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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 fâiei nostre.

Prețuim abonamentului:
. Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni 3 fi. 
pe șese luni 6 fi. 
pe ună anii 12 fi.

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 lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

Administratiniiea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovti, 28 Septemvrie v.
1

Despre împeratulă actualii alu 
Germaniei se 4i°e că este fdrte 
mândru și ambițioșii și pote că de 
aici isvoresce și înclinarea sa pen
tru surprise și demonstrațiuni.

Cea mai mare surprisă a fă- 
cut’o împeratulii Wilhelm lumei 
politice și diplomatice, când în-| 
dată după suirea sa pe tronă s’â 
decisu a face cunoscuta visită îm
păratului ruses cu Alexandru III și 
la Peterhof a demonstrații pentru 
amicițiă cu casa imperială a Ro- 
manoviloriî. De aici întorcendu-se 
prin Stockholm și Copenhaga a 
demonstrații pentru cancelarulu 
seu, făcendu-i o visită la moșia sa. 
După aceea a demonstrații în Stut
tgart și Munchen pentru unitatea 
germană și în fine sosindii la Viena 
a demonstrată pentru alianța „ne- 
disolubilă“ a Germaniei cu Aus- 
tro-Ungaria.

Aceste tote au fostu nisce de
monstrări de caracterii positivu, 
der suprematiștii germano-maghiari 
din monarchia nostră pretindă a- 
cum cu bucuriă, că împăratulii 
Wilhelm a mai demonstrații și în 
mo du negativă în favorea loru 

prin aceea, că cu ocasiunea de
corării miniștrilor!! și a marilorii 
demnitari austro-ungarî a trecută 
de totului totu cu vederea pe mi- 
nistrulu-președinte austriacă, con
tele Taaffe.

Este greu a se constata decă 
cu intențiune ori numai așa din 
întâmplare împeratulă Wilhelm 
n’a dată nici d decorațiune con
telui Taaffe, pe când pe d-lă Tisza 
Fa distinsă cu ordinulu vulturului 
negru. Der în totă casulă este 
și rămâne forte bătătore la ochi 
nedecorarea contelui Taaffe.

Și nu trebue, credemă, să ne 
încordămă prea tare memoria spre 
a afla esplicarea acestei surprin- 
4etore aparițiuni. Der în privința 
acesta ne vine întru ajutoră or- 
ganulă nemțescu ală lui Apponyi, 
care cu tdte că este oposițională 
se semte îndemnată a aduce laude 
ministrului-președinte Tisza pen
tru distincțiunea înaltă ce și-a 
sciut’o câștiga dela împăratulu Ger
maniei.

,,D-lă Taffe — scrie „Budapes- 
ter Tagbl.“ — s’a arătată slabă 
față cu Cehii și Polonii și tare 
numai față cu elementulă germană 
din Austria; acestea de sigură nu 
nu suntă calități, cari ară pute se 
insufle deosebite simpatii împăra- 
ratului Germaniei pentru șefulă 
cabinetului austriacă. “

După ce arată mai departe, că 
prin presența d-lui Tisza la pri
mire în Viena contele Taaffe a fost 
cu totulă eclipsată, numita foiă 
adauge:

„In primulă ministru ungu- 
rescă văflu împeratulă Wilhelm II 
ună bărbată de stată, care cu 
tfită puterea, de care dispune, a 
intervenită totdeuna pentru a- 
lianța germană, apărându-o și pro- 
clamându-o ca principiu durabilă 
alu politicei esteridre a monar- 
chiei nostre. A mai vă4ntă încă 
împeratulă germană în d-lă Tisza 
pe ministrulă-președinte ală unei 
țări, care cu tdtă diversitatea na- 
ționalitățiloră și a partideloră sale 
politice este strînsă unită în afară, 

ală unei țeri ale căreia deosebite 
elemente suntă cimentate prin 
neclintita supunere cătră stată și 
dinastia44.

„Față cu acesta unitate44, a- 
dauge fdia ungurescă, „stă înaintea 
ochiloră împăratului Wilhelm Aus
tria multă divisată prin certele 
naționalrtățiloră, care prin colo- 
ntulă seu slavică, precum și prin 
destrămarea mecanismului de stată 
nu este aptă de a servi alianței 
germane ca ună sprijină sigură. 
Acesta Austriă însă cu coloritulă 
seu slavică și cu destrămatulă său 
mecanismă de stată este însă opera 
lui Taaffe. Nu ne mirămă der 
decă împeratulă Wilhelm II n’a 
dată nici ună feliu de atențiune 
ministrului - președinte austriacă, “j

Cu atâtă ihai mare atențiune 
se dă de cătră poporele Austriei 
faptului, că Taaffe a fostă ignorată 
și ecoulă resentimentului ce l’a 
produsă acestă faptă s’a și au4ită 
în sala dietei boeme, cerendă în
coronarea împăratului Austriei ca rege 
ală Boemiei.

Măturile inbilare la NăsfinM.
(Raportă specială ală „Gazetei Transilvaniei1') 

(Urmare.

J)iua întâia.
(3 Octomvre 1888.)

Năsăudulă e îmbrăcată în vestminte 
de sărbătdre.'

Mulțl dintre ospețl au sosită primiți 
fiindă cu mare bucuriă pentru interesulă 
ce au arătată față cu sărbătorile jubilare, 
care au decursă în următorulă modă:

In dimineța dilei de 3 Octomvre o 
deputațiune compusă din domnii: Gre- 
goriu Moisilă vicariu, Ioană Ciocană di- 
rectoră, Dr. Paulă Tanco directoră gim. 
și G-avrilă Scridon prof. gimn. au mersă 
la Bistrița, pentru a bineventa elita 
ospețiloră ce avea să sosescă cu tre- 
nulă..

Destinșii ospețl Br. Desideriu Bân- 
ffy, comite și comisară reg. Dr. Ioană 
Szabo Episcopul gr. cat. ală Gherlei, Dr. 
Ioană Klamarck consilieră ministerială 
de secțiune, Demetriu Coroiană cano

nică, îndată după venire și fiindă trăsu- 
surile pregătite au plecată spre Năsă
udă.

La intrarea în cerculă politică ală 
Năseudului, adecă la comuna Cepan D-lă 
proto-jude administrativă Nicolau Rusă 
încungiurată de ună frumosă publică in- 
teliginte din Năsăudă cu cuvinte pătrun- 
cjătore a beneventată pe înalții ospețl. 
Er de aici înalții ospețl au plecată spre 
Năsăudă.

In partea din. susă a Năsăudului 
vis-â-vis de scolele fundaționale se înalță 
ună măreță portală împodobită cu flori 
și frundeși cu modesta inscripțiă : „Bine 
ap venită!'1

Aici era postată întregă publiculă 
honorațioră din Năsăudă.

Aici era postați în spalieră școlarii 
din gimnasiu, școlarii dela scolele fun
daționale, școlărițele, precum și corpulă 
pompieriloră în frunte cu capela loră mu
sicals.

In sunetulă clopoteloră și a tres- 
curiloră demnitării apară spre drumulă 
Năsăudului.

înalții ospețl sosescă la 6 ore în 
Năsăudă.

La ajungerea înaintea portalului, Pri- 
marulă Năseudului D-lă Iacobă Prodană 
întimpinâ pe înalții ospețl cu cordiale 
și puternice cuvinte.

Ună mare entusiasmă domnia în a- 
celă momentă în publiculă de față. Ura- 
lele de „să trăiască^ erau să nu mai în
cete.

De aici înalții ospețl însoțescă pe 
Ilustr. Sa Dlă Episcopă pănă la biserică, 
unde ună frumosă numără de preoți în 
ornate bisericescl aștepta să salute cu drag 
pe iubitulă loră Episcopă.

Inaltulă demnitară sosesce.
Aici era așteptată la portalulă bise

ricii cu s. cruce și s.Evangeliă, pe care 
după ce le sărută, D-lă profesoră și ca- 
tichetă gimn. Leonă Pavelea a salutată 
în numele clerului peHustritatea Sa prin 
o vorbire bine alesă și bine predată, la 
care înaltulă demnitară a respunsă cu 
cuvinte blânde și adencă pătrundătore, 
după care intrând în biserică s’au cetită 
rugăciunile de litie.

După finirea litiei Hustritatea Sa a 
fostă însoțită de cleră pănă la cuartirulă

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS. “

(1)

întâmplarea sfințilorti trei crai.
(După Arpad Gabanyi.)

0 spună curată, că adevăratulă nume 
ală locului unde s’â petrecută următorea 
istoridră, nu-lu potă numi: mă ferescă 
d’a veni în conflictă cu vr’o comună ru
rală, căci nu poți sci, unde ai să candi
dezi mai târdiu ca deputată dietală. Și 
cu tdte astea lucrulă s’a petrecută din 
vorbă ’n vorbă așa cum îlă spună; nu 
ajută nimică a nega faptulă, căci elă 
aparține nerevocabilă istoriei.

Der celă ce vre să se convingă des
pre adevărulă vorbșloră mele, acela n’are 
decâtă să visiteze biserica catolică din 
Dudvas (vom numi astfelfi loculă, ca să 
nu-lă cunoscă nimenea) unde va vede ună 
frumosă tablou la altară. Vreu să po- 
vestescă istoria acestui tablou.

Așaderă.... nobilulă patronă ală co

munei Dudvas, răpoșatulă d-nă Egydius 
Damoczy, testă comunei 300 fi. cu con- 
dițiunea, ca cu acestă sumă șă se cum
pere ună tablou frumosă pentru altarulă 
bisericei celei nouă.

îndată după ce a sburată la ceră 
nobilulă sufletă ală mărinimosului dă- 
ruitoră și rămășițele sale pămentescl au 
fostă îmormentate cu pompa cuvenită, 
se constitui așa numitulă „ comite tă ală 
tabloului", care se însărcina cu adminis
trarea „fondului Egydius Damoczy", pre
cum și cu supraveghiarea esecutării ho- 
tărîrei răposatului.

In „măritulă și inclitulu comițetă44 
se aflau următorii domni, cari figurau ca 
căpetenii ale autoritățiloră din Dudvas : 
mai ânteiu reverend, d-nă preotă Kele- 
men Futyi, ca președinte onorifică; a- 
poi d-lă jude comunală Bertalan Gon- 
dos, ca vicepreședinte; ca secretară fu 
alesă d-lă Adam Hervadt, care ca no
tară în astfelă de lucruri era bărbată de 
specialitate; forăstierulă Farkas Varany 
și învățătorulă și organistulă Iguaz Ku- 

pasz erau simpli asistenți cu votă con
sultativă și deliberativă.

Acestă comitetă de 5 membri se a- 
duna quantum satis. Și apoi nici nu era 
lucru ușoră să decidă asupra unei ast- 
feliu de cestiunl. Era vorba de facerea 
unui tablou comemorativă, care să ră- 
pescă posteritatea spre recunoscință, spre 
admirațiune și spre pietate, și acesta, vă 
rogă, precum forte nimerită observa 
venerabilulă d-nă preotă Kelemen Futyi, 
nu era puțină lucru!

Celă dintâiu obiectă ală desbaterii 
comitetului îlă formau întrebările: Cine 
să zugrăvescă tabloulă? Și ce să zugră
vescă acestă „cineva" ?

In privința acesta, venerabilulă d-nă 
preotă Kelemen Futyi se esprimă ăst- 
felă:

„Onorată adunare!44
„S’audimă! S’audimă ! răsună deodată 

din cinci gâtlejuri (ală cincelea care era 
ală bucătăresei Marcsa, naturală că nu se 
ia în considerare.)

„Răpoșatulă în Domnulă Egydius 
Darnoczy..."

— Să trăiască ! strigă învățătorulă și 
organistulă; der observândă deodată, că 
n’a nimerit’o, începu a’șî strîmba obrazulă 
ca și cum ar fi ’nghițită nișce ace. D-lă 
Kelemen Futyi continuă:

„....răpoșatulă Egydius Darnoczy s’a 
despărțită din lumea acesta cu dorința, 
ca cei 300 fl. testați de densulă să’i fd- 
losimă pentru cumpărarea unui tablou la 
altarulă bisericei nostre. Părerea mea 
e, onorată adunare, că întrebarea: ce să 
punemă să zugrăvescă? are să vină în 
loculă din urmă!

— „Așa e! Adevărată e! Eljen!44 ră
sună din tdte părțile.

„Răspunsulă meu la acestă între
bare e fofte' simplu. In anii trecuțl pe
trecu p’aci ună pictoră streină, care fo
losi acestă ocasiune, ca să zugrăvescă 
modestulă meu portretă....

— „Eljen!44 răsună din patrți gâtle
juri; ală cincelea era ală bucătăresei, 
care nu numără.
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vicarială anume pregătită pentru Ilustri- 
tatea Sa.

Acestea ar fi pe ^scurtă cele petre
cute cu ocasiunea primirei înalțiloră os- 
pețl în Năsăudă.

Serenadele.
Conformă unei programe speciale 

pentru junimea studiosăloră, acesta la 
8 ore de seră se află adunată la gim- 
nasiulă vechiu de unde sub conducerea 
Domnului profesoră gimn. Dr. A. P. 
Alexi, în sunetulă music ei pompieriloră, 
în șiruri de patru esă din curtea gim- 
nasiului cu torțe și lampe și postându- 
se înaintea gimnasului frumosu iluminat 
și decorată cu mai multe transparente, corul 
studenților sub conducerea D-luiprof.gim. 
GregoriuPletosă esecută mai multe piese, 
er studentulă de clasa VIU. Nicolau 
Borga a ținută ună mică discursă întru 
onorea Maiestății Sale Impăratului-Rege 
Franciscă Iosifă I. și a întregei case dom- 
nitore. Aceste sincere cuvinte au fostă 
întimpinate cu ună întreită: „să tră
iască?:

Dela vechiulă gimnasiu junimea stu- 
diosă în ordine esemplară, spre lauda sa 
și a corpului profesorală în sunetulă mu- 
sicei și însoțită de ună numărosă pu
blică se îndreptă sprenoulă edificiu gim- 
nasială.

Momentă sărbătorescă!
Monumentalulă și nentrecutulă în 

frumsețe edificiu gimnasială frumosă 
iluminată și decorată cu transparente, este 
pentru prima dată salutată de ftum să 
junime și de publiculă asistentă.

Aici din nouse esecută mai multe piese 
din partea corului vocală, er studentulă 
de clasa VIII Bozga Nicolau salutândă 
gimnasiulă prin câteva cuvinte încântă- 
tore îșl sfârșesce uralele sale întru ono- 
rea Maiestății Sale Impăratului-Rege 
Franciscă Iosifă I șl-a întregei Case 
domnitore, care cuvântare a fostă cu 
multe urale de „să tracscă? primită din 
partea publicului.

In sunetulă musicei și totă în acea 
ordine junimea și întregă publiculă se 
îndrepta spre locuința Rvds. domnă vi
oară pentru a aduce omagiele sale înal
tului demnitară bisericescă Ilastrității 
Sale Domnului Episcopă Dr. Ioană Szabo. 
De asemenea esecută și aici junimea mai 
multe piese, er studentulă de cl. VIU 
Ioană Meleană ținu ună frumosu discursă 
.Ilustrității Sale la care Ilustritatea Sa, 
prin cuvinte sincere mulțămi cu multă 
dragoste tinerimii.

De aici îșl continuă tinerimea mer- 
sulă spre cuartirulă Ilustrității Sale dom
nului baronă Desideriu Banfiy, comite 
supremă și comisară reg., unde studen
tulă de cl. VIII Ioană Șleamă prin o 
cuvântare în limba maghiară aduse o- 
magiele tinerimii Ilustrității Sale, er Ilus
tritatea Sa mulțumindă tinerime! o în
demnă la ascultare și supunere față de 
profesori și la cultivarea adevăratului 
patriotismă. Esecutândă și aici tinerimea 
mai multe piese, străbătândă stradele se

„Acestă d-nă pictoră, onorată adu
nare, este precum am esperiată, ună omă 
forte onorabilă și afară de acesta ună 
mare talentă. AdI îșl termină studiele 
sale în MUnchen. Mărturisescă acum, 
onorată adunare, că eu — în speranță, 
că onorata adunare îmi va da indemni
tate — deja am intrată în tractărî cu 
amintitulă domnă în privința tabloului 
dela altară și am primită asigurarea, că 
e gata să ne facă pentru 200 fl. ună ta
blou, cum nu se pote găsi pănă acji în 
nici o biserică.

— Eljen! (
„De aceea propună, onorată adu

nare, să însărcinămă pe susă numitulă 
domnă artistă cu esecutarea tabloului 
dorită de răposatulă Egydius Damoczy.

— Fărte bine! Așa e! Eljen! ră
suna din tote părțile.

Propunerea a fostă primită.
(Va urma.) 

îndreptă spre cuartirulă Hustrițății Sale 
domnului Dr. Ioailă Klamarick, unde 
studentulă din cl. V1H Octayiu Popescu 
țină de asemenea în lîinba maghiară, un 
frumosă ^discursă, la care Ilustritatea 
Să răspunse în limba maghiară în ună 
adevărată tonă oratorică și cu alese cu
vinte la adresa tinerimii.

Tinerimea se îndreptă de aici spre 
administrațiunea fonduriloră, esecutândă 
asemenea mai multe piese, studentulă de 
cl. VIU Ioană Păcurariu aduse omagiele 
sale fundatoriloră și patroniloră institu- 
teloră de învățământă, la care cuvân
tare răspunse Rvds. Domnă vicariu Gri- 
goriu Moisilă, îndemnândă tinerimea la 
religiositate, moralitate și cultivarea sci- 
ințeloră.

Aceste cuvinte ale venerabilului vi
oară au fostă însoțite de multe și ne- 
sfîrșite urale de „să trăescă".

In fine junimea se îndreptă spre 
gimnasiu vechiă, unde de asemenea ese
cutândă frumosele piese corulă studen- 
țiloră, tînărulă studentă de cl. VIII U- 
talea Octaviu ținu ună frumosă dis
cursă d-lui directoră gimn. Dr. Paulă 
.Tanco, la care discursă d-lă directoră 
răspunse în nisce termini însuflețitorî și 
aleși îndemnândă tinerimea la supunere 
și cultivare.

Cu aceste se finiră serenadele la 10 
.ore, eră publiculă se departâ în sune
tulă musicei, care se îndrepta spre lo- 
calulă primăriei, ca semnă cum că fes
tivitățile pentru astăcjl s’au finită.

După aceste urmă sera de conve
nire în otelulă „Grivița*, unde se adună 
o mulțime de bspețl între cari Hustri- 
tățile Loră Br. Banfiy, Dr. Ioană Szabo, 
Dr. Klamarick, Ielinek deputatulă cer
cului Năsăudă, și o mulțime de onora- 
țiorî din Nasăudă și giură.

ț)iua a doua.
(4 Octomvre 1888.)

AdI e cfi cu s6re, adl e sărbătore : 
Timpulă frumosă, se pare a se asocia la 
bucuria ce o simțimă cu toții.

In zorile dilei sunetulă trăsuriloră 
și sunetulă musicei anunciau cjiua de săr- 
bătore, onomastica Maiestății Sale Im- 
păratului-Rege Franciscă Iosif I. și în lă- 
gătură cu acâsta sărbătorea iubilară și de 
sfințire a noului edificiu gimnasiale.

La 8 ore dim. se începe celebrarea 
sfintei liturgii, pontificândă Ilustritatea 
Sa Domnulă Episcopă asistată de 42 
preoți.

Biserica plină de credincioși. Br. 
Bânfîy, Dr. Klamarick, Jelinek, oficeri, 
și tote brașele aflătore în Năsăudă au 
participată la serviciulă divină în mare 
gală.

Corulă reuniunei de cântări din Nă
săudă s’a destinsă prin propta esecutare 
a cântăriloră bisericescl. Publiculă era 
încântată de maiestatea și sublimitatea 
cântăriloră.

Nu avemă în deajunsă cuvinte ca să 
putemă mulțumi membriloră și membre- 
loră reuniunei, nu avemă în deajunsă 
cuvinte ca să ne esprimămă satisfacțiu- 
nea nostră D-lui profesoră gimn. de 
musică Ioană Fischer. Onore reuniunei, 
trăiescă și înflorescă, bucurându-se și pe 
viitoră totă de asemenea succese!!

După finirea serviciului divină, în 
esemplară ordine preoțimea și întregă 
publiculă esă din biserică îndreptându-se 
spre noulă edificiu gimnasială.

Conductulă sărbătorescă era încun- 
jurată de pompierime, de asemenea or
dinea era supraveghiată singură și nu
mai de pompieri.

Totulă era o sărbătore. Copii și 
copile, tineri și bătrâni, toți erau sărbă- 
toresce îmbrăcațl. Toți de-o potrivă 
vreau să dea însemnătate deosebită săr
bătorii.

In linisce ajunserămă înaintea măre
țului edificiu gimnasială, unde erau fă
cute pregătirile de lipsă pentru sfințirea 
apei.

Ilustritatea Sa îndeplinesce actulă 
sfințirei apei, apoi stropesce cu părin- 
tâsca sa mână câteva din chiliile din 

parterulă edificiului, ăr mai mulțl dintre 
preoți. să verșescă stropirea ‘ou apă sfin- 
țităia întregului edificiu.

Totă cu acestă ocasiune se sfințesce 
noulă stegă gimnasială, care' este o ade
vărată ’podobă a institutului. Aeestă 
stegă este răsărită din inițiativa dame- 
loră române din Năsăudă și jură. Co- 
lorea este albastră ca ceriulă, e de mă
tase duplă, și împrejură cu ciucuri de 
aură. Pe densulă portă următorea in- 
scripțiune cu litere de aură: „ Virtus et 
literae. Felicîtas vestra". cuprinse între 
ramuri de stejară formate din aură, a- 
ceste de-o parte; de altă parte: „Recu
noștință fundatoriloru și susțiitoriloră gim
nastului." Pe o pantlică lată de mătase 
albă, care atârnă liberă pe stegă, se află 
următorea inscripțiune: „Damele române 
din Năsăudă și jură an. 1888.“

După săvârșirea actului de sfințire 
a edificiului și a stegului urmeză acelă 
actă memorabilă, care nu va trece nicl- 

. odată în uitare : predarea cheii noului edi
ficiu gimnasială.

(Va urma.)

ZDIX-T
„Corespondenței de L’Est“ i se scrie 

din Belgradă, din isvoră autorisată, că 
guvemulă sârbă va fi în curândă obli
gată d’a proclama starea de asediu pen
tru totă, regatului șerb eseu. Etă împreju
rările care ară sili pe guvemulă regelui 
Milană să recurgă la o măsură atâtă de 
gravă :

1. Abusulă constantă ală libertăței 
presei; 2. Agitațiunea nesfîrșită contra 
guvernului și contra autoritățiloră ese- 
cutive ale țărei; 3. Răspândirea continuă 
de sgomote false precum: crisă ministe
rială iminentă, — lucru care paraliseză 
eficacitatea^ ordonanțeloră guvernamen
tale. 4. In fine uneltirile criminale ale 
oposițiunei. I

*
După cum se telegrafeză din Lon

dra, corespondentul diarului „Daily-News“ 
crede că întrevorbirile continuă pentru a 
ajunge la o soluțiune a cestiunei bulgare. 
Rusia ar consimți a nu trimite ună co
misară rusă în Bulgaria, ea ar accepta 
alegerile făcute sub ună comisară turcă, 
ună ministeră compusă din domnii Stam- 
buloff, Zancoff și Karaveloff; Austria, din 
partea sa ar consimți la depărtarea pro- 
visoriă a principelui de Coburg. . O notă 
colectivă a puteriloră, redigiată în a- 
cestă sensă, s’ar adresa în curândă 
Porții.

Afacerea Strossmayer.
Se telegrafiază din Roma, că 

Curia Papală a pusă ad acta aface
rea Strossmayer și că față cu Papa 
acestă afacere este terminată. Va 
s6 Papa nu o se trimită pe 
Strossmayer la mănăstire, ci va 
remâne și mai departe episcopii atu 
Diăkovarului, în mănia tuturoru șovi- 
niștiloru.

„Curia papală — dice Egyetertes“ 
— nu se alătură Ia pașii întreprinșl de 
regele maghiară contra lui Strossmayer. 
Papa nu ascultă de regele maghiară, 
ci ascultă informațiile nunciului din 
Viena. Dâr ore în| Strigoniu sâu în 
Budapesta nu se află nunciu papală ? — 
Nu, nu se află Papa, dela Roma nu are 
ună ambasadoră specială în Ungaria, 
care este în preponderanță catolică. La 
curtea regelui maghiară, care părtă tit- 
lulă: apostolică, nu se află nunciu pa
pală. Afacerile ce le are biserica cato
lică din Ungaria cu Curia Papală se duc 
la îndeplinire prin intervenirea nunciu
lui papală din Viena. Atâtă de puțină 
comunitate se află între Austria și bise
rica catolică din Ungaria, încâtă în ar- 
ticululă de lege 12 din 1887 nici nu se 
face amintire despre ea. Și pănă în 
timpulă de față guvemulă maghiară și 
biserica catolică maghiară a suferită a- 
cestă anomaliă, și etă acumă putemă 
vede urmările acestei anomalii în modul 

cum purcede Curia Papală față cu Stros- 
mayer, față cu acelă episcopă agitatoră 
ungară, care este sprijinită de anumite 
cercuri din Viena. “

Se vede că pe „EgyetertesM et 
conșortes nu’i dore atâtu netrimite- 
rea lui Strosmayer la mănăstire, cât 
mai multufaptulu, că nu potfi face 
presiune asupra nunciului papală 
din Viena și de aceea li-ară tre
bui ună nunciu papală, care se 
locuiască în Budapesta și se stea 
sub influința și la ordinnlă directă 
ală loră.

Ce privesce scrisdrea de justi
ficare a lui Strossmayer cătră 
Papa, pe care, după „Kolnische 
Zeitung“, am reprodus’o în nr. 
213 ală fâiei ndstre, etă ce scirî 
se ventileză :

0 telegramă semi-ofitială din Agram 
anunță, că în cercurile cu influență de 
acolo se recunosce, că episcopulă Stross
mayer a trimisă la Roma o scrisore de 

justificare. Copia acestei scrisori se află 
în proprietatea canonicului Racski și 
din ea se pote constata pe deplină fal- 
sificația din „Kolnische Zeitung“. Epis
tola originală s’a trimisă încă în luna 
lui Augustă, va să dică înainte de inci- 
dentulă dela Bellovar. Textulă ei ori
ginală este încă pe atâta și jumătate așa 
de mare cum este scrisore a apocrifă din 
„ Koln. Zeit. “ și nu este vorba în ea nici 
de catolicisarea Rusiei și nici invective 
contra guvernului ungurescă nu cu
prinde.

„Deutsche Zeitungu din Viena este 
informată, că episcopulă Strossmayer a 
adresată Papei o scrisore ală căreia cu
prinsă este cu totvlu analogă cu scrisorea 
comunicată de „Koln. Zeit? Cercurile di
plomatice din Viena suntă deplină con
vinse, că cuprinsulă scrisorei publicate 
de „Koln. Zeit.“ corăspunde pe deplină 

-cu originalulă, deși se ivescă în ea une
le schimbări neînsemnate.

Laveleye, cunoscutulă scriitoră bel
giană, ia în apărare pe Strossmayer în 
colonele diarului „Pali Mall Gazette", 
dicândă între altele, că Strossmayer nu 
pentru prima oră a fostă dojenită acum 
din partea regelui maghiară. Episcopulă 
de Diakovar portă și titlulă de episcopă 
ală Bosniei,1 însă după ocuparea Bos
niei guvemulă maghiară n’a voită ca 
ținuturile ocupate să stea sub o au
toritate bisericâscă croată, de aceea 
a mijlocită dela Roma, ca Bosnia să 
se desbine de eparchia bisericescă de 
Diakovar, să se ridice la rangulă 
de Metropoliă și să se pună sub 
jurisdicțiunea unui archer eu catolică ma
ghiară. In causa acesta Strossmayer șl-a 
cerută audiență atâtă la Papa, câtă și 
la regele. Regelui i-a disă : Pentru mine 
nu ceră nimică, responsabilitatea mea 
este destulă de mare; der Maiestatea 
Vostră să nu lăsațl, ca Bosniacii să fiă 
jertfiți Maghiarii oră. Rogă pe Maiesta
tea Vostră să protegiațl adevăratele in
terese ale Bosniei. — La acestea regele 
să fi răspunsă în tonă amenințătoră, că 
elă nu vre să se lase a fi dăscălită și 
dicândă acestea a lovită cu sabia în 
pământă. La acestea Strossmayer să fi 
disă : Maiestatea Sa folosescă-și săbia pen
tru apărarea patriei, er nu pentru amenin
țarea unui preotu bătrână, care este gata 
a-șz jertfi vieța pentru Austria și domni- 
torulă ei supremă.

țHarele serbesci, împreună cu Szopszki 
Dmevnik din Budapesta, Ssrbobran din 
Agram etc., presupunândă că scrisorea 
de apărare a lui Strossmayer, publicată 
de „Koln. Ztg.“, ar fi adevărată, se u- 
nescă întru a condamna tendințele lui 
Strossmayer de a converti pe Slavi la 
catolicismă. Mai vîrtosă cea din urmă 
e forte cătrănită și cere cu urgență, ca 
Strossmayer să declare, decă numita scri
sore este în adevără apocrifă, ori e a- 
devărată, căci în casulă din urmă are 
să-i arate lui Strossmayer ce ’nsemnă 
tendințele lui de a catolicisa pe Slavi.
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SCIRILE PILEI.
Luni s’a întrunită consistorială me

tropolitană din Sibiiu pentru resolvarea 
agendeloră ordinare și a altoră obiecte 
ce au sâ fiă preaentate congresului na
țională jbisericescă, care se va întruni 
Sâmbătă. Spre scopulă acesta au sosită 
în Sibiiu P. S. Loră Episcopii Ioană 
Popasu din Caransebeșă și Ioană Mețianu 
din Aradă.

* * *
Dieta ungurescă e convocată, pre- 

■ cum se scie, pe (fiua 1° Octomvre 
n. E posibilă însă, ca ședințele camerei 
deputațiloră sâ începă numai la 17 Oc
tomvre n.

* * *
Prințulă de Wales, care a fostă pe

trecută de Regele Carolă pănă la Pre- 
deală, unde șl-a luată adio de elă îm- 
brățișându-lă de repețite ori și sâru- 
tându-lă, a sosită în 8 Octomvre la 
Gurghiu. La Cucerdea s’a întâlnită cu 
prințulă de coronă Rudolfă, de unde au 
plecată împreună la Gurghiu, unde so
siră și archiducii Otto și Friderică. Deja 
în 8 Octomvre porniră înalții ospețl la 
venătore, dâr n’au dată peste nici ună 
ursă, numai doi porci sălbatici trecură 
prin linia gonaciloră. Prințulă de co
ronă a sistată apoi venătorea, amâ- 
nându-o pe diua următore. Căldura cea 
mare a mânată pe urși din vale pe vâr
furile cele mai înalte. Conformă pro
gramei, vânătorea avea să se termine acfi. 
Plecarea era stabilită pe diua de 11 
Octomvre. In privința acesta ni s’a tri
misă și o corespondență, pe care o vomă 
publica în numărulă de mâne.

* * *
pilele acestea se va termina la Pa- 

risă tipărirea opului „Tesaurulă dela Pe
trosa14, de d-lă Al. I. Odobescu.

* * *
Viceșpanulă comitatului Pestei a 

suspendată din slujbă pe fostulă casieră 
bisericescă și actualulă consilieră magis- 
tratuală ală orașului Felegyhaza, Ale- 
sandru Kocsis, fiindă că nu șl-a dată 
nici o socotelă despre banii bisericescl 
încredințați lui. După terminarea cer- 
cetărei, protofiscalulă comitatului Pestei 
propuse, ca Al. Kocsis să fiă suspendată. 
Propunerea s’a comunicată primarului 
din Felegyhaza cu invitarea d’a încu- 
nosciințe despre acesta pe Kocsis.

** *
In cerculă comisariatului financiară 

ală Devei au incursă pănă acum 43,000 
fi. ca dare pe spirtă; se crede să fi in
cursă din totă comitatulă circa 160,000 fi.

* * *
„Românulău scrie, că două persone 

din Brașovă au făcută rămășagă cu alțl 
prietini ai loră, că voră percurge pe josă 
în 36 de ore distanța dintre BrașOvă și 
Bucurescî. Rămășagulă se va pune în 
esecutare săptămâna viitore.

* * *
Cu contractă de serviciu și cu cau

țiune de 100 fi. în bani gata, proprietate 
ori hârtii de valore, e de ocupată postulă 
de magistru poștală în Vaia, comit. Mu- 
rășă-Turda; lefa e 180 fi. pe ană, 40 fi. 
cheltuell de cancelaria și 12 fi. cheltuell 
de îmânare. Se cere etatea de celă pu
țină 20 ani la bărbați, 18 ani la femei, 
vieță nepătată și instrucțiunea necesară 
în acestă specialitate, ori să fi absolvată 
concurenții o scolă civilă seu altă scolă 
egală acesteia. Suntă preferiți cei cari 
au avere. Petițiunile se adreseză la di
recțiunea poștală din Sibiiu în intervală 
de 3 săptămâni.

* * *
In Belină, din Săcuime, au fostă pre

făcute în cenușe șurile pline cu bucate 
a doi economi.

* * *
Se anunță din Borna, că împăratulă 

Wilhelm a lăsată să i se aducă acolo 
trăsura și caii săi din Berlină, pentru 
că Papa i-a oferită pr.opria sa trăsură 
de stată spre a-lă aduce în Vaticană. 
— Nu cumva s’a temută împăratulă ger

mană, că urcându-se în trăsura i. de stată 
a Papei, acesta se va pută tălmăci în 
favdrea puterii lumescl a sântului soaună ?

** *
Principele Waldeck-Pyrmont, socrulă 

regelui Olandiei și unchiu ală M. S. Re
ginei României, va sosi la 20 Octomvre 
la Sinaia.

Mișcarea electorală.la România.
Cu privire la pregătirile elec

torale în România și la fierberea 
dintre partide primesce „N. fr. 
Presse“ următdrea corespondență 
din Bucuresci cu data de 4 Oc
tomvre :

Disolvarea „Oposițiunii unite“, ce a 
fostă predisă încă pe timpulă dimisiunii 
Cabinetului Brațianu-Sturdza ca neevita
bilă, s’a și efectuită în aceste (file, pen
tru ca se dee nascere la nouă jalianță 
electorale. Pe când aripa conservativă 
a „oposițiunei unite“ de mai înainte con
dusă de L. Catargiu, în apelulă său elec
torală pe deoparte dă espresiune dușmă
niei, ce o nutresce față eu regimulă na- 
țională-liberală, âr pe de .altă parte fic- 
sâză unele puncte din programă cari se 
potrivescă forte bine cu proiectele de 
lege anunțate de guvernă, pe atunci a- 
ripa liberală a alianței oposiționale for
mată din aderenții lui DimitrieBrătianu s’a 
împăcată cu partidulă națională-liberală, 
pentru ca uniți să pășescă în contra can- 
didațiloră junimiști și conservativi.

Deocamdată acâstă împăciuire, ce 
s’a făcută numai prin formarea comite- 
teloră unite liberale oposiționale, esistă 
în mai multe orașe. Piedeca cea mai 
mare pentru reîmpreunarea grupului Sec- 
sionistă a lui Dumitru Brătianu cu maio- 
ritatea parlamentului liberală-națională, 
este delăturată, dedrece Ioană Bratiană ca 
conducătoră ală acesteia din urmă a 
(fisă, că elă în interesulă causei va face 
totă posibilulă ca diferințele dintre elă 
și fratele său să dispară. Dumineca vi
itore se va sancționa alăturarea completă 
a grupului Dumitru Bratianu la Națio- 
nali-liberall printr’o adunare, ce se va 
ține în sala Ateneului. (Acesta adunare 
s’a amânală —Red. Gaz.) Decă vaavâ 
durată acestă legătură a celoră două 
fracțiuni politice, cari în sensulă teoriei 
lui Darvină, fiindă de soiu rudită, s’au 
luptată cu multă mai aprigă, decâtă ca 
să se fi putută crede posibilă o împăciu
ire, acesta este o altă întrebare. Cu tote 
acestea numita alianță este mai naturală 
ca alianța electorală a grupului demo
crată rădicată a lui Pană cu naționali 
liberali din Iași.

Căci ce potă ave comună nisce 6- 
menl cu cugetări neleale ca ale edito
rului și protectorului cfiarului „Lupta“ 
Mârzescu, c’ună partidă care s’a procla
mată contra ministerului Rosetti-Carpă, 
ca singurii apărători ai ordinei dinastice ? 
Da! când s’ar pute aștepta dela acestă 
alianță celă puțină ună resultată de-o 
însemnătate mai multă decâtă locală. 
Nu este însă casulă acesta, deorece se 
scie din esperiență, că orice guvernă ro
mână și fără întrebuințarea mijloceloră 
ilegale dispune de influință de ajunsă, 
ca să conducă alegerile pentru parla
mentă în sensulă dorințeloră sale.

Nu vreu. se înțelegă!
Centraliștii și suprematiștii germano- 

maghiari nu vreu să înțelegă cum se 
face că contele Franciscă Thun tocmai în 
momentele de față, când ei se îmbrăți- 
șeză și se sărută cu aliații prussianl, 
vine să pretindă restituirea dreptului pu
blică ală Boemiei și încoronarea monarchu- 
lui ca Rege ală Boemiei.

Postulatele de dreptă publică ale 
conservativiloră moderați boemi îndemnă 
pe „Boemiau de a face următorea ob
servare : „Decă, (fice acâstăfâiă, „ceea ce 
pretindă Germanii din Boemia — adecă 
împărțirea teritorului după naționalități 
— apare față cu țâra ca o „îmbucătă- 

țireff,. ce ar fi atunci față cu imperiulă 
realisarea dorințeloră ce le nutrescă 
autonomiștii cehi și conservativii?

„Pester Lloyd*1 se miră, că contele 
Fr. Thun cere încoronarea tocmai în 
nisce momente, când chiar și în „glorio- 
sulă regată ală Boemiei trebue să se 
sâmță ceva ce apasă ca și o pâclă poli- 
tică“ (alusiune la fraternisarea cu Bis- 
markiștii). Nu vrâ să ’nțelegă mai de
parte foia ungurâscă de ce tocmai a- 
tuncl, când foile cehice voiescă să de
monstreze, că nu esistă nici o contrazi
cere între politica interidră și esteriâră 
a monarchiei, conservativii boemi ară 
voi să o împingă pe cea dintâiu la o 
„desvoltare estremă“. Nu scie „P. Lloyd“ 
dâcă nu cumva se crede, că ministerulă 
Taaffe se sâmte nesigură și că-șl va căuta 
ună sprijină în alăturarea mai strînsă la 
partidele federalistice, ori că conserva
tivii voiescă să demonstreze în altă di
recțiune, arătândă ce elemente Și nisu- 
ințe ar eși la suprafață, dâcă s’ar delă- 
tura influință mulcomitore a regimului 
Taafle ?

Nu vreu se ’nțelegă suprematiștii cum 
mai cugetă cineva, afară de Nemți și de 
Unguri, să aibă dorințe și postulate atâtă 
de „estremeu, când d-nulă Tisza ciocnes- 
ce paharulă cu Bismark fiiulă pentru 
Bismark tatălă și când „P. Lloydu ju
ră, că duhulă, care completâză trinitatea, 
nu pote fi decâtă însuși marele ministru- 
președinte ungurescă.

Literatură.
A eșită de sub țipară volumulă I. 

din Istoria Românilorîi din Dacia Traiană 
de A. D. Xenopolă, cuprincjendă istoria 
veche.

Istoria complectă a Bomâniloră din 
Dacia Traiană de A. D. Xenopolă va 
forma 6 volumurî în formatula și mări
mea celui I-iu apărută, adecă aproxima
tivă câte de 40 coli de țipară și va con
ține expunerea istoriei româneșcl pănă 
la unirea țeriloră române (1862). Volu- 
murile viitore voră apărâ în intervale 
de 6 luni și voră cuprinde materiile ur- 

-mătore: Volumulă U.: Dela descălecare 
pănă la Mihai Viteazulă. Volumulă LU.: 
Dela Mihai Viteazulă pănă la Matei Ba- 
sarabă și Vasile Lupulă. Volumulă IV.: 
Dela Matei Rasarabă și Vasile Lupulă 
pănă la FanarioțI. Volumulă V.: Epoca 
Fanarioțiloră. Volumulă VI.: Istoria con
timporană dela 1821—1862 și indicele. 
Prețulă tmui volumă este de 10 lei. (5 fl.)

Fiă-care cumpărătoră este rugată a 
însemna numele și locuința în carnetulă 
ce i se va presenta, spre a se șei unde 
să i se comunice volumurile următore.

S’au tipărită 100 de exemplare nu
merotate pe hărtiă velină a 15 lei vo
lumulă.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
Miirzzuschlag, 11 Octomvrie.— 

Amândoi împărații și-au luatu adio 
în modă cordialu1 îmbrățișându-se 
și sărutându-se de trei ori.

Ponteba, 11 Octomvre.— împă
ratule Germaniei a sosite aici eri 
la 8 6re sera. Generalule Lanza 
l’a bineventate în numele Regelui 
Italiei. împăratule Wilhelm și prin- 
țule Henric se dădură jose din 
cupeu și se întreținură cu persâ- 
nele oficiale venite spre întâmpi
nare. La 9 6re împăratule cu suita 
a plecatu mai departe și a sosite 
după amecju în Roma.

DIVERSE.
0 plantă care umblă. Se află în pă

duri o plantă vivace, ală cărei trunchiu 
nu stă nicl-odată doi ani d’a rândulă în 
acelașă locă. Acestă plantă este ună 
felă de ghiocelă (convallaria polygona- 
tum), numită de poporă pecetea lui So- 
lomonă. Acestă nume este datorită dis- 
posițiunii particulare a rădăcinei sâu 
rhisamei, care este alcătuită din nisce 
noduri succesive, semânândă puțină cu 
pecețile cari odinioră s’atâmau la lanțu

rile de cesomică. Acestă rădăcină, din 
vârfulă căreia ese trunchiulă unică, care 
portă foile și florile în clppoței albicibșl, 
cresce în fiecare ană câtă lungimea unuia 
din aceste noduri, pe care trunchiulă 
usoându-se, lasă ună felă de semnă seu 
bubă. ' Ecă dâr, cum acâstă plantă, deși 
rămâne ââeeașl, îșl schimbă loculă în 
fiăcare ană. Se potă desgropa unele 
din acestea rădăcini, cari au pe dânsele 
câte 15 și 20 noduri, despărțite unele 
de altele de două centimetre. Planta, 
prin urmare, dateză de 15 ori 20 de 
ani; er ultîmulă său trunchiu anuală stă 
într’o depărtare de 30 sâu 40 centi
metri de primulă trunchiu eșită în a- 
nulă dintâiu.

Emanciparea femeilorii. pilele tre
cute s’a ținută la Chicago o mare în
trunire de femei, cari discurtau cu multă 
vehemență asupra nedreptății ce se face 
secsului frumosă neadmițându-lă în lup
tele electorale: „Bărbații, tuna oratârea 
de pe înălțimea tribunei, ne credă în 
tote privințele^ inferiore. Parlamentulă 
ne este închisă, la alegeri ne este in
terzisă de a ne pronunța și noi, și tote 
funcțiunile statului suntă usurpate de 
secsulă celă tare. Tare? De ce? Să 
ne primescă în armată, și să vedemă, 
dâcă în casă de resboiu nu ne vomă 
face datoria alăturea cu bărbații. Cine 
susține, că ne lipesce curagiullă?“ In 
momentulă acesta, ună șorece mare eși 
de sub tribuna, pe care vorbea oratorea 
Cu ună strigătă de groză oratorea sări 
peste rampă și se răpedi la ușă. Ună șo
rece !.... Ună șorece !.... resuna în tâte 
părțilă. Se făcu e învălmășelă mare, 
câte-va femei leșinară, âră celelalte o 
luară la fugă. Și după câte-va minute 
sala era gălă, meetingulă se sfârși, 
âr șorecile remase singură stăpână pe 
situațiă.

Ioanii ZEPipoș-ă.,
Comite supremă în pensiune și advocată, 

după grele și îndelungate suferințe, în 
ală 67-lea ană ală vieții și în ală 40-lea 
ană ală fericitei căsătorii, șl-a dată no- 
bilulăsufletă în mânile Creatorului Mier
curi în 10 Octomvre (28 Sept.) a. o. di- 
mineța la 2 âre.

Solemnitatea funebrală se va ține 
Vineri în 12 a lunei curente la 9 âre 
a. m., âr remășițele pământescl ale scum
pului defunctă se voră transporta ime
diată la Hondolă în mormântulă fami
liară.

Acestă ireparabilă perdere subsem- 
nații cu inima sfășiată de durere o a- 
ducă la cunoscință tuturoră rudeniiloră 
și amiciloră lui, precum și multă iubitei 
sale națiuni.

Alba-Iulia, în 10 Octomvre (28 Sep- 
temvre) 1888.

Maria Pipoșă născ. Danciu, soțiă; 
Ioană, Aurelă, Emilia mărit. Munteanu, 
Eufemia fii, și fiice; Ioană Munteană, 
ginere, Emilia, Corneliu, nepoți.

Cursulu pieței Brașovu 
din 10 Octomvre st. n. 1888.

9.36 Vend.
9.30
9.68

10.88
9.88
5.69

101.—
98.—

127.—

Bancnote româneșcl ( 
Argintă românescă . 
Napoleon-d’orI . . . 
Lire turcescl . . . 
Imperiali . . . . .
GalbinI...................
Scris, fonc. „Albina1^0/!

n n n
Ruble rusescl 
Discontulă

9.40
9.82
9.65 

10.90
9.90
5-72

n
M
n
M
n
n
n
ii 

ană.

o
5% 98.50

128.—

Cursulu la bursa de Vieua
din 10 Octomvre st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0............................
Renta de hârtiă5°/0............................
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

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

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

ostă ungare (3-a emisiune) . . 
Bonuri rurale ungare.......................
Bonuri cu clasa de sortare . . . . 
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 
Bonuri cu cl. de sortare...................
Bonuri rurale transilvane...................
Bonuri croato-slavone.......................
Acțiunile băncei de credită austr . . 
Galbeni împărătesei .......................
Napoleon-d’orI.....................................
Mărci 100 împ. germane..................
Londra 10 Livres sterlings . . . .

99.65
90.35

146.50

96.—

112.30
104.50
104.50
104.50
104.50
104.40
104.—
307.20

5.75

Editoră și Redaotoră responsabilă :
Dr. Aurel Murețiana.
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- PUBLICAȚIUNE.
Se aduce prin acesta la cunoscința 

publică, cumcă se, vorfi da în arendă joșii 
însemnatele, arături, parțelele de pășu- 
natii, pășiunile de munte în fostulîi Do
miniu, aparținătore comunei BrașovG, a- 
semenea pământurile ăflătore pe terito- 
riulft orășenesc^, pe cale de licitațiune 
verbală și înscrisa pe lângă ulteridra a- 
probare din partea representanței comu
nale, conforma condițiunilorG ăflătore la 
oficiula economica orășenescă în orele 

' de cancelariă, în Brașova, pe timpulă de 
' 6 ani, adecă dela luna Septemvrie 1888 

până în luna Octomvrie 31 1894 oferen- 
țiloră.

Licitațiunea și ofertarea se ține Joi 1 
' în 18 Octomvrie a. c. la 8 ore antemeridi-
■ ane in sala de ședințe in casa sfatului.

Fiăcare licitanta are a depune, îna
inte de a i se da voiă la oferirea ver
bală, una vadiu de lO°/0 din prețuia de 
strigare, în mânile comisiunii de licitare. 
Ofertele scrise, care se voră deschide 
după licitațiunea vbrbală, au să se pre
dea închise, provădute cu denumirea ace
lui obiecta pentru care se ofereză, celă 
mai târdiu pănă în 17 Octomvrie a. c. la 
orele 6 postmeridiane, diligentului oficiu
lui economica E. Hintz.

In ofertele, provădute cu 50 cr. tim-
■ bru, este neapărata de lipsă se fiă con

ținută întocmai acea denumire a obiec
tului pe care se ofereză, asemenea să 
conțină și prețuia oferita pe arendă a- 
nuală, esprimata în cifre câta și în litere, 
totdeodată și declararea, că oferentula 
cunosce condițiunile de arendare și lici
tațiune în tota cuprinsula lora și se su
pune acelora. Asemenea are ofertula să 
conțină acludata una vadiu de 10°/0 din 
suma oferită de arendă.

Arendatorula este obligata să de
pună o cauțiune egală cu prețuia de\a- 
rendă pe una ana, și decă arenda anuală 
trece peste 50 fl. este obligata pentru 
facerea contractului de arendare în forma 
unui documenta notariala.

Obiectele de arendată sunta urmă- 
xorele, adecă :
i> __ _____________________________________

I.
Pămenturi pe teritorinlft orășenescu.
1. Livadea logofătului prCțUlfl de StTÎgire fl. 20
2. Pământurile de fer 

mare și mica . . .
3. Livadia în lipias
4. Livadia în Tratzko
5. Așa numitula pă- 

rechea preotescă .
6. Staffănula mare și

mica....................
7. 2 petece de pământ

în Stafîăna și lângă 
Fântâni oră............

8. Livadea vitelora în 
Timișula de susa .

9. Pămenta comunala 
pe partea de josa 
a scdlei de înnotare

10. Parțelele I și H în 
Tabăra mică. . . . 

11.16 parțele în Rogo- 
za mică .......

12. Grădinii lângă ca- 
sarma „Lazarethu.

13. Pășunea Postovar 
și colțu Crucului 
fără pășune de păd.

14. O h’vadiăpePredel
II .

Arături și livezi în fostulu
1.

Cea mai bună 66,36-23
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Ti

Ti

n

Ti

30
40
8

15

35

60

25

70

100

10

100
30

Dominiu.
Arături și livedl în
Apața........ prețulH de strigare fl. 150
Arături și livedl în
ZâmescI.............. „ „ „ „ 170

3. Arături și livedl în
Vlădenl.  ........... „ „ „ „ 140

HI.
Pășiuni de munte Allodiale în Brand și 

Zerneștî.
Pășiunile de munte 
„Tamas“ în Zâr- 
neșci afară de pă- 
șiunea de pădure. prețuia de strigare fl. 60 

Pășiunea de munte
Clobuceta........... „ „ „ „ 200
Brașova, 1888 Octomvrie 2.

MagisMli irJpsM

2.

1.

2.

Hârtie de țigarrete
este veritabllulu

A se feri de imitațiune.

Acestă hârtiă se recomandă cu căldură 
din partea' domniloră Dr. J. [J. Pohl, 1). E. 
Ludwig, D. Sf. Lippmann, profesori de chi
mie la universitatea din Viena, pentru cu
rățenia sa absolută și pentru că nu are în 
consistența sa nici o.materiă stricăcidsă;

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

Bursa de Bucurescî.
Cotă oficială dela 26 Septemvre st. v. 1888.

Cump. vend.
Renta română 5% .... . ----- —.—
Renta rom. amort. 5% . . . 96.>/2 97.-
Renta convert. 6°/0.... —.—

„ „ n 5% • • 97.— 97?/
„ „ urban 7°/0. . . . 106-7, 107-—
n » n 6% • • • —.—
n n „ 5°/o • • • • 94.7, 95.-

Banca naț. a Rom. 500 Lei. . —.— —.—

AVIStT!
Prin care aducu la cunoscința onoratului publicti, că ’mi-am 

sortata depositulu meu de stofe în magazinulu de haine bărbătesc! 
Strada Vămii Nr. 11 completă Și de nou și mg recomandă pentru con
fecționarea tuturora specieloră de haine bărbătesc! cu prețurile cele 
mai eftine. La casă de trebuință confecționeză pantaloni în timpă 
de 8 6re, pantaloni și giletcă în 12 ore; unu rendă întregă de haine 
în 24 de ore.

Pentru comande numerbse se rbgă
Cu distinsă‘Stimă

168,3—3 A. Schwarze.
Strada Vămii Nr. 11.

Avisu d-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de 
pe fâșia sub care au primită (fiarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Administrat „Gaz. Trans.“
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înființată cu începerea anului acestuia, provedută cu cele mai nouă inijloce tehnice și asor
tată cu cele mai moderne tipuri,

primesce și efectueză totu felulu de lucrări tipografice, precum:

I Opuri și broșure, statute, foi periodice, imprimate artistice în auru, argintii 
și colori, tabele, etichete de totu feliulU și esecutat elegantu.

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

mandațiuni,

Programe elegante, bilete de visită, bilete de logodnă și de nuntă, după dorință și în colore.
T 1

i
j

,L

I

Dispunându de mașini perfecționate și de isvore eftine pentru procurarea hârtiei, sta- 
bilinientulu nostru tipograficii este în posițiune a eseuta ori-ce comandă în modulu celu mai 
esactu și esteticii precum și cu prețurile cele mai moderate.

Comandele eventuale se primescii în biuroulu tipografiei, Brașovu, piața mare 
Nr. 22, etagiulu I, cătră stradă. Comandele din afară rugămii a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANV, Brașovu.
rl*-» - 3 ' ‘ . ?• kl . . ’ . :

urșji

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov d. JJ


