pe 
când admiralulă italiană primi or- 
dinulă de-a pregăti corăbiile itali- 
ane pentru lungulă drumă în Le
vantă, d-lă Crispi se întorce cu 
cea mai mare grabă în Italia, cu 
tote că aici nu se întâmplase ni- 
mică ce-ar justifica acestă grabă.

Vrendă, nevrendă trebue omulă 
se credă, că ordinele date esca
drei italiane stau în legătură cu 
conferenfa dela Friedrichsruhe, și 
precum ni se telegrafieză acestă 
împregiurare a produsă ore-care 
nelinișce în cercurile politice din 
Berlină, cari se așteptă chiar la 
evenimente surprinejetore.

Nu cumva, are de gându Ita
lia sâ atace Tripolis, seu sâ facă 
vre-o altă demonstrațiune spre a 
preveni unu atacă eventuală ală 
Franciei cu privire la drepturile 
Italienilor^ în Tunis ? Ori doră 
s’au spăriatu Italienii de mobilisa- 
rea corăbiiloră de reservă ale ma
rinei francese ?

E greu a gâci ce plană are 
guvernulă italiană. Destulă că 
desfășurarea puteriloră sale mari
time insuflă deja mari îngrijiri 
pentru pace, deși nu-i vine ni- 
mârui a crede, că se va nasce ună 
resboiu între Italia și Francia, 
pentru Massauah ori Tunis.

Totă lumea e curibsă se vedă 
la ce țîntesce noulu plană alu gu
vernului italiană. I,)iarele rusesc! 
esplică visita lui Crispi la Fried
richsruhe chiar într’ună sensu, care 
ar eschide o înțelegere comună 
a Germaniei cu Italia în contra 
Franciei. Italienii, ejieu foile ru- 
sescl, nu suntă mulțamițl cu poli
tica esterioră a lui Crispi și cu 
atitudinea sa față cu Francia și 
de aceea s’a grăbită elă a merge 
la Friedrichsruhe, spre a face ca 
atențiunea Italiei se se concen
treze în altă direcțiune.

„Novoie Vremea44 susține, că 
în Viena se esagereză importanța 
visitei lui Crispi: der ea nu va 
ave nici o influință seriosă asu
pra mersului evenimenteloru euro
pene, ci celă multă va contribui 

la întărirea posițiunei ministerului 
actuală italiană.

De altă părere este ițiarulă „No- 
vosti”. Elă susține căligadepace 
plănuește ceva în ascunsă și că 
întâlnirile între Bismark, Crispi și 
Kalnoky dovedescă că liga de pace 
desvoltă o viuă activitate.

Bote că asemeni considerațiunl 
au dată nascere faimei, că la Frie
drichsruhe a fostă vorba de-o 
„împărțire a Mărei mediterane.44 
In totă casulă ceva se coc.e în 
ascunsă și cine scie de unde va 
sări cea dintâiu scânteia, care va 
da focă colosalului materială es- 
plosibilă grămădită în tote păr
țile.

Cine va fi nnnașnlu Ini Trefort?
încă nici nu se reciseră bine osă- 

mintele reposatului ministru de instruc
țiune, și foile de dincolo și de dincoce 
de Laita și aduseră scirl despre urma- 
șulti lui Trefort. Așa o telegramă, ce’i 
s’a trimisă din Budapesta diarului „Neues 
Wiener Tagblatt44, spune că clericalii 
ară voi să se numescă în loculă lui Tre
fort fostulă guvernatoră din Fiume și 
actualul mareșal ală curții contele Szapăry 
Geza, a cărui soțiă Teresia stă în strinse 
legături cu clericalii conservativi. Idea 
acestei candidaturi s’a concepută încă pe 
când Trefort era greu bolnavă. Tisza 
nicl-odată n’a fostă pentru acestă can
didatură deși pentru elă este de o mare 
însemnătate. Candidatulă seu să dice 
c’ar fi vicepreședintele camerei magna- 
țiloră și cornițele supremă alu Comit. 
Szepes, contele Albin Csaky. Acesta a 
fostă îmbiată de mai multe ori cu por- 
tofoliulă ministerială. De-asemenea e 
vorba și de contele Iosifă Zichy, care e 
înrudită cu familia lui Tisza.

In ce privesce pe Albert Bcrzeviczy, 
secretarulă de stată de acum, nu se crede 
că elă va pute fi următorulă lui Trefort, 
căci omă tineră fiindă nu se pricepe la 
aceea, ca să-și creeze ore-care partidă în 
dietă. Cu tote astea afacerile ministe
rului de culte și instrucțiune le va con
duce elă câtva timpă și depinde dela 
urmașulă lui Trefort, că mai remâne-va 
elă în postulă de secretară de stată ori 
ba? Decă va fi numită Szapâry, posiția lui 
e amenințată, er decă Csaky va ocupa 
loculă lui Trefort, atunci se crede, că ră- 
mânarea lui în postă este sigură.

In cestiunea limbei.
„Egyetertes44 dela 27 Augustă, în- 

registrândă scirea, că tinerii Maghiari 
din Neuhausel (Novezamki, Ersekujvar) 
cari suntă assentațl în armată, suntă 
provocațl a se presenta la regimentă 
prin hârtii compuse în limba germană și 
slavă, face următorea semnificativă ob- 
servațiune :

„Scimă, ce e dreptă, că cei dela 
milițiă nu-șl pre bată capulu să scie un- 
de-lă dore pe Maghiară, der chiar inte- 
resulă loră propriu ar cere celu puțină 
ca ei să nu împedece esecutarea ordinu
lui loră, comunicândă cu Maghiarii (par’ 
că tinerii dela Novezamki suntă totă 
Maghiari! — R. G.) într’o limbă necu
noscută. Decă în urma acesta tenărulă 
obligată la serviciul militar nu se presen- 
teză la terminulă, când a fostă citată, 
loru înși-le au a-șl ascrie acesta și în 

loculă celui „fugită44 potă să aresteze 
atunci pe acela, care trimite tineriloru 
maghiari citațiunl scrise în limba ger
mană și slovacă.44

Acesta ne aduce aminte de prover- 
bulă : „dî-i mamă gușată, ea să nu-țl a- 
puce a elice44. Par’că Ungurii o facă 
mai bine cu unguresca loră decâtă Nem
ții din armată cu nemțesca. P’aicI se în
tâmplă că ’i se vinde și casa bietului 
țerană fără să scie de ce pentrucă n’a în- 
țelesă nimică din hârtiile unguresc! ce i 
s’au înmânată. 

Din Constantinopolă sosesce scirea, 
că în ministeriulă de-acolo se voră face 
schimbări. Jlimir-pașa, actualmente mi
nistru de interne, va fi numită ministru 
de finance, er loculă său îlă va ocupa 
Bjcvdet-ștașa, ministrulă de justițiă de a- 
cum; Biza-pașa va fi numită ministru de 
justițiă și culte. Chiar și în ministe- 
rulă de esterne se voră face schimbări; 
ba după cum se vorbesce și posiția ma
relui visiru Kiamil este amenințată. ()s- 
man-pașa să fi convinsă pe sultanulă, că 
marele vizir în afacerea Massauahului 
precum și în trebile finanțeloră, a îm
prumutului și cea a căiloră ferate ori
entale din Rumelia, nu s’ar fi purtată 
cu destulă energiă. Sultanulă Abdul- 
Hamid să se fi și hotărîtă a-șl lua ună 
altă mare viziră în loculă lui Kiamil.

*
Diarulu „Riforma44 din Roma spe- 

reză, că întrevederea miniștriloră Krispi 
și Kalnoky va face odată pentru totde- 
una finită comeutareloră ce s’au scrisă 
asupra întâlnirei din Friedrichsruhe. Prin 
întâlnirea dela Eger s’a constatată, că 
Italia și Austro-Ungaria suntă de o părere 
cu privire la diferitele cestiunl ce preo
cupă Europa. Din amândouă întrevede
rile, încheie „Riforma44, nu va resulta 
nimică despre ce ar ave a se plânge 
Europa.

Jlobilisarca de probă a câtorva coră
bii cuirassate francese în portulu dela 
Toulon a produsă în Italia câtă și în 
Germania orecare neliniște. E vorba 
adecă de a se pune optă corăbii cuiras
sate din reservă în stare de manevrare 
spre a face ună esercițiu de dece dile 
la insulele Hyeres. Nu înțelegemă der 
de ce se fi produsă acestă mobilisare de 
probă atâta nelinișce!

*
Corespondentulă diarului „N. Fr. 

Presse44 a avută la Eger o mică con
vorbire cu secretarulă contelui Kalnoky, 
contele Vydenbruck. Acesta dise că în
tâlnirea miniștriloră este ună actă de 
curtoasiă și ună semnă, că bunele rapor
turi dintre Italia și Austria continuă. In 
urma călătoriei regelui Umberto la ma
nevre, Crispi se grăbi a se reîntorce la 
Roma și nu mai putu face contelui Kal
noky visita în Viena; de aceea s’a și 
făcută întâlnirea la Eger. Nu s’au luat 
înțelegeri .și hotărîrl politice și nici 
cestiunea de Masauah, nici conflictulă 
italiano-francesă n’au fostă obiectulă con- 
vorbiriloră în Friedrichsruhe. Alianța 
triplă este însă adl mai strînsă și mai 
tare ca vreodată.

SCIR1LE ț)LLEI.
Etă și programată Comitetului aran- 

giatoră ală adunărei Societății pentru

fonda de teatru română, ce se va ține 
la 15 și 16 Septemvre în Lugo.șă: lu 
ajunulă adunării generale, se va ține o 
seră de cunoscință în otelulă „Concor
dia44 cu ospeții sosiți. In diua urmă- 
tore, la 15 Septemvre, se va asculta li
turghia în biserica gr. or. și gr. c., a- 
poi va urma descinderea adunării gene
rale, cu formalitățile obicinuite .și con
formă programei statorite de comitetulă 
Societății; după amedă comisiunile alese 
voră lucra; sera se va da o representa- 
țiuue teatrală și concertă, după care va 
urma cina comună în „Concordia.44 A 
doua di se va ține a doua ședință a a- 
dunării, după care va fi ună banchetă 
er după banchetă se va asculta emu
larea coruriloră vocale din poporă 
și ună juriu va împărți premiile. Ser
bările se voru încheia sera printr’ună 
bală.

** *
Procesulu de pressă ală revistei 

„Jlomaenische Retue“ se va pertracta la 
30 Augustă înaintea tribunalului cu ju
rați din Aradă. Autorulă articulului în
criminată este, după cum scimă, d-lă 
Ștefană Albu, învățătoră în Reșița.

** *
Din Bucovina sosesce trista scire, 

că deputatulă română Isidoru de Zotta, 
președintele districtului Suceva, a răpo
sată în 25 1. c. în acelașă orașă. Elă 
a fostă representantulu comuneloră ru
rale RădăuțI-Suceva și a făcută parte în 
parlamentă din clubulă centrului dreptă.

*
» *

Cetimă în „Românulă44: Ni se 
spune într’ună modă sigură, că M. S. 
Regina României lucreză acuma la o 
piesă teatrală, ală cărui subiectă l’a luată 
din timpulă cruciateloră.

* 
* îȘ«

La înmormântarea ministrului Au- 
gustinit Trefort ținu, după binecuvântarea 
cadavrului în vestibululă acadamiei un- 
gurescl, cauoniculă Fraknoi, secret, gen. 
ală academiei, ună discursă din care es- 
tragemă următorulă pasagiu caracteris
tică: ....Și Provedința a binecuvântată 
străduințele tale. Pe când bărbații glo
rioși, cari înainte de tine se însuflețiau 
de-acele scopuri, n’au putută decâtă sâ 
pregătescă teremulă, seu să pună pietrile 
fundamentale, ție țl-a fostă dată de-a de
veni marele architects alu edificiului cul
tures naționale; pentru-că ideiloră tale 
înalte și zelului teu, înflăcărată, i-a stată 
la disposițiă ună șiră forte lungă de ani, 
mijlocele paterei. Cu ajutorulă acestei pu
teri curagiulă tău, ce nu cunoscea des
perare și puterea ta de activitate neobo
sită au creată nisce instituțiunl, cari pe 
lângă aceea că au pusă la locă ceea ce 
s’a fostă negligiată sute de ani, portă în
șine condițiunile unei puteri de vieță 
seculare. De aceea mulțămimă Prove- 
dinței că te-amă putută poseda....44 — 
Viitorulă va arăta ce felă de architectă 
a fostă Trefort și decă nu cumva a clă
dită cea clădită numai pe năsipă.

* * *
Concertulă de Sâmbătă ală d-lui L. 

IDAf, profesoră la Conservatorulă din 
BucurescI, dată în sala Otelului Nr. I 
de aici, nu a fostă cercetată așa precum 
a meritată. D-lă Wiest scie să producă 
cu violina sa efecte surprinejătore și cu 
tote că este deja forte înaintată în etate, 
nu șl-a pierdută încă vioiciunea și ela- 
nulă tinerețeloră în predarea celoră mai 
grele piese. Fragmentele din opera 
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„Faust“, piesa „Steua României11 și mai 
alesă „ Doina “ și „Serba11 le-a esecutată 
veteranulă artiștii c'o facilitate și bra
vură estraordinară și a și fosta. întem- 
pinata cu cele mai vii aplause.

* * *
In 26 1. c. a murită secretarula ca

merei comerciale din Brașova, advoca- 
tula Ioană Hint’, în etate de 73 ani. 
Răposatulă a fosta unuia din cei mai 
activi și capabili bărbați ai Sașilora de 
aici. Ela s’a distinsa în deosebi prin 
scrierile sale eminente în cestiunl indus
triale și economice, precum și ca buna 
juris-consulta. Camera comercială pier
de într’însula o putere greu de înlocuita.

♦* *
Se dice, că închisorea de stătu din 

Vată se va strămuta la Seghedinu, unde 
se va construi pentru scopula acesta 
una nou edificiu.

** *
In 23 1. c. a fosta mare focii în 

Sebeșă tocmai în suburbiula româna. Au 
arsa vr'o 50 de gazde. Causa incendi
ului nu e cunoscută.

* * *
Se anunță din Clușiu, că intendan- 

tula teatrului naționala de-acolo a ce
ruta se se mărescă subvenția teatrului 
spre a se pute susține o operă stabilă în 
Clușiu. — Timpula, dice ironice „S. T.,“ 
e bine alesă, căci ce mai importă câte
va mii de florini, când se faca datorii 
cu milionele ?

*
In Agliirișa aprdpe de Clușiu una 

locuitoră din Budapesta a înființata o 
fabrică de ipsos (ghipsă) cu una capitala 
de 50.000 de fl. Fabrica să dice, dis
pune de unu isvora bogata de materi
ala bruta.

** *
DespărțCmentulu 1, alu Brașovului și 

Treiscauneloru, alu Associațiunei transil
vane îșl va ține adunarea generală Du
minecă în 28 Augustîî st. n., er nu în 22 
Augusta, precum din erore s’a publicata 
în nr. 178 ala foiei nostre.

♦ ♦ ♦
Congresulii de drepții comercialii din 

Berna se deschide săptămâna viitore. 
România este representată la acesta con- 
gresa de cătră d. Al. Degrca, consiliera 
la Curtea de Casațiă.

* *
Unulu din țăranii din România, cari 

au fosta mușcat! de lupulii turbată din 
județulu Putna, a murită în spitalula 
Brâncovenescu din Bucurescl. Ceilalți 
13 țărani se află multa mai bine și 
merga spre vindecare.*

Agiulu în România a scădutu la 5°;0, 
câteva luni înainte de asta era 14 și 
chiar 17',/(t.

Delimitarea granițelor!!.
Circulara ministrului ataceriloru streine 

din România adresată d-loril prefecți a-i jude- 
țeloru limitrofe cu Austro-Ungaria.

Domnule prefecți!
Departamentula meu a primita de 

câtva timph mai multe plângeri din par
tea proprietariloră seu arendașilor^ de 
moșii situate pe trontiera țărei despre 
Austro-Ungaria, vătjendă că noua liniă 
a frontierei nu se potrivesce în multe 
părți cu limitele trase prin actele, pla
nurile și alte documente ce poseda, ei 
au creduta că se compromite dreptulă 
de proprietate seu posesiune asupra bu- 
cățilora de pământă cari le-au stăpânit 
și cari rămână dincolo de hotară.

Dorinda a face să dispară ori ce 
nedumerire în acestă privință, nu creda 
de prisosă a vă reaminti cuprinsulă art. 
X și XI din convencțiunea de dilimi- 
tare între România și Austro-Ungaria 
încheiată anula trecuta.

Art. X. Se înțelege, că presenta con- 
vențiune nu pote aduce prejudicii drep- 
turilora private actuale ale proprietari- 
lora acelora imobile, cari treca, în to
tala seu în parte, dintr’o țeră într’alta 
în ceea ce se atinge de drepturile de 
posesiune și de liberă disposițiune ale 
acestora imobile.

Cu tote acestea, ori de câte ori una 
imobila de categoria acesta ar trebui să 
trecă în mânile unui nou proprietara 
prin vendare, schimba, donațiune seu le
gata, statuia pe teritorula căruia se află 
situata imobilulu va avea una drepta de 
preemțiune și va putea să dobândescă 
acela imobila, plătinda prețuia normală 
care se va determina după valorea pă
mântului în localitato, de câtră arbitrii 
numiți de ambele părți interesate și în 
casa de neînțelegere între «rbitrii de că
tră tribunalulă unde se află situată imo- 
bilulă, care se va pronunța asupra con- 
testațiunei.

Art. XL Proprietarii imobileloră, 
despre cari se face mențiune în articu- 
lulă precedenta, voră fi tratați în ceea 
ce privesce aceste posesiuni, după prin
cipiile cele mai liberale, adecă acești 
proprietari mixtl, servitorii loră și locu
itorii voră avea dreptulă de a trece ori 
când, cu instrumentele de arată, cu vi
tele, cu uneltele lord, etc. etc., dintr’o 
parte a propietății, tăiată astfelă de 
fruntariă, în cealalta, fără a ținea semă 
de deosebirea de suveranitate; totă ast
felă voră putea transporta dela ună loc 
la altul recoltele loră, vitele loră și tote 
produsele solului, în stare brută seu pre
parate, fără împiedecare și fără plata 
vre-unui dreptu ore-care.

Acestă favăre este totuși restrînsă 
la produsele teritoriului, astfelu tăiată 
de linia de demarmațiune, fără a esclude 
perceperea impositeloră directe ale a- 
cestoră imobile.

Beneficienții acestei imunități voră 
trebui se aibă totdeuna eu denșii ună 
certificată permanentă, constătătoru de 
individualitatea și calitatea loră care se 
porte viza autoritățiloră celoru două țări 
și pe care să-lă potă presenta la ori ce 
cerere autorităței de fruntariă. Acestă 

certificată, precum și viza lui nu voră 
fi supuse la nici o taxă.

Precum vedeți, d-le prefectă, do
rința ambeloră guverne a fostă de a se 
respecta drepturile de proprietate și po
sesiune asupra părțilorft de teritoriu, cari 
au trecută sub stăpânirea Statului ve
cină, precum și de a înlesni pe câtă se 
pote exploatarea aceloră bucăți de pă
mentă de cătră proprietarii loră rămași 
în țeră.

Veți bine-voi, d-le prefectă, să luați 
disposițiunile ce veți crede mai nimerite 
pentru ca toți locuitorii comunelorft 
învecinate cu frontiera să fie puși în cu- 
noscință de cele de mai susă.

Acestă publicitate va fi celă mai 
bună mijlocft pentru ca, dispărendă ne
dumeririle ce mai potă exista, să se 
previe ori-ce contestațiunl.

In privința părțilorft de pămentă 
din Bucovina și Transilvania trecute în 
stăpânirea Statului română și asupra că
rora drepturile de posesiune ale proprie
tariloră loră, domiciliațl în Austro-Un
garia, urmeză a rămâne neatinse.

Vă rogă să dațl autoritățiloră ad
ministrative, dependințe de acestă pre
fectură, ordine severe ca să veghieze la 
stricta aplicare a susă citateloră articole 
din convențiunea de delimitare, spre a 
preîntâmpina orice plângere din partea 
veciniloră noștri.

Primiți, vă rogu d-le prefectă, asi ■ 
gurarea distinsei mele considerațiunl.

Ministru P. P. Carpii.

Recolta Ungariei în 1888.
In întrega Ungariă au fostă în a- 

nulă acesta sămănate cu grâu 2.912,371 
hectare pămentă. O parte din acestă 
teritoriu a suferită prin inundații, der 
n’a suferită în așa măsură mare, ca în
trega recoltă să fiă nimicită. Din a- 
cestă teritoriu 64’/,% au dată o recoltă 
mai bună ca de mijlocă, 27" 7(l de mij- 
locă, er 81 ,% mai slabă ca de mijlocă.

Productulă grâului în întrega Un 
gariă trece ca 31 milione de hectolitre 
peste productulă unei recolte de mijlocă.

Calitatea grâului încă se pote dice 
în mare parte, că e mai bună decâtu de 
mijlocă. Unde recolta grâului a fostă 
mai puțină în cantitate, acolo și în ca
litate a fostă mai rea.

Cu săcară au fostă sămănate în în- 
tregă Ungaria 1.411,570 hectare; dintre 
acestea 11% au dată o recoltă mai bună 
ca de mijlocă, 14% de mijlocă, 75%, 
mai puțină ca de mijlocă. întrega re
coltă este eu 2% milione hectolitre mai 
puțină ca de mijlocă; calitatea însă e 
mai bună ca de mijlocă.

Cu orz au fost sămănate în întrega Un
gariă 1.048.981 hectare; din acestea 6% 
au data o recoltă mai bună ca de mij

locă, 11% de mijlocă și 83% mai slabă 
ca de mijlocft. Cantitatea a fosta peste 
totă cu 2% milione mai puțină ca de 
mijlocă. Nici după cualitate orzulă n’a 
dată în anulă acesta o recoltă mulță- 
mitore.

Ovăsulă încă n’a corăspunsă aștep- 
tăriloră. Din 1.159,671 hectare sămănate 
cu ovăsă, 14% au dată o recoltă mai 
bună ca de mijlocă, 30% de mijlocă și 
56% mai slabă ca de mijlocă. Recolta 
peste totă a fostă cu 3 milione mai pu
țină ca de mijlocă. Ovăsulă în mare 
parte este bună, der nu e destulă de 
greu.

Cucuruzulă este bună; asemenea 
suntă bune și păstăiosele. Cartofii însă 
suntă puțini atâtă în Ungaria câtă și în 
Austria.

Ungaria și Austria împreună voru 
pute esporta în anulă acesta 4—5 mi- 
lione măjl metrice grâu, 2’/2—3 milione 
m. m. orză. Din săcară și ovăsu nu voru 
pute esporta nimică.

Corespondența „Gazetei Transilvaniei.1
B. Moiiorii, 22 Aug. 1888.

Cu plăcere venimă a Vă încunos- 
ciința despre decursulă și cercetarea 
petrecerei de veră ținută la Monorii în 5 
Aug. a. c.

A fostă forte bine cercetată acestă 
petrecere, a cărei începută s’a făcută în 
anulă trecută. Costumulu națională din 
deosebite ținuturi românescl, precum 
someșenescă, bârgăonescă, tărgovenesc-ă 
etc. precum și celu împrumutată din Ro
mânia. a fostă spre plăcuta surprindere 
a tuturora forte bine representată ceea 
ce face onore femeiloră și feteloră ro
mâne.

Mulțămită se aduce pre stimațiloră 
domul și domne, cari din depărtări con
siderabile de 50 și 60 chilometri au a- 
lergată a lua parte la acestă modestă 
petrecere curat românescă, ceea ce pe sub
scrisul comitetă îla încuragiază, ca îu anulă 
venitoră să întocmescă totă așa, decă 
nu cumva și mai frumoșii acestă petre
cere la care crede că va fi întîmpinată 
și atunci de binevoitorulă sprijină alu 
onor, publică din jurulă Monorului și 
alte ținuturi.

Iucassarea a fostă de 72 fl. 10 er. 
cu supra solviri din partea mai multora 
stimate familii, precum și ună ofertă de 
2 fl. din partea dlui preotă N. Nicolescu 
din Mesterhaza, apoi una ordiue de 
dansă lucrată cu multă gustă de pictorii 
Ioană Baciu preotă română în Șioimu- 
șiu și colaboratorulă său Tordk, cărora 
fi se aduce mulțămită cea mai mare.

Spesele au fostă 55 fl. <80 cr., cari 
subtragendu-se din suma incursă, ră
mâne ună venită curată de 16 fl. 30 
cr. destinata în favorulă înființânde-i 
scole de fetițe din Monoră.

ConiiMulu ai angiatoru.
i

Intemplărî diferita.
i

MușcațT de animale selbatice. In co
muna Vessto din comitatul u Bekes, în
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Amintiri din pribegia după 1848.
de

ION0 ghica.
(Fine.)

Nr. IV.
Nicolae Bălcescu lui Ionii Ghica la Con- 

stantinopolu.
Bucureseî, 18 (30) Iulie 1848.

^Iubite Ghica,
„Cu venirea Rășcanului acolo, d'abia 

„am vreme să-ți scriu vr’o câte-va rîn- 
_duri. Aicea suntemu liniștiți de mai 
„multe dile, de când adecă ne-am întorsa 
„în Capitală erășl (3 Iulie). Reacționari 
„sunt destui și în totă țera, der i-am cam 
„speriată cu vorba, deși nu în faptă. 
„Poporala îla câștigăma din di în di mai 
„multa. Negustorimea totă din Bucu- 
„rescl este revoluționară. Reacționarii 
„însă tota cam comploteză. Nădăjduima 
„acuma în venirea lui Soleiman-Pașa. 
„Acesta mâne vine la Giurgiu dela Rus- 
„ciuca. Ela ne asigură, că ne va fi in 
„favoră. Nădăjduima că nici oșteni tur- 
„cescl nu voru veni în țeră. Oștile ru- 
„sesci se traga din Moldova. Nădăjduima 
„că ni-a merge bine. Ama dată afară 
„legea alegeriloru. Țl-am trimesa, suntă 

„vr’o trei dile, bani și scrisori. Lucreză 
„cu activitate acolo, ca să dobândimă 
„rec-unoscerea Constituției. Numai prin 
„acesta scăpămîî revoluția și biruimă totă 
„reacția.

„Adio, iubite Chica. Scrie-mi mai 
dasu.

„Salutare și Frățiă
N. Bălcescu.

„De va ave trebuință Rășcanu de 
„ceva acolo, ajută-lă. Complimente dela 
„Teii și GolescI și toți ceialalțl.“

Nr. A'.
C. A. Bosetti lui Ioni Ghica la Con

stant inopol a.
30 Iulie (12 Augustă) 1848.

„Cher anii,
„Nu țl-am scrisă până acum, căci 

„crede că nu am putută ; au trecută dile 
„și nopți întregi fără să viu acasă și 
„pănă acum chiar dela 8 Iunie, de când 
„căpitană Costache m’a mutata în ca- 
„sarrnă, și pănă mai alaltăieri, socotindă 
„peste totă, n’am vorbită cu biata Maria 
„mea 60 de minute. Lipsa ta am sim- 
„țit'o atâta de multă în câtă de 10 ori 
„pe fiă-care di (Țceamă, unde este Ionă.

„Țera a fostă gata pentru revoluția 
„însă din nenorocire nu suntă omeni, nu 
„suntă omeni mai vîrtosă cu capacitate. 
„Omenii ce alcătuiau guvernul ft aveau 

„capacitate, de detruire, mains non pas 
„celle de construire. Nu socoti, că mă 
„scotă și pe mine din acestă numără, 
„căci cu tote că scii că,-țl mâncămă ure- 
„chile cu : „Când oiu fi guvernă provi- 
„soriu“, nicl-odată nu am fostă atâtă de 
„prostă încâtă să nu cunoscă că nu am 
„capacitate de a guverna. Nu voescă 
„să acusă pe nimenea, cler am desăvâr
șita convicțiă că, decă acestă guvernă 
„se compunea de alțl omeni, țera era 
„scăpată. Crede că inima mea n’a sim- 
„țită unu minută măcară bucuria liber- 
„tății din pricina acesta.

„Der să le lăsămă acestea; a se la- 
„menta cine-va de cele trecute, este o 
„pierdere de timpă.

, In câteva vorbe să-ți spună eu cum 
„stămă. După o stăruință a Turciloră 
„de 10 dile, decă nu va fi și mai multă, 
„s’a alesă unu guvernă de 6 membri 
„sub numele de Locotenența Domnescă ; 
„să lăsămă că și aci a fostă o escama- 
„toriă. Acestă guvernă, îndată după ce- 
„rerea prin graiu ală unui Tinghir-Etfendi, 
„trimisulă lui Soleiman-Pașa, carele a 
„profitată de poltroneria lui Eliad și ca- 
„rele a înduplecată și pe ceilalți, Loco- 
„tenența a făcută o publicația în care 
„4ice:

„Les nouvelles institutions demandees 
„par le peuple Valacque ne seront en 
„vigueur qu’apres fi approbation de S. E.

„Suleiman-Paclia et la sanction de S. H. 
„le Sultan.“

_Ce să facemu noi? se-i dămă josă 
„și sub judecată? să face istoriă mare 
„pe câmpulă Filaretului; der adunându-i 
„după obiceiulu ce avemă vr'o 6—7 inii 
„omeni îi aduserămă din vorbă și pro
testară în potriva acelei proclamații. 
„Apoi fiiudu și Soleiman-Pașa. a cerută 
„se fiă aleși numai trei membri și uu- 
„mai din miniștrii. Se alese îndată N. 
„Golescu, Eliadu și Tellă, .și poporală 
„veni la paiață și le dise : Nu aveți voiă 
„să înstrăinați nici unuia din drepturile 
„nostre, căci la dinpotrivă, noi vomă 
„protesta și nu vomă recuuosce acea 
„lucrare.

„Peste câteva cesurl după acesta, 
„acesta nou guverna, republică acea a- 
„furisită proclamația, însă trage numai 6 
„esemplare.

„Noi der, ca să nu pierdemă totu 
„ce avemă mai scumpă, umblămu acum 
„să facemă unu protestă din partea 
„poporului iscălita, prin care să anulămu 
„acea liârtiă nenorocită.

„Etă, dragula meu, trista stare în 
„care ne aflămă. Silesce-te tu celă pu- 
„țină să scapi biata țeră. căci noi sun- 
„temă ticăloșii ticăloșiloră. La revedere, 
„scrie mai desă.

„Mes respects â M-me Ghica. “
C. A. Rosetti. 
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Ungaria. 4 copii au fostă mușcațl de 
ună câne turbată. Cânele a fostă omo- 
rîtă și la secționarea lui nu s a putută 
constata, că în adevără ar fi fostă tur
bată, cu tote acestea însă copiii au fostă 
supuși cu toții curei medicale. Unulă 
din copii, în etate de 9 ani. a murită la 
11 1. c. după o suferință groznică de 3 
dile. La 17 1. c. fisolgăbirăulă respectivă 
raportă fișpanului, că ceilalți 3 copii nu 
pară a fi în nici ună periculă, der abia 
trecură câteva cjile și în 20 1. c. muri 
ală 2-lea copilă; ceilalți 2 copii, cari au 
mai rămasă încă în vieță, se află într’o 
stare forte îngrijitore.

„Epoca11 anunță, că au fostă muș
cațl de ună lupă turbată 7 țărani din 
comuna Ivești în România. S'au luată 
disposiții pentru transportarea acestora 
nenorociți în institutulă bactereologică 
ală d-lui dr. Babeșă din Bucurescl.

Literatură.
Despre Iritomie. Tesă pentru doc- 

torată în medicină și chirurgia, de Ioană 
I. Popor iciu, bacalaureată în litere și 
sciințe. Bucurescl 1888. — Tesa acesta 
a fostă presentată de d-lă Popoviciu fa
cultății de medicină din Bucurescl și o- 
piniunile expuse în ea din partea d-lui 
autoră suntă de interesă mai vertosă 
pentru medicii specialiști în oculistică.

Manualii din legile despre usură (că- 
măiărniciă.) Sub titlulă acesta a eșită 
de sub țipară în tipografia diecesană 
din Caransebeșă o mică broșură, care 
este de mare interesă pentru poporulă 
nostru din punctul ă de vedere economică 
și care cuprinde și textulă originală ală 
legiloră din 1877 art. VIII și din 1883 
art. XXV tradusă în limba românescă 
cu explicări. Autorulă este d-lă Pavelă 
Rotariu, redactoră și advocată în Ti- 
mișora. Prețulă unui esemplară 15 cr.

Tnriito Colția to Bncnresci.
Cu ocasiunea dărîmării turnului 

Colțea din Bucurescl s’a mai aflată 
unu mică clopotă , pe care nu se 
află altă inscripțiune decâtu numele fa
bricantului : A. Boemches și anulă 1808. 
O girlandă se află în partea de susă, 
de jură împrejură.

Pe celalaltă clopotă, despre care 
amă amintită că s’a aflată în turnulă 
Colțea, se află din vorbă în vorbă ur- 
mătorea inscripția în limba latină:

„Acestă mare clopotă s’a turnată 
„în cinstea s. Treime a trei Ierarchi loan, 
„Vasile și Grigore, de cătră marele spă- 
„taru Mihailă Cantacuzino, la anulă 
„1715. - C. B. D. P.

„Acestu clopotă a cursă prin focă 
„și s’a turnată de Iohannes Baptista 
„Dival în Viena în anulă 1815.L

Membrii Căimâcămiei ajunși la Si- 
biiu, N. Golescu șl-a urmată îndată dru- 
inulă spre Viena și Parisă, er Eliadă și 
Tellu au rămasă în Sibiiu. unde încetulă 
cu încetulă s’au adunată mai mulțl emi
grați, ca la 30 la numără, și făcendu-se 
acolo adunare s’a liotărîtă de câțl-va ca 
fosta Căimăcămiă de trei să lucreze în 
numele emigrației pe lângă guvernele 
străine.

Aflându în Constantinopolu, că N. 
Golescu a sosită la Parisă, i-am scrisă o 
epistolă în care-i esprimamă ideea de a 
ave ună singură șefă ală emigrațiunei, 
care, ajutată de luminele și devotamen- 
tulă tineriloră emigrați, se lucreze în nu
mele țărei pentru unu viitoru mai multă 
seu mai puțină depărtată, și îlă sfatuiamă 
să se ducă îndată să găsescă la Viena 
seu la Dresda pe fostulă domnit Alexan
dru Gliica și să-i propue să se declare 
capulă emigrațiunei, adoptându principi
ile programului revoluționară din 1848. 
îi trimeteamă și o epistolă cătră fostulă 
Domnă, prin care rememoramă conver
sațiile ce aveam la Viena, în anii 1845 
și 1846, când ne plimbamu ndptea, par- 
curând de câte dece și cincl-spre-dece |

Afară de aceste inscripții este și 
o pajeră austriacă și sfinții Ioană, Gri
gore și Vasile.

Cu privire la însemnătatea istorică 
a clopotului din turnulă Colțea, „Națiu
nea ‘ scrie între altele:

La suirea pe tronă ală lui George 
Bibescu, clopotulă Colței a jucată ună 
rolă însemnată. Acestă clopotă căcjută 
pe timpulă cutremurului celui mare, sta 
părăsită într’ună maidană din fața tur
nului, cam pe loculăunde e clădită adl 
hotelulă d-lui Grigore Șuțu. Când cu 
alegerea lui Bibescu-Vodă, orașulă voi 
se-șl manifeste entusiasmulă pentru a- 
cestă mare actă de desrobire națională, 
punendă la loculă lui clopotulă Colței.

In diua când Bibescu avea să pă- 
șiască la Curtea-Veclie ca să depue ju- 
rămentulă, Bucureștii avea să răsune de 
clopotulă Colțiij! Pe o vreme când n’a- 
veam tunuri, Românii au creflută că nu 
potă să-și arate mulțămirea loră cătră 
ceră într’ună modă mai măreță, decâtă 
sunândă clopotulă Colței din verfulă 
turnului. Prin urmare pentru țeră acest 
clopotă era ună simbolă, acela ală sfîr- 
șitului domniiloră fanariote. Nu scimă 
decă clopotulă coborîtă din turnulă 
Colței e acela care fusese pusă la locul 
lui la 1842. Inscripția slavonă, desci
frată de bătrânulă colonelă Popa- 
zoglu, adeveresce că clopotulă a fostă 
turnată de cătră spătarulă Mihaiu Can
tacuzino la 1715 (7223).

Fabricația e câtă se pote de îngri
jită. Literile inscripției suntă admira
bile și reliefurile cu sfinții Grigore Va
sile și Ionă suntă forte bine conservate. 
Clopotulă e știrbită într’o parte; se pote 
din causa căderii de sub cutremură.

Acestea suntă notițele mai recente 
despre asestă clopotă, care n’a mai su
nată de 30 de ani.

Mulțămită publică și apelu.
Considerândă că celă mai bună mij- 

locă spre răspândirea luminei îlă for
mezi bibliotecile și fiindcă pentru a în
ființa o bibliotecă nu ne-am putută ră- 
dima numai pe propriele nostre puteri, 
subscrisulă ml-am luată voiă încă în 
tomna anului 1886 a adresa ună apelă 
publicului română, ca se ne întindă a- 
jutoră întru înființarea unei biblioteci 
pentru Reuniunea îuvețătoriloră români, 
sălăgenl din cerculu Tășnadă-Sărăuadu- 
lui. In urma acestui apelă Dlă Redac
toră ală „Gazetei Transilvaniei a bine
voită a ne da diarulu d-sale pe lângă 
prețulă de 4 fl. v. a. pe întregă anulă 
1888. Dlă Emiliu Lobonță preotulă 
Boianului, a donată pentru bibliotecă 
2 fl. Domnulu Dr. Vasiliu Lucaciu 
pănă ce nu încetase foia d-sale „Revis
ta catolicii ne-a dat’o gratisă pentru 

ori distanța dintre otelulă Stadt London 
și Stadt Francfort; er în casă de a nu 
pute convinge pe Alexandru Ghica la 
acestă acțiune, să se declare elă, Nico- 
lae Golescu, șefă ală emigrațiunei, ca 
unulă ce putuse câștiga amicia lui So- 
leiman-Pașa, fostulă comisară ală Porței 
în timpulă revoluțiunei.

Mai adăogamă într’o epistolă, că con- 
sideramă de cea mai mare importanță ca 
generalulă Magheru să nu depue armele 
și să nu licențieze trupele adunate în ta
băra dela Traiană, ci să treci cu pandurii 
în Transilvania.

Mă aflamă la Constantinopol cu totulu 
în nesciință despre cele ce se petreceau 
între emigrați și despre țările pe unde 
rătăceau; nu eramu în comunicațiune de 
câtă cu trimisulă guvernului la Parisă, 
Alexandru G. Golescu, cu trimisulă la 
Francfortă Ioană Maiorescu și cu gene
ralulă Magheru, care se stabilise la Tri- 
estă ; aceștia, sciindu-mă la Constantino- 
polă, îmi împărtășiau cugetările și lu
crările loră, țiindu-i și eu în curentă 
despre cele ce se petreceau în Constan- 
tinopolă și în Bucurescl.

(„Revista nouă.“) Ioană Gliica. 

bibliotecă. Dlă redactoră ală c]i arului 
satirică „Caliculău I. Popa ne trămite 
diuarulă său gratisă. Dlă Redactoră 
Nicolau F. Negruță ne trămita foia be
letristică „Amiculă Familieiu pe lângă 
prețulă de jumătate, adecă pentru 2 fl. 
v. a. pe ană. Dlă Augustină Degană, 
învățătoră dirigentă grănițărescă, nl-a 
donată opulă său întitulată „Cursă de 
stupărită“. Dlă Demetriu Coroianu, pro- 
topopă ală Tășnadă-Sărăuadului, ni-a 
donată mai multe cărți. Asemenea nl- 
au donată cărți și alți domni învățători 
din acestă cercă precum și d-lă Antoniu 
Bălibană studentă în teologia din semi- 
narulă gherlană.

Rogândă pe marinimoșii donatori să 
primescă cea mai cordială mulțămită 
pentru cele donate, din nou îmi permită 
a adresa acestă modestă apelă ală meu 
cătră fiă-care Română iubitoră de nea- 
mulă său, ca să binevoiescă a ne spri
jini cu obolulă său ori cu oferte de 
cărți, er mai alesă sperămă în privința 
acesta a nl-se da o binevoitore atențiu
ne din partea prestimațiloră domni au
tori și redactori români.

Tote ofertele marinimose se voră 
cuita la timpulă său pe cale diaristică. 
Ofertele în cărți ort în bani suntă a se 
adresa subscrisului bibliotecariu și cas- 
sară!

Cehalulă română (Olâh Csaholy u. 
p. Tasnâd, Szilâgy m.) p. u. Tășnadă, 
(comitatulă Sălagiului) 23 Augustă 1888.

Dionisiu Văleanu, 
învățătorii, ca bibliotecarii și 

cassartL

SCIRÎ TELEGRAFICE.
Berlinu, 28 Augustfl. Opiniunea 

publică este încâtva neliniștită prin 
netăgăduita legătură în care stau 
mesurile maritime ale Italiei cu con- 
ferențele din Friedrichsruhe și Eger. 
Se vorbesce de evenimente surprintfetore, 
mai alesă în ce privesce Tripolis.

Berlinu, 28 Augustă. Imperatulu 
Wilhelm va începe călătoria sa 
spre miecjă-di în 26 Septemvre. Va 
visita mai ânteiu pe regele de 
Wurttemberg, pe marele duce de 
Baden și pe prințulu regentă alu 
Bavariei ; apoi va visita Roma și 
Neapolulu și se va reîntorce peste 
Ponte la Viena.

Mulțămită publică.
Fiindu-mî imposibilă a mulțămi 

în particulară tuturoru rudeniiloru, 
amiciloră și cunoscuțiloru pentru 
numerosele dovecți de simpatiă și 
de condolență manifestate verbală, 
prin scrisori, telegrame și prin de
punerea de cununi de flori pe si
criu cu ocasiunea înmormântării 
scumpei și multă iubitei mele con- 
sdrte

HARETI,
precum și pentru numeidsa parti
cipare la înmormântarea ei, esprimu 
pe acestă cale fiecăruia în numele 
întregei familii cea mai sinceră 
mulțămită.

Jlrașoră, ' ‘ ,-t Augustă 1S88.

Tache Stănescn.

DIVERSE.
Resbunare contra idoliloru. Intr’unulă 

din templele orașului Froochow, din 
China, suntă aședațl idoli, la cart vină 
sS se roge toți aceia, cart dorescă să se res- 
bune în contra dușmaniloră loră. Murindă, 
de o morte repede, ună comandantă mi
litară, poporulă credit, că mortea aces
tuia fusese faptulu idoliloră. Vice-re- 
gele fu îusciințată și dete ordinală să 
se aresteze și să se pedepsesci vinovății. 
Prefectulu, înarmată cu ună mandată is
călită de vice-regele, se present» la tem

plu și aresta pe cei cincl-spre-tjece idoli 
— toți de lemnă și avendă o înălțime 
de câte cinci picidre fiecare. Der îna
inte d’ai chema la bara tribunalului de 
anchetă, prefectulă le crăpa ochii, pen
tru ca idolii să nu potă vede pe jude
cătorii loră și să le facă rău mai târdiu. 
Resultatulă anchetei fu supusă vice-re- 
gelui și acesta dete ordină să se taie 
capulă idoliloră, apoi să-i arunce într’ună 
eleșteu și să se dărîme din temelii tem- 
plulă unde se aflau, pentru ca alți idoli 
de acelașă felă să nu mai potă veni să 
turbure liniștea din Froochow.

Unu orașu aședatu pe o mină de 
petroliu. D-lă Ernest Weisenbauer, pro- 
fesoră de geologiă la universitatea din 
Heidelberg, a mersă la Cincinati, pen
tru a face studii geologice și mai multe 
experiențe la isvorele de gază naturală 
din Finlandy, (Ohio). Profesorulă asi
gură, că întinderea isvoreloră e cu multă 
mai mare de cum se credea la începută 
și că sub localitatea Finlandy, adencă 
în pămentă, se află o cantitate forte 
mare de gazurl cart la cea mai mică 
presiune în ort-ce timpă e espusă la o 
explosiune. Prin nisce telefone forte a- 
dencl, s’a audită că stâncile din lăuntru 
crepă și se desfacă. Cu ună termome
tru a constatată d-lă Weisenbauer, că 
sub localitatea Finlandy, arde ună focă 
forte mare, a cărui temperatură se urcă 
la 3500 grade. După credința sa în 
năuntrulă pământului se află o peșteră 
forte mare de mai bine de 1200 de pi
cidre și care în unele locuri atinge de o 
jumetate de poștă. Nisce gazurl forte 
ușore și lesne ca să facă esplosiă, umplu 
acestu golă mare. Sub aceste gazurl se 
află ună zidă grosă mai bine de 20 ki
lometri, compusă din stânci. Asupra a- 
cestui zidă bate și lovesce foculă in
ternă, cu gază de 3500 de grade. Dea
supra polului umplută cu gazurl se află 
mai întâiu o massă compactă de graniță, 
pe deasupra acesteia se află ună strată 
grosă de pietre mărunte și în fine o altă 
massă compactă de pietri mart și vertose. 
Foculă arde necontenită stratulă ânteiu 
și îlă face mereu mai subțire așa că lo
calitatea Finlanda se află aședată pe celă 
mai subțire tereuă în raportă cu împre- 
jurimele. In curendă. dice doctorală, 
vomă fi de față la o catastrofă forte 
mare. Ună geologă americană, profe
sorulă Gilbert, se cam îndoiesce de exac
titatea observațiuniloră profesorului ger
mană.

('ursubt pieței Brașovfi
din 28Augustu st. n. 1838

Bancnote românesc! Cump. 9.22 Vend. 9.26
Argintă roinânescu . 
Napoleon-d'orI . . .
Lire turcesc! . . .
Imperial!.....................
Galbini.....................
Scris, tone. „Albina“6" „

ii ii ii 0 o
Ruble rusescl . . . 
Discontulă ....

ti

t*

9.20
9.77

,. 9.22
„ 9.80

r 11.10 ,. 11.12
f 10.10 „ 10.12

5.80 „ 5.82
r 101.— r •

ti 98.- ,. 98.50
r 120.— .. 121.—

6'/2—8° „ pe ană.

Cursulu la bursa de Viena
din 27 Augustă st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0.................................... 102.10
Renta de hârtii 5%......................................91.80
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 148.75
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 98.70
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (2-a emisiune . . —.—
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostă ungare (3-a emisiune) . . 114.—
Bonuri rurale ungare.................... 104.90
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.90
Bonuri rurale Bauată-Timișă . . . 104.80
Bonuri cu cl. de sortare............... 104.50
Bonuri rurale transilvane...............104.50
Bonuri croato-slavone.................... 104.75
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă..........................................104.—
Imprumutulă cu premiulă ungurescu 99.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului...............................................129.25
Renta de hârtii austriacă .... 81.80
Renta de argintă austriacă .... 82.75
Renta de aură austriacă......................... 112.10
LosurI din 1860   139.75
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 870.—
Acțiunile băncei de credită ungar. . 306.—
Acțiunile băncei de credită austr . . 313.60 
Galbeni împărătesei .......................... 5.88
Napoleon-d’orl.......................................... 9.78',,
Mărci 100 imp. germane........................... 60.25
Londra 10 Livres sterlinge .... 123.45

Editoră și Redactoră responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.
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Escriere de concursu.
Pentru 3 stipendie din Fundnțiunen fericitului Archiepiscopît si Metropo- 

litu Aiesandru Sterea Șiuliițu, din cari 2 de câte 200 fl. v. a. usuate umilă de 
Vasilie Eodoril, rigorosante în drepturi, și altulă de Emanuilă Doctoră, rigoro- 
sante în medicină și dechiarate de vacante din causă, că celă dintâiu nu sa le
gitimată despre progresulă făcută în studie în anulă scolastică 1887/8, er alti 
doilea obținendă diploma de doctoră a terminată cursulă, — și unii stipendiu 
de 00 tl. v. a. decliiarată de vacantă din causă, că beneiiciatulă Octavianfi To- 
biasă, studentă de a IV-a clasă gimn. nu s'a legitimată despre progresulă făcută 
în studie în anulă scolastică 11.87 8, se escrie concursă cu terminulă de 15 Sep- 
temvre a. c. st. nou.

La aceste stipendie potă concurge:
a) numai tineri studențl miserl gr. catolici, cari suntă născuțl în Archidiecesa 

gr. cat. de Alba-Iulia, și suntă Români de nascere.
b) carl pre lângă purtare morală bună au din studie calculi de Emiuențiă.
c) ascultătorii de medicină, de drepturi, de sciințele reale, precum suntă: 

teclinica, montanistica, silvanistica și la vr’o academiă comercială.
d) dintre concurențl voră ave. preferință în înțelesulă litereloră fundaționale, 

ceteris paripus, consângenii piului fundatoră.
e) dela concurențl se recere, ca pre lângă testimoniele alăturate în copie au

tentice și nu în origine la cererile concursuale, se mai producă: atestată demnă 
de credință, prin care să documenteze consâugenitatea cu piulă fundatoră, carte 
de boteză, atestată de paupertate, care să fiă subscrisă de antistia comu
nală politică și de parochulă concernente, și întărită cu sigilulă parochială și 
celă comunală, precum și cu subscrierea oficiului pr^torială, er în cetăți și opide 
cu subscrierea antistiei cetățiene seu opidane, — în urmă:

f) concurență să numescă espresă institutulă, la care și unde voră să continue 
sciințele academice ori gimnasiale.

Cererile concursuale ăstmodă adjustate să le subșternă pănă la terminulă 
121—126, 3—3

că 
se

in

prefiptă consistoriului subsemnată. Concursele, cari nu voră fi astfelă instruite 
și nu se voră subșterne în terminulă prefiptă nu se voră lua în considerațiune. 

Blașiii, din ședința consistorială ținută în 11 Augustă 1888.
Consistoriulă metropolitană gr. cat. de Alba-Iulia.

II.
Escriere de concursu.

Pentru unii stipendiu de 100 11. din Fundațiunea Tordaiana, usuată de 
Aureliu Mureșianu, rigorosantă în drepturi și decliiarată de vacantă din causă, 

nu s’a legitimată despre progresulă făcută în studie în anulă scolastică 1887 8 
escrie concursă cu terininulu pre 15 Septenivre a. c. st. nou.

Condițiunile pentru obținerea acestui stipendiu suntă cele espuse mai susă 
concursulă escrisă pentru stipendiele șuluțiane.

Blașiii, din ședința consistorială ținută în 11 Augustă 1888.
Consistoriulu metropolitană gr. cat. de Alba-Iulia.

III.
Escriere de concursu.

Pentru unu stipendiu de 150 11. v. a. din Fundațiunea fericitului Ioană 
('liirilla fostă canonică metropolitană, usuată de Eugeniu Banuțiu studentă de 
a IV-a clasă gimn. și decliiarată de vacantă din causă, că n’a produsă [atestată 
scolastică cu calculi satisfăcători despre progresulă făcută în studie în anulă 
scolastică 1887 8, și altă stipendiu de 40 11. v. a. din Fundațiunea Aluta- 
niană usuată de Aureliu Petruca gimnasistă absolută, se escrie concursă cu 
terininulu pre 15 Septenivre a. c. st. nou.

Doritorii de a obține unulă din aceste stipendie au să-și subșternă cererile 
sale concursuale instruite în înțelesulă condițiuniloră din concursulă publicată 
pentru stipendiele șiuluțiane subsemnatului consistoriu metropolitană.

Blașitt, din ședința consistorială ținută în 11 Augustă 1888.
Consistoriulu metropolitană gr. cat. de Alba-Iulia.
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Turnătoria de feru și fabrica de mașini a iui SCHLICK 
SOCIETATE PE ACTI1

ZB-uLO-s/pestsi, BIROULU IN ORAȘU ȘI DEPOSITULU:
VI. IVaitznerrinș 57.

FABRICA ȘI DIRECȚIUNEA:
VI. Aeussere VVaitznerstrasse Ki!H> Ulii».

/
Mașini de semenatu în brazdă „TRIUMPH" și „HALADAS" patentate ale lui SCHLICK.

Mașini de senienatn care împrăștie grăunțele;

Pluguri patent, ale iui Schlick cu 2 șâ 3 fiare
Pluijurl-Kayol patent, ale lui SCHLICK. 

Pluguri cu unu Ceru originale SclxlÎLCl^: și 
Unelte agricole, grape, fărîmători de bulgări.

TeoătQi'L iaistâiu âă sfasla, aiașîai paaira masbâ da sfada, babâsa âa psrasibu, (cucuruzii) Mo?! paat?u 
G-am.itia.xi de txeieratiă. cia. vapora și cut Trertejia. (G-opel).

Mori pentru curățitu, Mori pentru măcinatu.
Părți apartfnetore de fote sistemele de pluguri pentru rcservă se află la deposiitt.

Preturile cele mai eftine — Condițiunile de plată forte favorabile. —- Prețurl-Cureute la cerere gratis și franco.

CSSZxtVAZtE. ‘W
Ne onorămu a aduce la cunoscința p. t. D-loru CliențI, că de și amă mutată partea cea mai mare a birouriloră nostre ce se aflau în Buda

pesta V!., Waitzner-Boulevard No. 57, în etablisementulă fabricei nostre aflătorii: Budapesta, VI., Âussere Waitznerstrasse Nru 
1696 —99, totuși susținemă în interesulu și pentru comoditatea onor, d-nl cliențl tină birou în orașă, în localitatea de pănă acum, unde să află ună de- 
positu cu tote productele nostre de obiecte pentru didirl și de mașini agricole.

Cu înaltă stimă
28.18-10 Direcția turnătoriei de ferii și a fabricei de mașini a lui Schlick, societate pe acții.

2-0-5

Gunstige Gelddarlehen
erhalten selbstiindige Personen, welche cine ordentliclie Jalires- 
wohnung und regelmăssigen Verdienst oder Einkommen haben 
und zw. Geiverbetreibende, Kauflente, Beainte, Ofliziere, 
Privatiers, Grundbesitzer u. s. w. je nach Verhăltniss von 50 
fl. bis 1000 fl. als Personalkredit gegen leichte monatliche 
oder dreimonatliclie Abzalilung mit 6"/„ Verzinsung.

A uf griuulbuclierliclie Intabnlation gegen 412fl/u und 5° 0 
auf Amortisation oder ohne solche. Năliere Auskunft ertlieilt:

G. A» STEBIiER, Budapest
Gr. Karolyi-uteza 12.

Brieflichen Anfragen sind 3 Stuck Briefmarken beizuschliessen.

CONCURStj.
Pentru postulă de învețătore la scdla grănițerescă din Voila, 

comitatulu Făgărașului, cu salariu anuală de 300 fl. v. a. apoi cuar- 
tiru și lemne de focă, prin acesta pănă la 4 Septenivre st. n. a. c. 
se escrie concursă.

Reflectantele pănă la terminulă de susă au se-și subșternă su- 
plicele lorii instruite cu documentele necesare la

Comitetulu administratorii de fondulii și scolele 
foștiloru grănițerî din reg. rom. I la Sibiiu.

CIRCUL ENDERS
la porta dela Strada Vămei.

-2N_stădi si în. tote dilele

MARE PRODUCȚIUNE CU NOU PROGRAM
în arta mai înaltă de călărită, dresare de cai. gimnastică și pantominiă.

W* Trupa coustă din 30 persone dame și bărbații. Orchestra propriă și 20 
cai dresați
Prețuia locuriloi u: I. locă GO cr., II. locă 40 cr., III. locu 30 cr., Galeria 15 cr. 
Incepntulfi producțiunei după S ore. In tute Qilele producțiiine.

Dumineca 2 prodacțianî la 4 ore și sera la 8 ore.

Sosirea și uteara irewiloro $i poslsloro îi Brașovn.~
I. Plecarea trenuriloiTi:

I. Dela Brașovu la Pesta:
Trenulă de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

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

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl. 
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu :
Trenulă mixtă Nr. 317 : 2 ore 32 minute după amedl.
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.

Rugămii pe domnii abonați ca Ia reînoirea preniuneraținnei se binevoiască a scrie pe cuponnlu manda
tului poștalii și minierii de pe fășia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

Administrațiiinea „Gazetei Transilvaniei".
Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


