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„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu I Octomvrie 1888 st. v. se deschide nou 

abonamente la care învitămu pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria:
pe trei luni 3 fl. 
pe șese luni 6 fl. 
pe unii ană 12 fl.

Pentru România și străinătate :
pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe unii anii 40 franci.

Abonarea se pote face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se vorii abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovu, 27 Septemvrie v.
Deunăcfile, precum seim, s’a 

deschisă calea ferată ce duce la 
Salonic. Curendu după deschidere, 
mai mulțl locuitori din Salonic 
au întreprinsă o călătoriă de plă
cere pănă la Budapesta. Mata
dorii unguri și în specială reuni
unea industrială i-au primită fru
moșii, cu steaguri și cu vorbiri, 
și li-au oferită petreceri plăcute.

E frumoșii se primesc! bine pe 
ospeții cari te visiteză, și de a- 
ceea nu primirea ce li s’a făcutu, 
nici petrecerile ce li s’au oferitu 
ospețiloru din Salonic ne îndemnă 
se revenimîi asupra acestei ces- 
tiuni, ci vorbirile ce li-s’au ținutu 
și espectorările ce le-au făcută 
foile unguresc! cu acestă ocasiune.

Așa în vorbirea cu care călă
torii au fostu bineventațl s’a c|isu 
între altele, că escursiunea loru 
însemneză „apropiarea între nați
unile ce suntu chemate a se înțe
lege reciprocă, avendu destule in
terese comune11. Eră foile ungu
resc!, strigândă: „la mare, Ma
ghiare! Spre Oxientă, Maghiare!“ 

(țiceau că „Ungaria e purtătorea 
culturei în Orientu, că Budapesta 
este pentru Orientu ceea ce este 
Parisulă pentru Occidentu, e unu 
emporiu alu civilisațiunei pentru 
poporele orientale, primulă depo- 
sită de cultură occidentală pentru 
Orientu41', și mai asigurau că „po
porele orientale nicăir! în Europa 
nu voră găsi amici mai sinceri și 
mai ejesinteresaț! ca în Ungaria, 
amici, cari au întâmpinată totde- 
una cu cele mai căldurose simpatii 
nisuinț'ăle de independență politică 
și comercială a poporeloră orien
tale.44

Maghiarii dela putere îș! ma
nifestă deci dorința de a se apropia 
de națiunile din Orientulu euro
penii, d’a încheia strînse legături 
de amicițiă cu ele, pe când în 
patriă trăescu în cea mai mare 
neînțelegere cu popârele nema
ghiare, învrăjbindu-le și amărân- 
du-le.

Maghiarii dela putere voescu 
să cultive Orientulă, pe când în 
patriă împedecă cultivarea națio
nalităților nemaghiare, căutându 
să facă din scolele și bisericile 
acestora unelte de maghiărisare!

Maghiarii dela putere pretindă, 
că Budapesta e Parisulă Orientu
lui și Ungaria emporiulu civilisa
țiunei aceluia, pre când pănă acum 
nu li s’a dusă în lume altă veste 
decâtă că în administrațiă suntă 
asiaț! și în despotismu întrecu chiar 
pe Muscali.

Și decă călătorii din Salonică 
sciu — și nu ne îndoimu că sciu 
— cele ce s’au petrecută în dieta 
ungurescă în timpulă manifestării 
nisuințeloră de independență po
litică ale Bulgariloră, și suntă în 
curent cu cele ce se petrecă ac|i 
la noi în patriă, atunci n’au putută 
și nu potă decâtă se ’ntempine cu 
zîmbete ironice vorbirile matadori
lor maghiari și espectorările foi
lor maghiare despre pretinsele 
loră „simpatii căldur6se“ pentru 
poporele din Orientulă europenii 

și despre pretinsa loră „civilisare44 
a Orientului.

Decă Ungaria ar fi închisă cu 
unu 4idă chinezescu, ca să nu mai 
pătrun4ă în afară vaetele asupri- 
țiloră, pâte că șoviniștii ungur! ar 
troce dreptă ceea ce nu suntu: 
sinceri, civili satori, iubitori de drep
tate și de libertate.

A4I însă nu se mai potă tăi
nui persecuțiunile și batjocurile 
la care suntă espuș! Românii și 
Sașii, Serbii și Slovacii din par
tea guvernului și din partea șovi- 
niștilor unguri.

De aceea păienjinișulă, cu care 
s’au încercată matadorii maghiari 
din Budapesta și foile maghiare 
să acopere ochii străiniloră, ca a- 
ceștia se nu ve4a starea reală a 
lucruriloră, și prin vorbe frumose 
fățarnice să-le astupe urechile, ca 
să nu au4ă cele ce se petrecă, 
suntemă siguri că s’a ruptă erăși 
în momentulă în care acei stră
ini s’au întorsă din „Parisulă Ori
entului1‘.

Timpulă dominațiunei neade
vărului a trecută. Ungaria cu re- 
gimulă său arbitrară de a4b cu 
șoviniștii săi, cu pressa sa dușmă- 
năsă dela care pomescă t6te per
secuțiunile în contra limb ei și a 
naționalității Nemaghiariloră, nu 
se va putea apropia de națiunile 
Orientului, nu vâ putea contribui 
la civilisare, precum n’a contri
bui la civilisare nici pănă a4i cu 
nimica.

„Und președinte de modelu“.
Sub acestă titlu scrie „ Ellen- 

zeku dela 1 Octomvre a. c. între 
altele:

Avut’a lipsă districtulă reformată e- 
vangelică de unii președinte de mo
delă?

Ei, decă pentru acesta a fostă alesă 
prea puterniculă fișpană ală comitateloră 
de modelă duplu reunite Solnocă-Dobeca 
și Bistriță-Năsăudă ca curatoră superioră 

— atunci s’a făcută bună alegere. Au 
găsită ceea ce au căutată. Acolo șede 
pe fotoliulă său președintele de modelă 
în totă plenitudinea puterii sale. A- 
colo presideză elă adunarea districtului 
bisericescă remorfată și face lucruri pe 
cart numai elă și este obicinuită a le 
face, în Deșiu și în Bistriță, în adună
rile acestoră comitate ațâță de sublimă 
coramisate.

....Br. Banffy Dezso trăiesce, cum se 
pare, în idea, că districtulă bisericescă se 
ține în Deșiu și se portă pe scaunulă 
presidențială așa cum este dedată a se 
purta cu supușii sfii din Deșiu.

In ședința de Sâmbătă s’au petre
cută scene, care nu ne-au încântată nici
decum.

Br. Banffy Dezso cunosce, cum se 
pare, și în afaceri bisericescl numai ună 
sistemă, a căruia nume adevărată este: 
procedere de pașă.

„Ellenzek“ aduce câteva esemple spre 
a dovedi acesta. Banffy, cjice elă, a în
treruptă pe ună vorbitoră, care voia să 
vorbescă la acelașă obiectă, fără a sci 
că a fostă enunciată de președinte. 
Banffy s’a răstită la elă în modă gro
solană și a strigată, că nu sufere ca ci
neva să mai vorbescă, după ce elă a e- 
nunciată ceva.

Vice-șpanulă I. Csato ține ună dis- 
cursă. Deodată îlă întrerupe Banffy cu. 
vehemență împutându-i, că este renitentă 
și vatămă subordinațiunea. Vice-șpanulă 
cere cuventulă pentr’o întrebare perso
nală der Banffy Dezso tună și trăsnesce 
în contra lui. Adunarea e consternată. 
Unii se miră, alții facă sgomotă; o parte 
se închină înaintea unei asemenea e- 
nergii. Banffy Dezso îșl ride în pumni.... 
Nu s’a găsită nimeni în adunare, care 
față cu-o astfelă de purtare de pașă să 
fi protestată.... Numai în sînulă unei cor- 
porațiuni, care nu pune seriosă pondă 
pe veda ei, pote să crescă arbitriulă pre- 
sidială așa cum îlă practică Banffy 
Dezso, nu numai în comitatele sale de 
modelă, ci acum și în adunări distinse 
bisericescl....

Nu se miră „Ellenzeku de br. Banffy, 
căci puterea acestuia îșl are rădăcina în 
„atotputernicia sa esageratău, der se miră

FOELETONULU „GAZ. TRANS.“

(1)

Desgroparea unui rege.
Cu prilejulă călătoriei ce a între- 

prins’o în anulă acesta A. S. principele 
de coronă Rudolfă în Bosnia, s’a făcută 
o interesantă desgropare în ruinele ve
chiului castelă Jaice ală foștiloră regi 
bosniaci.

Aci, în ființa de față a A. Sale 
principelui de coronă Rudolfă, fu ridi
cată lespedea de porfiră de pe ună mor
in entă regescă, pentru ca să dea măr
turia despre ună sângerosă actă de vio
lență, de multă uitată, faptă a volniciei 
Sultanului, săvârșită cu celă din urmă 
purtătorii' ală coronei Bosniei.

Dintr’o bolta întunecosă fu scosă 
ună sarcofagă, îngustă der mare și greu, 
care, cuprinsă de mușchi și de alte bu
ruieni, fusese ascunsă sute de ani dina
intea ochiloră omenescl. Despre acestă 
desgropare se scrie din Serajevo cătră 
„P. V.“ :

Sfărîmându-se coperișulă sicriului, 

se găsi în elă ună scheletă. Mânile și 
piciorele erau legate la încheiaturi cu 
lanțuri, ce erau rose de rugină, er pe 
peptă era așezată capulă, desfăcută de 
grumază.

Inscripțiunea săpată în partea dela 
capă a sacrofagului nu mai lasă nici o 
îndoielă asupra bărbatului care, precum 
arată chronogramulă 1453, de 455 de 
ani zace în acelă întunecosă mormentă. 
Este ună mormentă regescă, ală celui 
din urmă rege ală Bosniei, Stepo Toma- 
cevicl, ală cărui capă a căzută sub se
curea călăului, ca jertfă a maximeloră 
turcescl de cucerire.

Cu Tdmacevici se încheia lungulă 
șiră ală regiloră bosniaci, aleși ori ere
ditari, cart domniseră peste Bosnia încă 
64 de ani după lupta de pe Câmpulă 
mierlei, încă 10 ani după nimicirea im
periului romană de ostă.

Mohamed cuceritorulă pusese mai 
ntâiu capătă imperiului bizantină, ni
micise imperiulă Trapezuntului, supu
sese sceptrului său ducatele Lesbosuiui 
și Atenei, mai nainte de ce s’a 
gândită se facă din Bosnia o pro

vincia osmană. Acestă regată' îi era deja 
Sultanului de multă tributară, der ra- 
portulă dintre stăpânitorulă suzerană și 
regele vasală era mai multă platonică, 
căci din tributulă stipulată, ce ave să-lă 
plătescă regele Bosniei, Sultanulă nu vă- 
duse nici ună bană.

Din acestă causă, puterniculă cuce- 
ritoră se înfuriâ cumplită și trimise ună 
ceaușă să ceră tributulă, cu plata căruia 
regele rămăsese în restanță. Regele To
macevici primi pe trimisulă înaltei 
Porți în modă batjocoritoră. Hă purta 
jură-împrejură pe valurile cu meterezuri 
ale cetățuii sale regesc!, îi arăta tăria 
ei de apărare și în cele din urmă se 
scoborî cu elă josă în bolțile adâncă 
săpate în pământfi, unde!șl avea avuțiile. 
.La lumina roșiatică a torțeloră de ră
șină străluceau acolo grămedile de aură 
și de argintă.

„Privesce, orbi-ți-ară ochii, câne de 
Turcă ce ești!14 îi dise oțărîtă ceaușului. 
„Aci am avere să plătescă o sută, ba și 
o miiă de tributuri anuale. Der de ce 
să plătescă? Și acum cară-te de aci!“

Apoi regele îi dete trimisului tur- 

cescă pașaportele înapoi, ori, după cum 
se dice, îlă prăvăli în șanțulă cetățuii.

Mohamedă H, care nu putea suferi 
o asemenea batjocură, fără să mai perdă 
timpulă cu scrisori nefolositdre ori cu 
declarația de răsboiu, cum se face în 
cjiua de adl, trimise 10,000 de ianicerî 
sub comanda lui Mahmud-pașa contra 
regelui Tomacevici. Acesta, rău de gură 
și slab la trebă, cum aucji că s’apropiă 
ianicerii, părăsi cetățuia Jaice cu cățelă 
cu purcelă cu totă, luându’și și avuțiile, 
și se refugia în fortulă bosniacă KljncI 
(Cheia), situată în mijloculă unei mlaș
tina, cale de două dile spre ostă de ce- 
tățuiă. Fortulă, care nu putea fi luată 
cu artileria de atunci, căcju în mânile 
ianiceriloră astfelă: Mahmud-pașa puse 
de se dete focă stuhului mlaștinei, ce 
încungiura bastionele, afumândă pe apă
rătorii fortului.

Se ’ncheiâ o capitulațiune, în pu
terea căreia regele Tomacevici, asigu- 
rându-i-se vieța, se dete prinsă și așa fu 
adusă îndărătă la Jaice.

Mohamedă II însă, ală cărui princi
piu era, că cucerirea unei stată numai
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niloră și Germ anilor ti .11-a fostă dată se
lucre cu totă puterea la desvoltarea lord
culturala, scutiți fiindă de orîcepericulă,

că o adunare așa de distinsă a suferita, 
ca energia presidială să degenereze. ast- 
fela și ar trebui să i se dea șă dunoscă 
baronului Banfîy Dezsb, că sala de adu
nare a districtului bisericescă nu e pen
tru aceea, pentru ca întrînsa înclinările 
de pașă ale nobilului barona să-și afle 
isvo're de putere mănose....

Acestă scrisore, care conține o jus
tificare a episcopului croata înaintea 
Papei, a fosta, precum scima, publicată 
în „Kolnische Zeitung“. Mai târdiu s’a 
constatata, că este apocrifă. însuși or- 
ganulă lui'Strossmayer „Obzor* a făcuta 
acestă constatare. Cu tote astea pentru 
cuprinsul ei interesanta o reproducemu 
și noi. Etă-o:

Sfinte Părinte!
Când din grația Sanctității Sale a 

Papei Piu IX. și din favorea Maiestății 
Sale a împăratului Austriei mi s’a con
ferita demnitatea de episcopă ala Bosr 
niei și Sirmiei cu reședința la Diakovar, 
în anula 1849, adecă aprope cu patru 
decenii înainte de acesta, credema, că 
voiu pute corăspunde mai bine înaltului 
meu ofi,ciu pastorala, decă voiu dedica 
credincioșilorfl diecesei mele, nu nu
mai sciința și esperiențele mele, ci și con
vingerile mele ideale. Activitatea mea 
modestă însă a deșteptată asupră-șl a- 
tențiunea multora, forte multora fii, cari 
voiau să învețe dela mine, .cari aținteau 
privirile lorfi pe buzele mele, când le 
vorbeama. Nu trebue 6re să răsplătescă 
acestă credință cu egală credință, acestă 
iubire cu egală iubire? Pote ore inima 
mea să bată numai pentru sufletele din 
diecesa mea ? Nu, ea bate pentru întrega 
mea națiune mare, care pentru credința 
sa și Monarchula său de atâtea ori a 
sângerată pe câmpula de bătaiă, bate 
cu credință tare ca granitula, și cu ea 
împreună îmbrățișeză acea familiă mare 
de popore, cari suntfi înfrățite prin le
găturile nedisolubile ale comuniunei 
slavice.

Decă în adevără inima celui mai 
smerita fiiu ala Sanctității Tale ar fi pu
tută să fîă consacrată numai unei păr
ticele mici a națiunei mele și a popă- 
reloră' ei surori, decă în adevără prin 
aceea, că totdeuna ama simțită și ama 
lucrată pentru întrega familiă de milione 
de frați slavi, amă greșita contra pro
priei mele înalte misiuni pastorale, apoi 
bucurosă voiu suporta în supunere creș- 
tinescă tote poenae latae potentiae. De
parte fiă de mine, o Sfinte Părinte, să 
voescă a-țl înfățișa înaintea ochiloră 
tăi spirituali secolii, în care sabia Sla
vului atâtă de desă a trebuită să lu- 
cescă în lumina sorelui pentru a respinge 
năvălirile Moslimiloră asupra apusului 
continentului nostru. Pe-- când Roma- 

prin stîrpirea familiei domnitore se pote 
sigila, nu fu mulțămită cu modulă cum 
se resolvase cestiunea, fiindcă nu cores
pundea intențiuniloră sale. Der de-o- 
parte nu voia să rupă nici capitulațiunea, 
pe care se depusese jurământă, de altă 
parte nici maximei t sale nu voia să de- 
viiă necredinciosă, și așa săptămâni în
tregi îșl frământa creerii, dealtmintrelea 
atâtă de invențioșl, ca să afle o eșire din 
acestă dilemă.

Și-aduse aminte în cele din urmă, 
că în suita sa militară se află ună scri- 
itoră învățată, și poetă, ună Pers, cu 
numele Rasim Hogia, care îlă însoția, 
ca istoriografă ală imperiului, în espe- 
dițiunile sale răsboinice. Rasim fu deci 
însărcinată de Mohamedă se compună o 
fetva (decret), care să declare nevalabilă 
capitulațiunea cu regele bosniacă. In- 
vățatulă fu gata să ’ndeplinescă acesta, 
compuse decretulă, și când jSultanulă îlă 
întrebă: „Ave-vei și curagiulă să’i înfă- 
țiședl acestă decretă ?“ răspunse Rasim: 
„Nu numai să ’lă înfățișeză, ci să și 
esecută cu mâna mea sentința de morte 
cu necredinciosulă rege.“ 

care ar fi putută amenința nervulă vieții 
acestoră popore, pe atunci a fostă și 
este pănă.în timpulă celă mai nou me
nirea Slavului de-a forma ună zîdă apă- 
rătoră pentru acele popore mai fericite, 
cari nu suntă chiămate a locui la-mar
ginea teritorului locuită de creștini. 
SlaVulă șl-a versată sângele pentru ca 
să respingă la timpulă său năvala .peri- 
culului celui mai amenințătoră pentru 
creștinismulă în Europa, năvala Islamului 
spre nordă și spre apusă. Ca și Ma
ghiarii au sângerată și Croații,, ca și 
Austriaculă, a luptată și Croatulă pen
tru Dumne4eu și Impărată pe tote câm
purile de bătaiă unde l’au condusă frica 
lui Dumnedeu și patriotismulă. Și <5re 
acestei națiuni, — ală cărei membru cu 
mândriă mărturisesc a fi,—să nu aparțină 
cu totă ardorea unei inimi, care cunosce 
suferințele poporului său totă atâtă de 
bine ca și înaltele lui virtuți? Pentru 
faptele mele să mă legitimeză înaintea 
Ta, o Sfinte Părinte, pentru o pretinsă 
faptă necreștinescă și nepatriotică a mea, 
care ml-a causată una din cele mai triste 
ore ale vieții mele.

Ce-i dreptă, de mulțl ani mă. ocupă 
cu deamăruntulă cu confesiunea de cre
dință a milioneloră de frați ai mei slavi 
necatolici, însă — cu mândriă plină de 
bucuriă o recunoscă — singură numai 
spre scopulă, de a-i duce în brațele sfin
tei nostre biserici catolici. Acesta o con
sideră ca țintă a nisuințeloră mele, ca 
adevărata mea misiune apostolică, și 
decă-’ml va fi dată, o Sfinte Părinte, să 
ajungă cu binecuvântarea Ta apostolică 
și din grația lui Dumnedeu acestă ideal 
strălucită, apoi fiulă celă mai smerită 
ală Sanctității tale bucurosă va închide 
ochii săi obosiți. Catolicisarea Rușiloră, 
grațiă înaltei inteligențe și desvoltărl 
culturale, la care a ajunsă acestă poporă, 
cel mai puternică în Europa, sigură se 
pote face mai ușoră ca catolicisarea Bul- 
gariloră și a Sârbiloră. In acestă direc
țiune are der Rusia o misiune cuceri- 
tore culturală și civilisatorică de împli
nită, mai strălucită și mai sublimă ca 
orl-și-care învingere . sângerosă de pe 
.câmpurile de bătaiă. Aniversarea de 
900 ani a convertirii; Rușiloră la cre
dința creștină, credă că a fostă permisă 

:să o serbeză și eu ca bună patriotă aus
triacă și croată, cu bucuriă atâtă mai 
mare, cu câtă serbarea încreștinării. dela' 
Chiew fără îndoielă semănă amintirea 
unei nespusă de frumdăe dile, a acelei 
dile strălucite, în care o comunitate de 
milione de suflete a fostă ridicată din 
năptea întunecosă a necredinței cătră 
înălțimile mai lumindse ale creștinis
mului.

■Conduita mea fa/țărcu sistemulă po-

AtuncI Sultanulă cita înaintea sape 
regele TomacevicI care, presimțindă că 
n’are să fiă bine, apăru ținândă documen- 
tulă capitulațiunei în mânile sale, care erau 
legate în lanțuri. Mohamedă făcu ună 
semnă și cortulă său fu prefăcută înlocă 
de execuțiune. Rasim Hogia apăru ca 
călău cu o secure scânteiătore.

Istoriografulă și poetulă, omă de 
64 pe ani, îșl îndeplini noua să func
țiune de căîău cu atâtă de crudă dibă- 
ciă, încâtă cu o sigură lovitură descă- 
paținâ pe regele bosniacă și capulă se 
rostogoli la piciorele cuceritorului. Acestă 
actă sângerosă, îndeplinită cu celă din 
urmă domnitoră. creștină ală Bosniei, s’a 
săvârșită în 20 Iunie 1453.

In aceeași di, der cu 455 de ani 
mai târdiu, fu deschisă sicriulă celă greu 
înaintea viitorului domnitoră ală Bosniei, 
și. scheletulă regelui TomacevicI, ucisă 
prin călcarea tractatului, fu scosă la lu
mină și înmormântată apoi din nou în 
pământulă Bosniei liberate de stăpânirea 
turcescă.

liticăBi care, domnesce de presentă în re- 
gătulă' Croația-SIavonia, celă mai cre- 
dinciosă ală augustei corone a dinastiei 
habsburgice, nu se pote numi nici anti- 
dinastică, nici nepatriotică. De imputa
rea din urmă trebue se mă scutescă iu
birea ferbinte, care totdeuna am arăta- 
t’o..scumpei mele națiuni croate și care 
în numărose“ cașuri amă dovedit’o prin 
fapte. (Aici amintesce episcopulă acti
vitatea sa pentru binele diecesaniloră săi, 
cu deosebire întemeierea catedralei din 
Diakovar și a‘universității' din Agramă). 
Sfinte Părinte! Susținătorii regimului 
actuală din Austria și prin urmare și ai 
Tronului ml-au trimisă cu ocasiunea ju
bileului meu preoțescă, șărbată în anulă 
acesta, o adresă de gratulare, a cărei 
cordialitate m’a mișcată adâncă, ba m’a 
umplută de mare bucuriă. Acești învă- 
țațl și luminați bărbați sigură iubescu 
pe Impăratulă loră nu mai puțină 
ca și sfetnicii săi maghiari. Idealulă po
litică ală acestora este asuprirea totală 
a frațiloră mei slavi, pentru ale căroră 
drepturi eu nu pretindă altceva decâtă 
dreptate.

Eu nu sunt mulțumită cu actualulă 
sistemă din patria mea; eu nu potă fi 
mulțumită cu elă, pentru-că este ună sis
temă de asuprire ală unei națiuni mari 
și libere pe pământulă propriu, atâtă de 
multă iubită, cu credință susținută și de 
multe-ori cu sângele scumpă ală fiiloră 
țării îngrășată. Der eu ascundă mâhni
rea mea între zidurile capelei mele și 
nicl-odată n’am încercată a o exprima 
de pe amvon. Nici drepturile mele po
litice ca membru ală corporațiuniloră 
legislative nule esploateză și de mai mălte 
decenii nu iau în personă parte la adu7 
nările acestora. Ce voescă așaderă ad
versarii mei dela mine? Ori doră tră- 
escă prea multă pentru unii dintre ei, 
cari au pusă pdte ochii pe ună succe- 
soră ală meu, :care cunosce jdiomulă 
maghiară ?

Diakovar, în diua Sftului Mateiu, 
anulă Domnului 1888, ală XXXIX-lea 
ală sftului meu oficiu pastorală.

Iosifu George m. p. 
Episcopulă Bosniei și ală Sirmiei.

SCntlLE BILEI.
9

Prințulă de coronă Rudolf avea să 
sosescă, conformă programului, erî în 8 
Octomvre a. c. în Gurghiu. Pentru aran- 
giarea apartamenteloră au sosită cu câ
teva dile mai nainte mai mulțl funcțio
nari ai curții în Gurghiu. Contele Șa- 
muilă Teleki.a pusă la disposițiunea în- 
nalțilo.ră ospețl două trăsuri cu câte pa
tru căi. Pe timpulă petrecerii părechei 
princiare s’a stabilită în Gurghiu ună o- 
ficiu de postă și telegrafică.

* *
„Ellenzeku scrie, că ministrulă Tisza 

a rămasă fermecată de primirea ce-i s’a 
făcută în Viena din partea împăratului 
germană Wilhelm. Despre politică n’au 
vorbită împreună, ci Wilhelm l’a între
bată pe Tisza numai despre starea lui 
privată. S’a bucurată Wilhelm, când 
a audită, că Tisza n’a căpătată catară 
când a fostă în Ostende, că șorecii n’au 
distrusă sămănăturile de tomnă din ho- 
tarulă Geszti (unde Tisza are domeniu). 
Mai vîrtosă, scrie „E.-k“, s’a bucurată 
Wilhelm, când a audită,. că porcii lui 
Tisza' au primită la esposiția de animale 
din Clușă diplomă de laudă. La audulă 
acestei scirî, Wilhelm imediată întinse 
lui Tisza marea cruce a ordinului „ Vul- 
turulii negru11. — Apoi să mai cjLă ci
neva, că esposiția de animale din Clușă 
n’a avută succese colosali de mari ? es- 
clamă „E.-k“.

*■ ■ll
* *

Nl-șe scrie, că. d-lă Alexandru Belle, 
fostă proto-pretore ală 'cercului Brană, 
despre care scimă că a fostă transferată 
în cerculă ȘerpenI, — s’a strămutată în 
noulă său cercă Vineri în 5 1. c. In că
lătoria sa, trecândă prin Tohanulă ve- 
chiu, fu întîmpinată de locuitorii aces

tei comune/ cari îlă' petrecură pănă la 
hotarulă noului său cercă, unde d-lă 
studentă de technică Octaviană Popii l’a 
salutată de adio prin o cuvântare po
trivită și apoi s’au despărțită între nu
merose urări de „să trăescă“, rostite la 
adresa d-lui protopretore Al. Belle.

* * *
ț)iarele ungurescl s’au scandalisată 

fdrte multă în urma următorei scirî, ce 
se comunică din Zalakopany, în Unga
ria : Secretarulă ministerială de finanțe 
Szilcs Karoly, care este totodată și loc- 
țiitoră de inspectoră de dare în comi- 
tatulă Zala, făcu în calitatea acesta o 
călătoria prin comitatulă său. Intrândă 
elă în casa notarului de cercă Lendvay 
Jozsef din Zalakopany, și vădândă acolo 
portretulă lui Kosuth atârnată pe părete, 
a dată ordină notarului, ca imediată se 
ia josă portretulă de pe' părete, căci la 
casă contrară îlă va trage la aspră răs
pundere. Notarulă întrebă: der decă ar 
atârna pe părete portretulă lui Deak 
Eerencz, pe care ca și pe Kosuth îlă 
adoreză totă cetățenulă patriei, ar tre
bui să-lă delăture și pe acela? — Da, 
4ise Szucs, pentru că și acela a fostă 
numai ună omă politică, er nu „minis- 
tru“ seu „altău bărbată de stată. — Ca- 
sulă acesta, dice „E.-k“, a produsă mare 
sensațiune în • provinciă, unde se facă 
viue comentări asupra „procedurei ne- 
patriotice și brutale“ a inspectorelui de 
dare suplentă Szucs Karoly.

* * *
D-lă loanu Cipreă, studentă gimna- 

sială, ne rogă să esprimămă din partea 
d-sale sinceră mulțumită tuturoră cole- 
giloră săi studențl, precum și altoră d-nl 
cari, în lipsa mijloceloră întreținerei sale 
la studiu, au binevoită a-i da mână de 
ajutoră.

* 
* <•

In 18 Sept. 1888, membrii Societăți de 
lectură „Andreiu Șagunau din Sibiiu, adu
nați în sala cea mare a seminarului în 
o ședință presidiată de D-lă profesoră 
seminarială Ioană Popescu, s’a consti
tuită pentru anulă scol. 1888/9. Consti
tuirea s’a făcută în modulă următoră: 
De președinte â fostă proclamată D-lă 
profesoră seminarială Ioană Crișană, vi
cepreședinte ală societății și președinte 
ală comitetului s’a alesă Demetriu Goia 
clerică c. IU., redactoră ală foiei socie
tății Nicolae Cărpinișană clerică c. III., 
notară ală corespondențeloră și archi- 
vară Davidă Popă clerică c. IH., no
tară ală ședințeloră Ioană, Stoia cle
rică • c. II'., bibliotecară Dionisie Juga 
clâfică c. II.; vicebibliotecară Ioană 
Paulă pedag. c. I., Uie Dobrota de cas- 
sară, clerică c. I. și controloră Ioană 0- 
răștiană clerică c. IH.; — er de mem
brii în comitetă: George Enescu și Ale- 
mană Galea clerici c. III., Petru Nicu- 
lescu și Petru PopovicI clerici c. H., 
Cornelui Perșenară și Emilă Versea cle
rici c. I., Iuliu Pitică pedag. c. III. și 
Ioană Rechițeană pedag. c. H.

După alegere, presidiulă, prin o 
cuvântare căldurosă, accentuândă sco
pulă ce-lă urmâresce societatea, dă unele 
înviațiunl în ceea-ce privesce modulă 
de a procede în societate, în specială o 
îndemnă la parlamentarismă. In fine, 
după-ce ■ desfășură ideile arătate, doresce 
ca societatea să trăiescă în iubire, frăție
tate și mulțumire.

ZDIILT CO'MIT2kTE.
Adunarea generală de tomnă a co

mitatului Murești-Turda s’a ținută în 5 
Octomvre în Tergulă-Murășului. In a- 
cestă adunare s’a votată ună aruncă de 
dare de 3°/0 pentru fondulă de pensiune 
ală funcționariloră și pentru fondulă 
bolnaviloră. Pănă acum arunculă de 
dare sub rubrica acâsta a fosiă numai 
de l°/0.S’a stabilită lista celoră cu con- 
tribuțiă mai mare în comitată.

*
Restanțele de dare în ComitatulH Co- 

jocnei au fostă cu finea lui Septemvre :
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449,393 fl. 10 cr. dare directă și 41,275 
fl. 31 cr. dare militară.

*
In adunarea ordinara de tomna a co

mitatului Albei de joșii, ce s’a ținută la 
5 Octomvre în Aiudă, s’a votată buge- 
tulă cheltueliloră pentru anulă viitoră, 
1889, în sumă de 58,800 fl. Bugetulă e 
mai mare ca în anii de mai ’nainte fiind
că s’a urcată lefa mediciloră cercuall 
cu câte 50 fl. Din suma totală a buge
tului suntă destinați 41,200 fl. pentru 
salariele funcționariloră; 10,520 fl. pen
tru diurnele funcționariloră; 3300 fl. 
simbriile servitoriloră și pentru alte a- 
jutore ale sorvitorilor încă 810 fl. Spese 
de cancelariă 1760 fl.; spese de drumă 
300 fl. etc. Pentru fondulă de pensiune 
ală comitatului s’a votată 1% dare, ora
șele însă voră plăti numai l/2 %• ^ai 
amintimă, că în adunarea acestui comi- 
tată locuită de Români s’a cetită, după 
cum ’i se scrie lui „Kolozsvar“, și ună 
raporta despre activitatea de 2 ani a „Kul- 
turegylet“-ului. Adunarea cu bucuriă a 
luată la cunoscință acestă raportă. — 
Amă dori să scimă, cum se face, că „pa- 
trioțiiu îșl jocă mendrele atâtă de liberi 
și negenați în adunările comitatense? 
Nu iau parte și Români la aceste adu
nări și pentru ce nu iau ?

.« • •ine.y
întâmplări diferite.

Sinuciderea duoru amici. Foile din 
Viena publică sub titlulă acesta urmă- 
torele cu data de 4 Octomvre: Mulțl 
trecători Jprintr’una din stradele princi
pale din Dornbach (lângă Viena) asis
tară adl la 6 ore sera la o scenă tra
gică. Doi tineri, cari se preumblau pe 
acea stradă, scoseră deodată câte ună 
revolveră din buzunară și traserăfiă-care 
câte ună focă asuprașl; loviți de morte 
ei cădură josă și medicii, cari fură aduși 
în grabă îi aflară deja morțl. Cei doi 
tineri suntă, absolventulă Scolei comer
ciale din Sibiiu Friderică Kraus, de 14 
ani, și studentulă de farmaciă Carolă 
Kenst Giertan în Transilvania. Tine
rii locuiau la ospălătoresă în „casaroșiă* 
din Viena. Amândoi suntă fiii unoră 
părinți onorabili, Kraus fiulă unui bru
tală vădută și Kenst fiulă primarului din 
sătulă său natală. Celă dintâiu venise 
la Viena în Octomvre anulă trecută și-și 
depusese esamenele la ună institută co
mercială din Viena cu bună succesă. 
Kenst;însă fiindă ușoră de minte nu fă
cea nici ună progresă în studii și totă 
timpulă și-lă petrecea dedicându-se plă- 
ceriloră. Elă atrase la sine și pe ami- 
culă său și amândoi petreceau nopțile 
în plăceri și petreceri.. Krauss era așa 
de multă atașată de amiculă său, înc'âtă 
n’au vrută să mergă acasă nici în va
canțe ca se potă fi cu elă împreună. . E 
naturală, căcu 50—60 fl. ce avea pejlună 
n’.a putut’o duce multă, cu tote aces
te micele datorii ce le făcură suntă plă
tite. Trebue să se admită dâr, că o ușu
rință grozavă iau îndemnată la demisi- 
unea de a-șî lua v'eța, după ce nu-șl pu
teau petrece după pofta inimei. Planulă 
trebue că a venită dela Kenst, care era 
sangvinică și era și indispusă din causă 
că nu lucrase și nu studiase nimică. 
Cătră o femeiă, care locuia. într’o casă 
cu ei, elă s’a esprimată cu două dile 
înainte de sinucidere cu cuvintele: „Decă 
privesce omulă vieța mai de aprope, a- 
poi lucrulă celă mai cu minte este, să-și 
cumpere ună revolveră și) să se îm- 
pusce." In 4 diminâța i-a sosită de a- 
casă o scrisore cu bani, din cari Kenst 
a cumpărată revolverele cu cari s’au îm
pușcată amândoi amicii.

Osindirea la morte a ucigașului Szi- 
mici. Vineri dimineța, la orele ’ 7, ’i s’a 
cetită lui Simics în arestulă din Buda
pesta sentința curiei r. și aprobarea a- 
cestei sentințe din partea monârchului. 
In sensulă acestei sentințe, acusatulă 
Szimics din Triestă a fostă condamnată 
la morte pentru omoră, jăfuire și furtă.

In dimineța dilei de mai susă

Szimics fu liberată din lanțuri și dusă 
în sala de pertractare unde ’i se ceti 
sentința prin notarulă de tribunală. La 
întrebarea președintelui, decă a înțeles ce 
’i s’a cetită, Szimics răspunse că a înțe- 
lesă. După acesta președintele ceti apro
barea sentinței din partea Maj estății Sale 
și prin o scurtă vorbire ’i, împărtăși, că 
esecutarea la morte se va săvârși în di
mineța dilei următore la orele 7. Szi
mics asculta liniștită cuvintele președin
telui, mulțămi pentru ele și fu apoi dus din 
sală erășl în arestă. Sâmbăta trecută 
Simics fu spândurată prin, gâdele Koza- 
rek. Câte-va dile înainte de condam
nare, o soră a condamnatului ceru-se au
diență la Majestatea Să; ’i s’a denegată 
însă audiența, răspundendu-’i-se că hotă- 
rîrea e deja, luată.

Corespondința .Gazetei Transilvaniei"..
Din nor dulii Transilvaniei, 2 Oct. n. 1888

Sânțire de biserică. Voiescă să vor- 
bescă despre sânțirea bisericei gr. cat. 
din Cuzdridra, comună mixtă de 1000 
suflete români, unde au fostă 62 colonl 
urbariall înainte de 1848, și e prima, co
mună pe linia dela Deșiu spre Bistrița.

Era în anulă 1862, când d-lă Ga- 
vrilă Mânu, judecătoră primară la co- 
mitată, ca curatoră supremă, mă ia lângă 
sine, mergemă în Cuzdridra, unde vine 
protopopulă de odinioră din Reteagă 
Trifană Mureșianu, preotă era atunci 
Nicolae Cherebețiu. Aci în casă la Ion 
Batinașiu, curatoră primară, facemă con
tractă cu zidarulă Grigorie {Moldovană, 
română bună, pe care inginerulă Carolă 
Gollner din Ocna Deșiului avea să-lă su
pravegheze, — ca să zidescă o biserică 
de piatră, ceea ce pănă în 1867 o-a și 
edificată zidarulă Grigore Moldovană din 
Gherla, tatălă renegatului profesoră de 
universitate Moldovan Gergely. Biserica 
s’a ridicată în mijloculă satului pe ună 
locă mai ridicată, avândă 15 orgii lun
gime, 6 lățime, este înaltă de 4 orgii și 
4 urme etc.

La edificarea bisericei poporulă, a 
dată peatrâ și nisipă, apoi dilerî și bani 
în sumă de 5669 fl. v. a.

Turnulă s’a ridicată mimai în anulă, 
trecută 1887, prin măeștrii români loan 
Cristea, Maftei Popă și Ioană Corai din 
CornenI pentru 1500 fl. v. a. Pe zidulă 
turnului e însemnată anulă și numele 
demnului preotă d. Ioanu G-oronu, care 
servesce acolo de 14 ani, fiindă curator 
primară George Ciobăneană, docente 
Vasile Manastorianu și Gavrilă Ilieșă, 
cari asemenea multă s’au ostenită. Aceș
tia cu ceilalți curatori formeză comite- 
tulă bisericescă fiindă jude comunală 
Gavrilă Micană. Internulă acestei bise
rici pompose e provâdută cu ună frun- 
tariu strălucită, ce constă din 24 icone 
în cadre aurite, pictate de canoniculă 
răposată Michailă Șerbană pentru 650 fl, 
v. a. în rândulă deasupra cărora e scris : 
„Mărire întru cei de susă lui Dumne- 
deu și pe pământă pace între omeni 
bunăvoire:

A contribuită Hie Mesei, fătulă,' 50 
fl. și a făcută ună ciopotă cu ’ 134 fl. 
D-lă telegrafistă, născută acolo, Ioanu 
Popii din Budapesta, a donată ună po- 
tiră în preță de 50 fl. — și D. Alexa 
Bogdană din Deșă, născută erășl acolo, 
a dată peatra de clădire a turnului, care 
o-a vecturată poporulă, în preță de 15 
fl. și a făcută crucea din turnă cu 25 fl.

A costată deră acestă frumosă bi
serică pe bravulă poporă dim Cuzdrio- 
rav 8031 fl., afară de 'materialulă și lu
crulă prestată, — care, încă calculându-se, 
se pote evalua prețiulă bisericei acesteia, 
ce este decorulă ținutului, cam la 12.000 
fl. v. a.

Pentru sânțirea bisericei acesteia co- 
mitetulă parochială a invitată pe II. Sa 
Dlă Episcopă dela Gherla, care împede- 
cată de morbă, n’â putută veni; a tri
misă însă pe d-lă canonică Vasile Popă, 
care însoțită de d-lă notară consistorială 
Lazară Huza, împreună cu protopopulă 
tractului, veteranulă Vasile Casa dela

Cheseiu, preotulă '• locală și tot-odată 
demnulă notariu tractuală Ioană Goronu, 
D-niipreoți Vasile Cherebețiu dela Vadă; 
Alexa Nemeșă dela Capalne; Ambrosiu 
Popă din Reteagă, Petru Cherebețiu din 
Cascău, Ilie Centea din ChiuescI, Ioană 
Olteană din SuciurI, Michailă Cherebe
țiu din Bogata rom., Antoniu Nemeșiu 
din Giroltă, Constantină Iuga. din Ne- 
grilescl, Teodoră Farcașiu din Canciu, 
Augustină Budu din Strâmbulă, Ștefană 
Rebreanu din Mica și Teodoră Vaida 
din Gârbău, în 30 Septemvre 1888 a 
sânțită biserica. La prândulă comună 
au luată parte mai mulțl inși și s’au ros
tită diferite toaste. Sera a urmată pe
trecere cu jocă, ală cărei preță de in
trare a fostă 60 cr. Au suprasolvită cu 
ocasiunea acesta d-nii Alexandru Che- 
resteșiu 3 fl, George GradovicI 40 cr. 
și Petru Mureșianu 50 cr. Amintescă, 
că între dame ddmna preuteasă Victoria 
Farcașiu dela Canciu s’a presentată în 
costumă națională.

Nu voiu lăsa neamintită, că cu o- 
casiunea sânțirei acestei biserici, comi- 
tetulă parochială a spesată 186 fl., din
tre cari s’au reîntorsă (din oferte, po
meniri, dela banchetă și dela venitulă 
petrecerei) cu totulă 133 fl., va sâ cfic& 
a rămasă deficită 53 fl. D-nii preoți 
Constantină Juga și Ioană Olteană au 
abdisă de competența (de câte 2 fl., ce 
ll-se cuvenea pentru serviciu, în favo- 
rulă bisericei.

Dlă preotă I. Goron s’a îngrijită nu nu 
mai de biserică, cișideșcolă, care constă 
din 3 încăperi și o cămară; salarulă în- 
vățătorescă e de 172 fl. Invățătorulă, 
dlă Vasile Manastoriană, corespunde pe 
deplină oficiului său și ține coră regu
lată în biserică cu elevii.

Onore poporului și conducătorului 
preotă din Cuzdridra pentru completarea 
paladiului religiosă, care pote servi de 
esemplu imitatoră și al tor ă comune în a- 
semenl ori și mai favorii ore condițiunl.

Șireganulă. 

Literatură.
Gazeta Șatenului, revistă ilustrată, a- 

pare în Rîmniculă sărată la 5 și 20 a 
fiă-cărei luni și costă pe ană 10 lei, 
pentru Transilvania 5 fl. Directoră-fun- 
dătoră iși proprietară: C. Datculescu. — 
Sumarulă Nr. 16 dela 20 Septemvrie: 
Răspunsă lui Kocsis Pâl: Dacoromânulă.
— Viermele solitară; — Teniele seu Pan- 
glicele. — Ce credemă noi asupra Tenie- 
loră găsite în intestinele pesciloră dela 
Balta-Albă-: C C. B. — Mediculă prac
tică ; Despre locuință (urmare), despre 
muncă și odihnă, leneșulă: Ună amică 
ală poporului. — Perioda electorală și 
colegiulă ală.III-lea: X.—Flori sălba
tece din Româniă vurmare), Clemetis in- 
tegrifolia. Gentian Iuțea, Gypsophila 
elegans alba.: C; C. D. —Para Generală 
Tottleben : C. — Benicasa seu Dovleculă 
de ceră: C. — Lobelia erinus stricta 
inultiflora: Ună âmatoră. de flori:—tCulai 
Fătă-Frumosă, (urmare): N. A. Bogdană.
— Zadarnică"..... :■ U. Cariadi. — Din lo
calitate : X. — Din țâră: X. — Bule- 
tină comercială. — Miscelanea: Ună 
economă română. — Se mai află pe lân
gă acestea mai multe plante represen- 
tate prin gravuri negre și gravuri colo
rate elegante. Toți câți primescă „Ga
zeta Sătenului“ au primită împreună cu 
acestă numără și 2 planșe trase pe ace- 
lașă cartonă. Ambele subiecte repre- 
sentă 2 alegorii frumose și în mai multe 
colori, anume: ■ Tomna — Septemvrie.. 
Toți abonații de pănă acum au primită 
gratuită împreună cu acestă numără și 
o carte de medicină poporală asupra An- 
ginei difterice, scrisă de d-lă Dr. Valeria 
Gh. Negrescu. *

Amiculu Familiei, diară beletristică 
și enciclopedică literară, cu ilustrațiunl. 
Anulă XII. Apare în Gherla la 1 și 15 
a fiă-cărei luni și costă pe ană 4 fl, pe 
l/i ană 2 fl.; pentru România 10 franci 
pe ană. Proprietară, Redactoră și Edi- 
toră Nicolau F. Negruțu. — Nr. 19 dela 
1 Octomvre cuprinde: Cugetări despre 
valorea și desvoltarea caracterului, de 
Dr. Gregoriu Silași; Ună Don Juan, no
velă, (fine), de Jos. Popeseu; Eu am 
visată, poesiă, de I. T. ; Județulă, ro
mână istorică, de Th. Alexi; In natura 
liberă (ilustrațiune); Bunica și nepoțe-

lulă, prelucrată de G. Simu; Treba gus
tului (ilustrațiune) ; Diverse ; Glume 
etc.

Nr. 20 dela 15 Octomvre: Jude
țulă; Lângă legănulă primului născută 
(ilustrațiune); Eu îți iertă; Eă și frum- 
seția;Ună Epitafă (poesii); Mătușa bună; 
Crescerea copiiloră în familiă după ce
rințele sepiei, de Ionă Dariu; Diverse 
(sub rubrica acâsta se cuprindă o mul
țime de soiri interesante); Glume etc.

SOIRI TELEGRAFICE.
Sibiiu, 9 Octomvre. Protoco- 

lulu privitoru la lucrările esecu- 
tate pentru stabilirea graniței în
tre Austro-Ungaria și România e 
probabilă că se va subscrie de 
co.misiunile, care’și ținu ăcumu 
ședințele aci, la 20 Octomvre.

Agrarn, 9 Octomvre. Episco- 
pulu Ștrossmayer a adresată în a- 
devără o scrisore de justificare că
tră Papa încă înainte de evenimen
tele din Belovar, e încă pe jumătate 
mai cuprinc|et6re decâtă falsificarea 
publicată de „Kolnische Zeitung“ 
și nu conține nimică despre cato- 
licisarea Rusiei nici invective con
tra guvernului ungară.

Viena, 9 Octomvre. Herbert Bis- 
mark a sosită ac|î-dimineță și visi- 
teză pe nunțiulă Galimberti.

Bruxela, 9 Octomvre. Maiorulă 
Hordister, unulă din cei mai dis
tinși funcționari ai statului Congo, 
anunță perirea complectă a espe- 
dițiunei lui Stanley și mortea pro
babilă a acestuia.

DIVERSE.
0 trăsură cuirasată. D. Wolhge- 

m ith, din New-York, a construită o tră
sură cuirasată pe care o pote trage ună 
cală; într’ânsa se va pune ună soldată 
care, după ce ’șl-â trimisă calulă înapoi, 
manevreză o mitraliosă trăgândă cu car
tușe de dinainită, cu ajutorulă căreia 
pote, dice inventatorulă, se sfășiă ună 
batalionă în câte-va minute. Ca parti
cularitate originală adăogămă, că d. 
Wohlgemuth a declarată, că nu va ceda 
invențiunea sa unei Monarchii, ci numai 
unei Republice.

Cursulu pieței Brașovâ
din 9 Octomvre st. n. 1888.

Bancnote românescl C ump. 9.28 Vend 9.31
Argintă românescă . „ 9.20 n 9.25
Napoleon-d’orI . . . „ 9.62 ti 9.65
Dire turcescl . . . „ 10.85 H 10.90
Imperiali.................... „ 9.85 n »•* 9.90
GalbinI.................... „ 5.70 n 5-74
Scris, fonc. „Albina116u/0 „ 101.- n —•“S

n „ 5% „ 98— ii 98.50
Ruble rusescl . . . „ 126— ii ’ 128.—
Discontulă ..... 6 ji~8% pe ană.;

Cursulii la bursa de Viena
din 8 Octomvre st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0....................................99,25
Renta de hârtiă50/0 ............................. 89.80
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 146.50 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 97.80
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (2-a emisiune) . . _ ._
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emisiune) . . 112.50 
Bonuri rurale ungare...............104.50
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.50
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare...........104.50
Bonuri rurale transilvane..........104.50
Bonuri croato-slavone.........................104.___
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă . . . ;..........................99.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 130.70 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedmului.......................................123,____
Renta de hârtiă austriacă .... 81._
Renta de argintă austriacă .... 82.05
Renta de aură austriacă........................110.10
Dosuri din 1860 .................................... 140.50
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 877._
Acțiunile băncei de credită ungar. . 298.50 
Acțiunile băncei de credită austr . . 305.30 
Galbeni împărătesei ......................... 5.76
Napoleon-d’orI....................................... 9.64 V,
Mărci 100 împ. germane.................... 59.62'/^
Dondra 10 Divres sterlings .... 122.20 2

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei^ ă 5 cr. se potu cum- 
pera în tutungeria I. Gross, în li
brăria Nicolae Ciiircu și Adolf 
Albrecht.

Editorii și Redactoră responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.
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»ALBINA “ institute âe creâitti și de economii în Sibiiu.

A opta tragere la sorți publica
a scrisurilorîi fonciare de 6°/0 ale Institutului de creditu și de economii 
„Albina“ a urmată în I Octomvrie 1888 în presența Domnului notară 
reg. publică Dn. Găbor Zagoni și a doi membrii ai comitetului de 
supraveghiare ală institutului. S’au trasă, în valărea totală de fl. 
55.600 următorii numeri:

ă fl. 100: Nr. 18, 30, .50, 64, 91, 112, 117, 170,200,227,273, 
304. 318, 339, 357, 360, 378,381,413,458,469, 
481, 504, 522, 528. 539, 679,597,616,624,641, 
723, 726, 740, 742, 831, 832,838,848,851,854, 
862, 869, 880, 883, 885, 896, 930, 932, 987, 
1000, 1017, 1019, 1020, 1033, 1036, 1050, 1071, 
1147, 1162, 1167.

â fl. 500: Nr. 7, 12, 18, 46, 62, 79, 88, 98, 114, 121, 133, 
191, 194, 237, 250, 252, 265,290,335,358,359, 
368, 378, 398, 436, 452, 466,479,495,515,529.

ă fl. 1000: Nr. 1, 52, 92, 93, 105, 131, 153, 155, 181,225,248, 
253, 263, 308, 325, 345, 349, 376, 391, 396,40V 
416, 451, 477, 507, 511, 548,595,608,624,648, 
666, 693, 719.

Cu începere dela I Aprilie 1889 aceste scrisuri fonciare se răs
cumpără la cassa institutului în Sibiiu, la Filiala sa în Brașovu și la „Banca 
comercială ungară pestană‘‘ în întrega valâre nominală împreună cu 
interesele curente; aceleași să răscumpără și mai ’nainte ori-când 
prin escomptare, seu se potă schimba cu alte scrisuri fonciare după 
cursulă (Jilei-

Cu I Aprilie 1889 Încetă interesele loră mai departe și cuponii 
de interese scădători mai târc|iu, decă la presentarea scrisuriloră 
fonciare lipsescă, se șubtragă din suma acestuia.

Din scrisurile fonciare eșite la sorți la tragerile de mai ’nainte 
nu s’au presentată încă pentru răscumpărare următorele:

â fl. 100: Nr. 128, 283, 286, 317, 379, 427,544,548,657,661, 
666, 672, 711, 714, 771, 781, 803, 814, 1054.

â fl. 1000: Nr. 111, 307.
Sibiiu, în i Octomvrie 1888. Direcțiunea,.

Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 
binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de 
pe fășia sub care au primitu diarmu nostru până acuma.

Nru. 10,002—1888. 29 M. 3—1

PUBLICAȚIUNE.
Se aduce prin acesta la cunoscința 

publică, cumcă se voră da în arendă joșii 
însemnatele arături, parțelele de pășu- 
nată, pășiunile de munte în fostulă Do- 
miniu, aparținâtore comunei Brașovă, a- 
semenea pământurile aflătore pe terito- 
riulă orășenescă, pe cale de licitațiune 
verbală și înscrisă pe lângă ulteriora a- 
probare din partea representanței comu
nale, conformă condițiuniloră aflătore la 
oficiulă economică orășenescă în orele 
de cancelariă, în Brașovă, pe timpulă de 
6 ani, adecă dela luna Septemvrie 1888 
până în luna Octomvrie 31 1894 oferen- 
țiloră.

Licitațiunea și ofertarea se ține Joi 
în 18 Octomvrie a. c. la 8 ore antemeridi- 
ane în sala de ședințe în casa sfatului.

Fiăcare licitantă are a depune, îna
inte de a i se da voiă la oferirea ver
bală, ună vadiu de 10°/0 din prețulă de 
strigare, în mânile comisiunii de licitare. 
Ofertele scrise, care se voră deschide 
după licitațiunea verbală, au sâ se pre
dea închise, provădute cu denumirea ace
lui obiectă pentru caie se ofereză, celă 
mai târcjiu pănă în 17 Octomvrie a. c. la 
orele 6 postmeridiane, diligentului oficiu
lui economică E. Hintz.

In ofertele, provâdute cu 50 cr. tim
bru, este neapărată de lipsă sâ fiă con
ținută întocmai acea denumire a obiec
tului pe care se ofereză, asemenea sâ 
conțină și prețulă oferită pe arendă a- 
nuală, esprimată în cifre câtă și în litere, 
totdeodată și declararea, că oferentulă 
cunosce condițiunile de arendare și lici
tațiune în totă cuprinsulă loră și se su
pune acelora. Asemenea are ofertulă să 
conțină acludată ună vadiu de 10% din 
suma oferită de arendă.

Arendatorulă este obligată să de
pună o cauțiune egală cu prețulă de\a- 
rândă pe ună ană, și dâcă arenda anuală 
trece peste 50 fl. este obligată pentru 
facerea contractului de arendare în forma 
unui documentă notarială.

Obiectele de arendată suntă urmă- 
torele, adecă:

1. Livadealogofătului JiroțUlli (18 Strigare 11. 20

I.
Pămenturi pe teritoriulu orășenescfi.

2. Pământurile de fer 
mare și mică ... „ fl fl , 30

3. Livadia în lipias fl fl 3 „ 40
4. Livadia în Tratzko fl fl fl „ 8
5. Așa numitulă pă- 

rechea preotescă . fl fl fl » 15
6. Staffânulă mare și 

mică.................... fl fl fl „ 35
7.2 petece de pământ 

în Staffână și lângă 
Fântânioră............ fl fl fl „ 50

8. Livadea viteloră în 
Timișulă de susă . fl fl fl „ 5

9. Pământă comunală 
pe partea de josă 
a scolei de înnotare fl fl fl „ 25

10. Parțelele I și H în 
TabSra mică. . . . fl fl » „ 70

11.16 parțele în Rogo- 
za mică.............. 7) fl fl , 100

12. Grădina lângă ca- 
sarma nLazareth“. fl fl fl „ 10

13. Pășunea Postovar 
și colțu Crucului 
fără pășune de păd. • fl fl fl „ 100

14. 0 livadiă pe Predel fl fl fl „ 30
H

Arături și livezi în fostulfi Dominiu.
1. Arături și livedl în

Apața. . . . . . . . . . . . . . . . . . DrețnlU de strigare fl. 150
2. Arături și livedl în

Zemescl.............. „ „ „ „ 170
3. Arături și livedl în

VlădenI................. „ „ „ „ 140
HI.

Pășiuni de munte Allodiale în Branfi și 
Zernești.

1. Pășiunile de munte
„Tamas“ în Zâr- 
neșcl afară de pă- 
șiunea de pădure. urelnlit de strigare fl, 60

2. Pășiunea de munte
Clobucetă........... „ „ „ „ 200
Brașovă, 1888 Octomvrie 2.

_ _ _ _ _ _ Mapstratnla orașenescn-

.1 J

PIAȚA MARE Nr. 22,

înființată cu începerea anului acestuia, prove^ută cu cele mai noue mijloce tehnice și asor
tată cu cele mai moderne tipuri,

primesce și efectueză totă felulu de lucrări tipografice, precum:

Opuri și hroșure, statute, foi periodice, imprimate artistice iu aurU, argintă 
și colori, talele, etichete de totu feliulă și esecutat elegantă.

Pentru comercianți: adrese pe scrisori, facture, liste cu prețuri curente, avisuri, reco- 
mandațîuni, cerculare ș. a.

Programe elegante, bilete de visită, bilete de logodnă și de nuntă, după dorință și în colore.
----- -------------------------------
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Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.
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Dispunendti de mașini perfecționate și de isvore eftine pentru procurarea hârtiei, sta- 
bilimentulu nostru tipograficii este în posițiune a eseuta orî-ce comandă în moduli! celu mai 
esactu și esteticii precum și cu prețurile cele mai moderate.

Comandele eventuale se primescu în biuroulii tipografiei, Brașovă, piața mare 
Nr. 22, etagiulu I, cătră stradă. Comandele din afară rugămii a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU. Brașovu.
i


