
rGazetau iese în fie-care di
lîdjjtiw, iiministrat mea și 

Tipogiala: ' 
BRAȘOVUj piața mărfi Hr 22. 

Seiiaori nofran^ate nu ao pri 
sneso’â. M&nuscrin' o nu. se re- 

trixni ti. !
Birourile ds menu:

Brațovu, piața mare Mr. 22. 
Insorato mai primescu în Viena: 
Rudolf Mouse, Haaxcnsiein & Vogler 
(Oto Maas), Heinrich Sc halei’, Alois 
H&rndl, Jf.DuUs, A.Oppelik,J. Dan
neberg ; în Budapesta: A. V Gold
berg cr, Auton Mesei, Eckstein Bernuf; 
în Frankfurt: G. L, Daubc;1n Ham- 

burp: A. Sterner.
Prețul inserțiumloru: o seri» 
garmondu pe o colânâ 6 cr. 
și 30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifa și învoială.
Reclame pe pagina Ul-a o 
seriă 10 cr. v. a. s6u 30 bani.

LI.

Abonamente pentru Anstro-Usgaria 
Pe uni anu 12 fi., pe 7«se lnni 

6 fi., pe trei luni 3 fj 
Pantra România și străiaătâte: 

Pe unii anu 40 flanel, pe ș6ae 
luni 20 franol, p0 trei luni 

10 franol.
Se prenumără la ti te ofi- 
ciele poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.

Abonamentulu pentru Brașoni: 
laadministrațiune, piața mare 
■Nr- 22» etagiulft I. : po unii ană 
10 fi., pe șese luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu dusuliî în 
casă: Pe ună ană 12 fl., pe 
Râse luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unii esemplaru o cr. v. a. a6u 

15 bani.
Atâtă abonamentele cătfi* și 
inserțiunile suntă a se plăti 

înainte.
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ItsTcu. abonamente.

„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 8 fl. 
pe șese luni 6 fl. 
pe unii anii 12 fl.

Pentru România si 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 voriî abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

AdministrațiHnea „Gazetei Transilvaniei". 

Brașovu, 30 Septemvrie v.

Faimosulu Banffy-pașa, care 
stăpânesce după voință și după 
plăcu doue comitate în preonde- 
ranță românesc!, n’are astemperd.

După tdte faptele lui se pare 
că nu e pusă se administreze, ci 
se maghiariseze, lăsată fiindu în 
voia lui se facă ce-i place și 
cum îi place.

Luat’a mesur! în contra înve- 
țătorilorO. români, verîtu-șl-a inge
rința în scolele ndstre și în ave
rile loru, atinsu-s!a de portulu ro- 
mânescă, pornit’a persecuțiune în 
contra foiloru românesc!: venitu-ia 
acum chefulu. se maghiariseze nu
mirile românesc! ale localitățiloru 
din comitatele amintite, pe care 
administrația faimosului fișpami 
le-a dejositu la trepta tristeloru 
pașalîcurl.

Mai joșii publicămu o cores
pondență, în care ni-se. spune, că 
neastemperatulu pașă s’a adresat 
societății istorice maghiare din 
Budapesta, ca se-lu ajute în a- 
cestă operă de civilisare, fabricân- 
du’i nume maghiare, cu cari se 
înlocu6scă pe cele adecă pe
cele românesc! din comitatulu, 
or! mai bine efisu din altî doilea

alfi seu pașalicu Solnocu-Do- 
beca.

Etă unu fișpami pe' care nu-lă 
supără alte griji, nici năcazurile 
și nevoile poporațiunei, nici dure
rile și lipsurile ei, nici miseria ad- 
ministrațiunei. Totă grija și totă 
administrația sa constă în maghia- 
risarea pe tote căile și prin tote 
mijlocele câte i-le născocesce min
tea, prin amenințăriși ingerințe, prin 
persecutări și răsbunări, și în cele 
din urmă prin fabricațiune de nu
miri unguresc!. ,

Așa e voia și chefulu faimo
sului fișpami să fericescă și să ci- 
viliseze ținuturile românesc! încre
dințate administrațiunei lui, fără 
să se temă că va fi trasu la răs
pundere de cineva. .

Intr’unîi statu cu guvernă lealii 
și dreptu, Banffy-pașa ar fi în două
zeci și patru de 6re înlăturată or! 
pusă la loculă lui.

Der să nu uitămă, că voința 
și chefulă faimosului fișpană e 
voința și chefulă guvernului; ce 
face guvernulă în țera’ntregă, fiș- 
panulu-pașe mai face pe desupra 
în cele două comitate românesc!; 
și ce nu ’ndrăsnesce guvernulă să 
facă pe față, face pe ascunsă prin 
faimoșii săi fișpan! de talia lui 
Banffy Deszo.

Esecute’ș! fișpanulă Banffy vo
ința sa și a guvernului, facă ’și 
poftele sale și ale acelora ală că- 
roru instrumentă este; ună lucru 
să nu uite însă : câtă va fi sufla
re românescă în acele părți, tote 
încercările de maghiarisare se vor 
spulbera ca colbulă în văntă, er 
ținutulă va remâne românesc, ăîn 
ciuda împestrițărei lui cu pene 
unguresc!!

„Neue Preussische Ztg.“ pretinde 
a sci, din informațiunl luate direcții din 
cancelaria berlinesă, că Bismark are de 
scopă nimicirea autonomiei Ungariei. Nu- 
mitulă cliară arată prin ună șiră de ar- 
ticull, că alianța Austriei numai așa ar 
pute fi de interesă pentru Germania, 
decă ar fi o împărățiă unitară și centra- 
lisată. împărțirea în două state auto

nome, adauge foia prusiană, este una din 
căușele slăbiciunei Austriei. Trebue deră 
să se adopte planulă lui Schmerling din 
1862, adecă cassarea parlamentului și au
tonomiei ungurescl astfeliu, ca sub nu
mirea de Austriă centralisată să fiă,nu- 
mai, ună parlamentă centrală cu reșe
dința în Viena. Cancelaria din Viena 
e învoită cu acestă schimbare, mai ver- 
tosă pentru că instituțiunile tradiționale 
ale Ungariei suntă privite ca ună e- 
semplu rău înaintea țăriloră vecine și ca 
contrare adevărateloră tradițiunl monar
chies. Se afirmă, că cele mai cu in
fluență cercuri politice din Viena ară fi 
forte dispuse la acestă „lovitură de sțată“, 
cum o numesce „Egyetertesu. Singură 
numai împăratulă și regele Franciscă Io- 
sifă are unele îndoeli în consciința sa, 
provocându-se la împrejurarea, că elă a 
depusă în Budapesta jurămentulă pe cons- 
tituțiune. Cu tote acestea în Berlină se 
speră, că va succede a delătura aceste 
„ultraiste considerațiuni. “

•
piarele francese se ocupă multă cu 

întrebarea, că pentru ce împăratulă Ger
maniei, în toastele sale rostite în Viena, 
a omisă cuvintele: „.yi pentru Regele Un
gariei11. In privința acesta diarulă „Mot 
d’ordren11 primesce dela corespondentulă 
său din Viena următorea telegramă: 
Maghiariloră 11-a făcută o surprindere 
forte neplăcută împrejurarea, că împăra
tulă germană a toastată numai pentru 
împăratulă Austriei și n’a adausă cuvin
tele „și regele Ungariei.'1 Cu privire la 
asta am audn ă erl seră și am fostă chiar 
martoră oculară la ună casă forte ca
racteristică. Adecă după prândulă de 
gală ună funcționară ală Curții a cetită 
diariștiloră ce erau de față textulă ori
ginală ală toastului. Deorece însă în a- 
cestă textă nu se cuprindeau cuvintele: 
„și regele Ungariei'1, diariștii maghiari au 
pretinsă, ca să vîre în textă și cuvintele 
acestea. Funcționarulă Curții le-a răs
punsă însă: „Iertați, domnii mei, aceste 
cuvinte nu se află scrise aici și eu nu 
potă permite, ca să scrieți ceea ce nu 
se află în textulă aprobată !w

„Telegrafulă“ din București scrie: 
Se dice, că principele de Galles ar fi 
avută o misiune orecare pe lângă curtea 
nostră regală. In acestă privire au cir
culată două versiuni: una d’a face pe

Regele primtîscă și^gmernamentulunostru si)
Bulgariei sub forma dinastică; alta d’a 
mijloci căsătoria 'moștenitorului tronului 
nostru cu fiica principelui de Galles. Prin 
cercurile bine informate se vorbesce, că 
orl-care ar fi misiunea principelui dă 
Galles. ea n a fostă pe deplină încunu
nată cu succesă.

*
ScirI sosite din Petersburgu anunță, 

că acolo au produsu nemulțumiri toastele 
schimbate în Viena între monarchii ger
mană și austro-ungară. Pressa rusescă 
dă espresiune părerei sale de rău, din 
causă că cu astă ocasiune nu s’a discu
tată nimică asupra resolvirei cestiunei 
bulgare. Susă rjisele toaste suntă de 
natură mai multă a turbura actuala si- 
tuațiune politică, decâtă a-o întdree spre 
împăciuirea cea de multă dorită.

*
„Correspondance de L’Estu a publi

cată cjilele acestea o scrisore din Roma, 
în care se făceau curiose comunicări 
despre ună memoriu, ce l’ar fi presen- 
tată ună bărbată de stată italiană, care 
se crede a fi d. Crispi, principelui Bis
mark din causa atitudinei șovăitore, pe 
care o are Turcia față cu alianța întreită. 
In acestă memoriu s’ar dice, că numai 
sultanulă Abdulă Hamid ar fi acela, care 
se opune la alipirea Turciei la alianța 
întreită.

Abdulă Hamid nu se gândesce de
câtă la siguranța sa personală, care dil- 
nică e supusă influențeloră schimbăciose, 
și densulă nu va lua niciodată o hotă- 
rîre seriosă, după cum s’ar pută cineva 
aștepta d. e. dela succesorală său Me- 
hemed Reșid Efendi, care este multă 
mai energică.

Este lesne de înțelesă, că aceste co
municări au aflată pretutindenea o pri
mire sceptică. Acum însă ele suntă re
produse și de cjiarală ,,d’Italieu, care de 
câtva timpă trece ca organă ală ,d-lui 
Crispi; prin acesta ele dobendeseă ore- 
care aparență de credementă.

SWorile Mita io Năs^ffl.
(Raporta specială ală „Gazetei Transilvaniei") 

(Fine.)
Predarea cheii noului edificiu gimnasiaiu.

Hustritatea Sa d-lă Episcopă prin 
ună discursă pătrundătoră — ca semnă

FOHxETONULU „GAZ. TRANS.“
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întâlnirea sfinților! trei crai.
(După Arpad Gabanyi.)

Se ridică apoi de pe scaună învăță- 
torulă și organistulă Ignaz Csupasz, tuși 
de două ori în mână și vorbi astfelă:

„Onorată adunare! Ce privesce ta- 
bloulă însuși, e lucru frumosă, mai alesă 
când va fi zugrăvită, deși acum încă nu 
putemă sci, ce se va zugrăvi. Mai bine 
e, să lăsămă conspirațiunei (în locă de 
inspirațiunei) artistului; să zugrăvescă 
ceea ce’lă va îndemna ingeniulă său. 
Obiectulă e aci lucru secundară, idea 
însă e lucru principală. Fiecine zugră- 
vesce ceea ce pote și vrea.

— Așa este!
„Der, onorată adunare, fie’mi per

misă să facă o observațiune la loculă a- 
cesta.

— S’aucfimă!
„Ori care-ar fi idea, orlce-ar repre- 

senta tabloulă.... ce ar fi o flore fără olă? 
Ce ar fi ună răsadă fără proptea? Și' ca 
să aducă nensemnata mea personă ca 
esemplu: ce așă fi eu însumi fără vene- 
rabilulă d-nă preotu?

— Nimică! strigă o voce, nu se 
scie a cui. ■ z

D-lă jude însă strigă, continuândă, 
comparația:

— Ce ar fi o friptură de carne de 
vită fără sosă?

— Așa este! răsună din drepta și 
din stânga.

Ignaz Csupasz însă continuă:
„Și în fine : ce ar fi ună tablou fără 

prevază ?
— O pânză spoită $ replică preo- 

tulă...
„Așa este! Decă acum antevorbito- 

rulă meu, veneratulă nostru președinte, 
d-lă preotă, a făcută propunerea să lă

sămă a fi zugrăvită tabloulă prin renu- 
mitulă pictoră streină, — eu îndrăsnescă, 
onorată adunare, a propune, ca să co- 
mandămă prevazulă pentru tablou în 
Viena. Pentru 100 fl. căpătămă ună pre
vază cum nu mai esistă pe lume.

— Adevărată! Eljen! Se primesce!
D-lă Csupasz tuși de patra ori în 

mâni și fdrte mulțumită se aședâ pe 
scaună.

Acum ,:se ridică să vorbescă d-lă 
notară Adam Hervadt; der elă suferea, 
nu se ține minte de când, de o răgu- 
șală cronică și de aceea vorbea forte 
’ncetă. Onorata adunare îșl ținea din 
causa acesta mânile la urechi, ca să potă 
audi ceva.

„Onorată adunare! Fie’mi permisă 
să recapituleză decisiunile ce s’au luată. 
Din fondulă de 300 fi. testată de Egy- 
dius Darnoczy să se destineze 200 fi. pen
tru tablou și 100 fl. pentru prevaz?

. —, Așa e ! fu răspunsulă generală.

„...Obiectulă tabloului să se lase pe 
sema inspirațiunei artistului și veneratulă 
nostru președinte va. regula acestă afa
cere prin scrisore?

-Da! H
„ ... In privința prevazului, d-lă 

organistă și învățătoră Ignatz Csupasz 
va dispune cele de lipsă în Viena?

— Forte corectă !
Deodată se aședâ d-lă notară pe 

scaună, ca și cum în vieța lui n’ar fi 
stată în piciore, căci elă observă, că 
d-lă jude Bertalan Gondos se mișca ne
liniștită încoce și ’ncolo pe scaună, ceea 
ce ’nsemna: „Acum așă vre și eu în 
fine se dică o vorbă!“ Când d-lă jude 
vrea să vorbescă, eu sfătuescă pe ori
cine să-’șlțină gura, căci d-lă judenuscie 
de glumă.

D-lă jude lovi puternică cu pum- 
nulă în- masă ; ăsta era. [obiceiulă său 
și nimenea nu i-o lua în nume de 
rău.



Nr. 216 GAZETA TRANSILVANIEI. 1888.

cumcă institutidă stă sub patronagiul său, 
predă cheia Hustrității Sale Domnului 
Comite și comisarii reg. baronii Desid. 
Banfîy — care în numele Maiestății S. 
Impăratului-Rege Franciscă Iosifă I o 
predă Hustrității Sale d-lui Dr; Klama- 
rik ca representantii ală guvernului reg. 
Hustritatea Sa vorbindii, în numele gu
vernului, o predă Rvds. vicarii Grego- 
riu Moisilii ca presidentului fondurilor^ 
grănițerescl și representantele grănițe- 
riloră, care asemenea prin unii discursă 
o predă Domnului Ioană Ciocanii oa di- 
rectorelui comisiunei adm. a fond, și di- 
rectore gimn. definitivă.

Domnulă Ioană Ciocană prin ună 
discursă care a storsă lacrimile asisten- 
țiloră făcu pe scurtă istoriculă fonduri- 
loră amintindă de gloria trecutului și a- 
ducândă laude acelora, cari au trecută 
la cele veclnice. (Aici corulă studenților 
cântă jalniculă : In veci pomenirea loră.) 
Arătă apoi stăruința ce s’a pusă pentru 
edificarea acestui gimnasiu românescă 
și jertfele cu care se va susține din par
tea fundatoriloră și patroniloră, apoi 
predândă cheia domnului directoră gim- 
nasială substitută Dr. Paulă Tanco, îi 
încredința conducerea institutului. Dom
nulă directoră Dr. Paulă Tanco, pri- 
mindă cheia în numele corpului pro
fesorală mulțumesce 'prin discursă fru- 
mosă pentru încrederea ce i se dă, pro- 
mițândă. a conlucra la cultivarea și pro
gresarea tinerimii.

După sâvîrșirea acestui măreță actă 
urmeză:

Predarea stegului gimnasialu.
Domnulă directoră Ioană Ciocană 

prin ună discursă escelentă face istori
culă ideii de care au fostă pătrunse da
mele române din Năsăudă și giură cu 
ocasiunea colectării pentru destingerea 
institutului gimn. cu acestă steagă. Ce- 
tesce numele contribuențiloră dimpreună 
cu sumele ce au contribuită, cu care o- 
casiune atârna de stegă medalia de ar
gintă ce s’a câștigată dela esposiția din 
Sibiiu pentru studențî, er după aceste 
predă steagulă d-lui directoră gimn. Dr. 
P. Tanco; d-lă directoră primindă ste- 
gulă, deasemenea prin ună discursă, [îlă 
predă d-lui prof. Dr. A. P. Alexi ca 
prof, de gimnastică, care răspunde prin 
ună eminentă discursă arătândă însem
nătatea sciințeloră și a arteloră și urând 
ca să trăescă damele române pentru no
bila inițiativă ce au luată față cu dona
rea acestui steagă, er domnulă prof. A. 
P. Alexi predă stegulă studentului de 
cl. VIII Blândulă, care-lă primi.

Tote aceste discursuri de predări 
au fostă viu și de nenumărate ori între
rupte cu urale de „să trăescău.

După finirea acestoră acte în ordine 
esemplară mulțimea s’a îndreptată spre 
biserică: semnă, că actele religiose s’au 
săvîrșită.

Conformă paragrafului statorită cu 
ocasiunea acestoră sărbători iubilare, au 
urmată visitele de ourtenire în modulă 
următoră:

„Onorată adunare! Mai ’nainte d’a 
merge mai departe, aibă looă aci o ne
dumerire căreia îi dau sinceră espresiune. 
Domuii — paremi-se— au cam lăsată fre- 
ulă slobodă în ce privesce banii. Se 
jocă cu sutele și le aruncă ca nimica. 
D-lă preotă Kelemen Futyi a destinată 
200 fi. pentru tablou, d-lă Jgnaz Csu- 
pasz a destinată 100 fi. pentru pre vază. 
Der după cum sciu eu, fovdulălui Egy- 
dius Darnoczy, scoțendu-se datoriile 
și competințele de judecată, dispune 
numai de 100 fi. Mai departe e de luat 
în :considerațiă, onorată adunare, că 
„Șvobulă4' (adecă Nemțulă) nu ne va dă
rui cheltuielile de împachetare, că nici 
poȘa nu ni-lă va espeda gratuită și că 
în fine nimenea nu nu ne va așeZa tab- 
loulă în biserică rămânândă sâ’i plătâscă 
Dumne4©u! Deci adreseză domniloră în
trebarea: Cu ce să se acopere aceste 
oheltuiell în plus?

— Contribuimă cu toții împreună!

Hustritatea Sa Domnulă Episcopă 
încunj urată de totă publiculă inteligent 
s’a presentată la Hustritatea Sa domnul 
comite supremă pentru a aduce orna- 
giele publice cu ocasiunea onomasticei 
Impăratului-Rege Franciscă Iosifă I. La 
cuvântarea Ilustrităței Sale domnului E- 
piscopă, a răspunsă Hustritatea S. dom
nulă comite în termini afabili asigurând 
pe cei de față, cum-că sincerile urale a- 
duse prin graiulă Ilustrului domnă Epis
copă, voră fi duse pe calea s’a la cu-: 
noscința Maiestății Sale.

După eșirea dela d-lă comite su
premă au urmată visitele de curtenire 
făcute Hustrității sale domnului episcop 
din partea preoțimei, din partea amplo- 
iațiloră dela judecătoriă și politică, a 
corpului profesorală și a tuturoră celor
lalți onorațiorl.

Dela Hustritatea Sa domnulă Epis
copă, publiculă s’a dusă la noulă edi
ficiu gimnasială pentru a face visita de 
curtenire Hustrității Sale domnului con
silieră ministerială Dr. Klamarick. Ilus- 
tritatea Sa a fostă salutată din partea 
inteligenței prin graiulă d-lui advocată 
și secr. ală fonduriloră grăn. Ioachimă 
Mureșianu.

La cuvântarea Domnului Ioachimă 
Mureșianu a răspunsă Hustritatea Sa 
Domnulă consilieră în termini afabili, 
mulțumindă pentru atențiunea ce i se 
dă din partea inteligenței române, reco- 
mandându-i-se fiă-care inteligentă în spe
cială.

După finirea acestei visite și totă 
în aceea sală a fostă salutată Rds. Domnă 
Vicară Gregoriu Moisilă prin graiulă 
D-lui profesoră și catechetă gimn. Leone 
Pavelea.

De aici s’a făcută visita de curte
nire deputatului cercului Năsăudă, d-lui 
Jelinek, care încă a luată parte ca ospe 
la festivitățile iubilare.

După finirea tuturoră acestoră vi
site de curtenire, la două ore d. a; s’a 
începută banchetulă, la care au partici
pată aprope 200 persone.

Cu ocasiunea banchetului s’au ținută 
următorele toaste oficiose: 1. Pentru
Maiestatea Sa Impăratulă-Rege Fran
ciscă Iosifă I.și Dinastiă, de Br. Bâufly. 
2. Pentru guvernulă reg. ungară, Dr. 
Ioană Szabo Epis. 3. Pentru Archiepis- 
copulă și Metropolitulă gr. cat. Dr. Ioană 
Vancea, Vicarulă Gr. Moisilă. 4. Pentru 
Episcop, gr. cat. Dr. Ioană Szabo, Ionă 
Ciocană. 5. Pentru Comis, reg. Baronă 
Desideriu Banffy, prof. M. Popă.. 6. Pen
tru Directorele supremă Pali Sândor, 
Dr. P. Tanco. 7. Pentru Fundatorii și 
susținătorii gimnasiului, Kenyeres. 8. 
Pentru comisiunea de clădire, Dr. A. P. 
Alexi. 9. Pentru întreprinzătorii clă- 
direi, Gavr. Scridonă. 10. Pentru cor- 
pulă profesorală, Dr. Klamarick. 11. 
Pentru Tinerimea gimnasială, Jelinek de
putată. 12. Pentru donatorii stegului, 
Ioachimă Mureșianu. 13. Pentru ospețl, 
prităarulă Iacobă Prădană. După care 
a urmată cetirea unei mulțimi de tele- 

replicâ nepăsătoră fore'stierulă (inspecto- 
rulă pădurii).

— Ce? Din buzunarulă nos.tru,? 
strigă d-lă jude. Asta nu se pote! Să- 
culețulă comunei e golă. Și nici noi n’avem 
nimică!

— Credincioșii voră fi fericiți con- 
tribuindă un dinară pentru gloria bisericei 
loră! observă ou înduioșare venerabi- 
lulă d-nă preotă. Eu însumi voiu co
lecta !

— Âșaderă d-lă preotă ia asupră-șl 
să întregescă suma ce lipsesce ?

— Da, o iau asupră’ml!
— Atunoi vă rogă se considerați vor

bele mele ca negrăite.
Adunarea dete din capă în semnă 

că consimte, er d-lă jude să așe<jă pe 
scaună.

După acesta se ridică d-lă preotă 
și declară ședința închisă.

(Va urma). 

grame între care și a redacțiunei „Ga
zetei Transilvaniei .̂

Afară de toastele oficiose s’a mai 
toastată din partea decanului orașului 
Bistrița: Budacker; din partea inspec
torului de i scole: Havas și din partea 
tinărului juristă de Buda-Pesta: Șerbană.

In decursulă banchetului musica a 
esecutată următorele piese musicale: 
1. Marșă. 2. Semiramis, Ouverture de 
Rossini. 3. Craiu nou, potpouri de Po- 
rumbescu. 4. VariațiunI maghiare. 5. 
Othello, Ouvertoure de Rossini. 6. Trou
badour, potpouri de Verdi. 7. Nabucho- 
donozoră, cavatină de Verdi. 8. Emani, 
grand arie de Verdi. 9. Zigeunerin, Ou- 
vertura de Balso. 10; Marșă.

La 6 ore d. a. banchetulă s’a ridi
cată, er Hustritatea Sa Domnulă Epis
copă a și plecată sera spre Bistriță cătră 
casă, însoțită fiindă pănă la comuna 
Cepană de o mulțime de inteligențl, semnă 
vădită de multa stimă și venerațiune de 
care se bucură în ținutulă Năsăudului.

Sera a urmată balulă, care după ce 
decursulă lui cade în sfera de activitate 
a unei foi beletristice, lasă ca o altă 
personă să se ocupe cu descrierea lui 
mai pe largă.

Astfelă au decursă și s’au finită săr
bătorile din Năsăudă.

Ceice a participată la aceste sărbă
tori s au potută convinge despre spiritulă 
de ordine și de ascultare cu care s’a 
purtată poporulă și inteligența Năsău
deană.

Onăre poporului Năsăudeană, onore 
pompierimii și musicei pompieriloră, care 
a contribuită forte multă la ridicarea și 
maiestatea sărbătoriloră. Decă poporulă 
năsăudeană este în stare ca la sărbători 
atâtă de însemnate să fiă la înălțimea 
sa, trebue să-lă felicitămă, și să-lă pu- 
nemă și altora ca pe ună modelă de 
imitată.

înainte numai, ca să se arete, că Ro- 
mânulă este în stare a se conduce elă 
pe elă, fără a ave lipsă de baioneta gen- 
darmiloră, cari deși au fostă anume re
crutați pentru acestă sărbătore, ca vecțl 
Domne să țină ordine — să fiă și pe 
viitoră ținuți închiși în casarmă.

Acesta este pe scurtă istoriculă săr
bătorii iubilare, care pentru eternă va 
rămâne amintită prin publicarea sepa
rată și în broșuri, ca astfelă să se eter- 
niseze întregă sărbătoresculă decursă ală 
sărbătorii.

SCIRILE DILEI.
„Românulă“ află din isvoră autori- 

sată, că negocierile pentru încheierea 
unei convenții comerciale între România și 
Austro-Ungaria se voră relua, chiar în
dată după alegerile ce se facă acum în 
România.

** *
Protocolulă asupra lucrăriloră să

vârșite pentru a restabili granița Austro- 
Ungariei și a României va fi semnată, 
probabilă, de cătră comisiunl la 20 Oc- 
tomvre. Ună acordă deplină esistă a- 
supra primeloră patru secțiuni. Numai 
asupra 3 puncte suntă divergințe ușore, 
ele suntă relative la hotarele Bucovinei, 
comitatului Huneddra și le fixarea gra
niței lângă Orșova.

** «
In bugetulă orașului JDobriținu ve- 

demă figurândă între cheltuell pe anulă 
viitoră, între altele, 800 fl. pentru școla 
jidovescă și 1000 fl. pentru Kulturegy- 
letulă ardeleană.

Ună sfertă de banchetă s’a asi
gurată.

** *
Poliția din Brașovu a interzisă flaș- 

netariloră de a mai cânta cu flașnetulă 
pe teritoriulă orașului.

♦* ♦
Ministrulă de justițiă a încuviințată 

d-lui loanu Bozianu, din Brașovă, pe 
temeiulă unei adopțiuni sub Nr. 33275, 
ca pe lângă numele său de pănă acum 
să porte și numele Giorgieviti.

*• «

„Bomba“ din Brăila, vorbindă des
pre desvoltarea industriei românești, Zice 
între altele : „Aplicarea tarifului autonomii 
dă rode bine-făcetâre pe di ce merge, ast
felă că abia suntă doi ani de când ne 
bucurămă de acestă regimă, și deja ve- 
demă că mai multe ramuri de industrii 
s’au întemeiată în orașulă nostru. Intre 
altele multe vomă menționa de o cam- 
dată fabricele de frînghii ale d-loră N. 
Banu și I. Bontă; la fabrica d-lui Banu, 
se ocupă mai bine de 50 persone, cari 
se compună din bărbați, femei și copii 
de ambele sexe, cari cu împletituri, cari 
cu răsucitulă frînghiiloră, cari cu dără- 
citulă și împărțirea cânepei. Totă fe- 
liulă de frânghii se lucreză în acestă a- 
telieră. Prețurile suntă forte avanta- 
giose, adecă cu 30 la sută mai eftine 
decâtă cele din străinătate.u

** *
Colegiulă medico-chirurgicală din 

Filadelfia a conferită titlulă de membru 
onorară, rfeloiou, ală acestui colegiu dlui 
Dr. G. Asaky. Se scie, că d-lă Dr. Asaky 
a luată parte, împreună cu d-lă Dr. o- 
culistă Manolescu, la congresulă inter
națională de chirurgiă, ce s’a ținută a- 
nulă trecută în Filadelfia.

* * *
A apărută în Londra o scriere asu

pra României, întitulată: Untrodden Path- 
sin Romania (Locuri necălcate de nimeni, 
din România), datorită penei domnei 
Walker.

♦* *
In 8 Octomvre st. v. Curtea regală 

română îșl va strămuta reședința dela 
Sinaia la Bucurescl.

* * *
Camera advocațială din Târgulă-Mu- 

reșului face cunoscută, că advocatulă I. 
Kovacs din Ocland a fostă stersă din 
lista camerei, dedrece s’a așeZată în 
Brașovă.

* * *
Comisionarulă M. Sproncz, care da- 

toresce vr’o 100,000 fl., a dispărută din 
Budapesta de câteva Zile-

** *
D-lă Hașdeu, amară lovită prin per- 

derea unicei sale fiice, a cerută con
cediu dela universitate pe ună ană 
de Zile-

** *
In județulă Doljiu, din România, în

vățătorii rurali au înființată o societate, 
alu căreia scopu e ajutorarea eleviloră lip
siți de mt loce, precum și înființarea unei 
biblioteci școlare în fiă-care plasă.

** *
In Bucurescl au începută a se face 

esperimente cu tunurile cele noue, de cali
bru mare, aduse pentru fortificațiile a- 
cestei capitale.

Vrisra nnmelorn Je locuri ii con. 
Sotat-Mta.

Gherla, 8 Octomvre st. n. 1888.
Plesnindă în mintea unoră bărbați 

maghiari exaltați idea fixă, de a face 
chiar și din petrii Maghiari, societatea 
maghiară astăZl stărue din iăspute, cu o 
statorniciă vrednică de ună scopă mai no
bilă, a validita acestă principiu ridiculă 
și din cale afară zădarnică.

Stai cuprinsă de uimire, cum Ma
ghiarii, cari facă adese gură, că o să fiă 
civilisătorii orientului, nu pricepă de pre
ocupați ce suntă, că natura e mai pu
ternică decâtă omulă pigmenă, că națiunile 
nu răsară — etă așa — la o lovitură de 
vargă!

Cu pași repeZl grăbescă pe ună po- 
vârnișă amețitoră pentru-ca să-’șl reali- 
seze ună ideală născocită de ună capă 
nesocotită și bolnavă.

Ună esemplu viu e faptulă din ur
mă ală br. Banfîy, cornițele supremă ală 
corn. Solnocă-Dobâca, prin care voiesce, 
domnulă a două comitate locuite de Ro
mâni, a-’șl adauge noui lauri de slă
vire în opera ridiculă de maghiari- 
sare.
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La 5 Oct. a. c. ’și-a ținută ședința 
oea dintâi Societatea istorică maghiară 
din Budapeșta. Decurgerea ședinței pen
tru noi e de puțină interesă. Ne inte- 
reseză însă raportulă ce a cetită secre- 
tarulă societății, d-lă Alesandru Szilagyi. 
D-lă secretară dă lectură scrisorii ce a 
adresat’o societății br. Desideriu Banfîy, 
oomitele supremă ală comit. Solnocă- 
Dobâcă, în care rogă societatea să fiă 
pre generosă a primi sarcina de a ma
ghiariza numirile locale străine din co- 
mitatulă Solnocfi-Dobeca. 1 Societatea is
torică firesce, că s’a angajată la lucrulă 
acesta, care numai gloriă nu’i p6te a- 
duce.

Va să <jică comit ele supremă ală 
corn. Solnocă-Dobâca, br. Desideriu 
Benfiy, din scaunulă de stăpânire voies- 
ce a reînoi fața pământului șie-și concre- 
4ută, voiesce cu o trăsură de condeiu a 
străforma acestă comitată, din valahă, ce 
a de sute de ani, în comitată ungurescă 
prin simple schimbări de nume.

Frumosă lucru! In alte țări mai 
fericite la asemenea ocasiunldiaristica ar 
lua cuvântă pentru a spune d-lui comite- 
supremă: mijlăcele ce folosescl pentru 
maghiarisare suntă absurde; în alte țări 
unde în fruntea statului stau omeni mai 
puțină preocupați, guvernulă ar șopti în 
taină la urechea br. Desideriu Bânfify: 
dovedescl pre puțină tactică, pre puțină 
simță politică, ai grije, căci de vei mai 
repeți încă lucruri de aceste,' o (sâ fii 
dată în laturi din scaunulă stăpâ- 
nirei!

In Ungaria însă diaristica propagă 
asemene idei scâlciate; guvernulă parte 
în ascunsă, parte pe față, îndâmnă, ba 
protege pe astfelă de bărbați de talia br. 
Desideriu Banfy.

De ună lucru însă șl-a uitată dia
ristica . maghiară, guvernulă și br. Banfy, 
anume: solulă hotăresce vegetațiunea.

Decă br. Banfty de ună șiră de ani, 
de când a prinsă a stâpâni, ’și-ar fi dată 
nițelă strădaniă a observa prin intuițiune 
propriă disposiția sufletescă a Valachi- 
loră săi, s’ar fi putută încredința de ună 
lucru, anume: că Vâlachulă e ună po- 
poră sănătosă, oțălită în suferințe, rîde 
de cutezanța orbă a diregătoriloră, și 
așa, cum au fostă din vechime, locurile 
rămână verde românescl.

Fiă încredințată br. Desideriu Bân- 
fy, că poporațiunea română nici în urma 
măsuriloră luate de d-sa nu o să se gân- 
descă și nu o' să simțescă unguresce, 
nu ’șl va răsuci așa ascuțită musteța, nu 
va bate în pinteni, căci pre dragi îi suntă 
țundra și opinca românescă.

Noi stămă cu fruntea senină și astă- 
dată în fața br. Desideriu Bânfy, siguri 
fiindfl, că maghiarisar^a numiriloră de 
locuri o să mărescă numai contrastulă 
dintre nisuințele comitelui și dintre juș- 
tele ndstre pretențiunl; noi suntemă 
mândrii de trecutulă nostru, falnici de 
viitorulă ce ne așteptă, o să ne supunemă 
cu aeră de bărbățiă la esaminulă pre
santului, la discuția viitorului, ca nisce 
âmenl pentru cari măsurile b-lui Bânfy 
și ale tuturoră celoră de talia lui suntă, 
au fostă și voră rămână nisce îndem
nuri puternice de a ține cu mai multă 
sfințeniă la limbaj obiceiurile și caracte- 
rulă nostru română! V, V.

Coresponflința,,Gazetei Transilvaniei.”
Gurghiu, 8 Octomvre 1888.

Sosirea Alteței Sale Prințului de co
rtină Rudolf in Gurghiu. Stimate D-le 
Redactorii! ț)iua de 8 Octomvre n. c. 
pentru comuna nostră Gurghiu și ținu- 
tulu ei fu o (ji de sărbătore, din causă 
că în <jiua acâsta pe la 8 âre dimineța 
a sosită Alteța Sa la vânătdrea din G’ur- 
ghiu, în sunetulă clopoteloră și între u- 
rările entusiastice de „să trăescă“ ale po- 
poporului' adunată.

Alteța S’a principele ereditariu Ru
dolf, în trăsură cu 4 cai și însoțită de 
prințulă moștenitoră de Walles ală En- 
gliterei, precum și de principii: Fride- 

rich, Otto, Braganza, Eszterhâzi și de con
tele. Kâroly Istvan precum și de alțl 
magnați invitați la vânată, a trasă în 
castelulă Gurghiului, unde încă de tim
puriu se postase la treptele palatului, în 
drepta, personalulă dela fiscalitate sub 
conducerea Hustr. Sale d-lui Pausinger, 
consilieră de secțiune din locă,. care bi- 
neventâ pe Alteța Sa în numele perso
nalului dela fiscalitate.

In stânga a stată clerulă romano- 
cath. sub conducerea Protopopului rom. 
cath. Csiki Peter din Koszvenyes-Remete; 
âr clerulă gr. cath. sub -conducerea Pr. 
Onor. D-nă protopopă gr. cat. Petru 
Uilăcanu din Reghinulă săsescă, care 
încă de timpuriu sosise la Gurghiu spre 
a fi de față la primire;

Mai întâiu îlă benaventâ pe Alteța 
Sa protopopulă rom. cath., după care 
Alteța Sa strîngându-i mâna i-a mulță- 
mită cu totă bunăvoința.

După aceea s’a întorsă cătră Prea 
Onor. D-nă Protopopă Petru Uilăcanu,. 
care încă l’a bineventată prin cuvinte 
alese și potrivite în numele clerului și po
porului română gr. cath. din ținutulă 
nostru; Alteța Sa asemenea i-a strînsă. 
mâna cu afecțiune și i-a mulțumită cor
dială pentru simțămintele ce păstreză 
clerulă și poporulă română față de per
sona sa." S’a întorsă apoi cătră preotulă 
gr. cath. Nicolau Petru din locă și strîn- 
gendu-i mâna, l’a întrebată ce mai face ? 
Preotulă i-a răspunsă, că este sănătosă 
și din inimă se bucură pentru venirea 
Alteției Sale.

Suindă Alteța S’a scările palatului, 
s’a pusă la dejuuă și după 9 ore a ple
cată la vânată pe Valea Cașvei, la 5 ore 
sera a sosită în Gurghiu, însăj fără a fi 
vânată nimica; la 6 ore s’a începută 
prândulă la care a luată parte principii 
și aristocrația, care au fostă la vânată. 
In decursulă prândului au cântată nisce 
musicanțl din Pesta sub conducerea lui 
Bergâs.

Decă vânatulă va fi favoritoriu, voră 
sta 12 clile, er la din contră numai 6 
dile. Urși nu se prea află, din causă 
că, nefiindă jîră, urșii s’au tresă din 
pola muntelui la codri, său, cum se cjice, 
în creerii muntelui.

Ou permisiunea D-vostră din când 
în când vă voiu mai reporta despre de
cursulă acestei vânători, pentru oă e In
teresantă a vede ațâța principi străini 
în mijloculă unui ținută, așa dicândă mai 
românescă.

Unu cetățenu din Gurghiu.

Apelti grabnicii
ală comitetului de ajutorire cu abcdare și le
gendare a eleviloră misorl dela școlele române 

rurale din Transilvania (Ungaria).
Cărțile rămase nedistribuite din anulă 

trecută, cum și restulă de cassă rămasă 
spre acelă scopă, s’au folosită deja; în 
luna espirată s’a consumată totă ce ne 
rămăsese din anulă trecută; acum nu 
mai avemă nici bani, nici cărți, și cere
rile incurgă conținu deși suntemă numai 
la începutulă anului școlastică, er ajutoră 
de nicăirî nu nl-a sosită în altă tomnă, 
niol în bani, nici în cărți. Rugămă deci 
pe toți binevoitorii școleloră nostre să 
ne trimită după voință și putință câte 
ceva: bani, hârtii de valâre, cărți de 
școlă, ori alte cărți, ce se potă preface 
în bani, ca să cumpărămă câtă mai iute 
abecedare și legendare și să trimitemă 
eleviloră miserî. Rugămă deci pe bine
voitori să grăbescă cu trimiterea ofran- 
deloră banale; dela autori, editori și alțl 
binevoitori suntă tare bine venite și căr
țile, cu deosebire celea de școlă, abece
dare și legendare.

Rodna veche, 8 Octomvre 1888.
Porcius, I. Popă Reteganulă,

preș. secret. I.

Praguri, (traverse) de fagii. Direcțiu
nea căiloră ferate de stată ungare a es- 
crisă pertractare cu oferte pe (jiua de 
22 Octomvre n. c. pentru furnisarea de 
traverse de fagă. Publicațiunea se află 
în cancelaria camerei comerciale și indus
triale din Brașovă.

Pături și cergi. Ministeriulă impe- 
riulă de răsboiu a trimisă camerei de 
comerță și industriă din Brașovă o pu- 
blicațiune privitore la furnisarea a 9000 
bucăți cergi de ernă, 12.000 bucăți pă
turi de vâră și 8600 pături albe pentru 
cai. Ofertele se potă îmâna pănă la 20 
Noemvre n. c. Publicațiunea se pote 
vedâ în biuroulă numitei camere.

1 Praguri (traverse) de stejarii. Direc
țiunea căii ferate priv. Cincl-Bisericl- 
Barcea a escrisă pertractare cu oferte 
pe (jîua de 12 Noemvre n. c. pentru fur
nisarea traverseloră de stejară și'altoră 
materiale1 de. lemnă și feră necesare pe 
1889. Publicațiunea se pote vedea în 
cancelaria camerei de comerță și indus
triă din Brașovă.

Fumisări pentru Bulgaria. Consula- 
tulă generală c. r. din Sofia a trimisă 
camerei comerciale și industriale din 
Brașovă o notă dd. 4 Octomvre n. c., 
prin care i se comunică, că s’a escrisă 
pertractare cu oferte pentru furnisarea 
de poștavă,. cisme etc. necesare armatei 
bulgare. Supralicitația se va ține la 16, 
16, 17 și 22, 23, 24 Octomvre n. c. Nota 
se pote vedâ în cancelaria numitei ca
mere.

ULTIME SCIRL
Londra, 10 Octomvre. Se a- 

nunță din Berlinu clarului „ Stan
dard “ , că depeșile comitelui Her
bert de Bismark constată senti
mentele, de' perfectă sinceritate 
ale Unguriloru în privința alianței 
germane care a mai fostă întărită 
prin visita împăratului Wilhelm.

Corespondentul clarului „Stan
dard" vede în acestă faptă și în 
decorarea d-lui Tisza proba, că 
trebue se se considere ca falsă 
scirea după care Wilhelm II ar 
căuta să aducă o regulare a ces- 
tiunii bulgare și să împace pe 
Austria cu Rusia.

Berlinu, 10 Octomvre. „Monito- 
rulu Imperiului" anunță că Wil
helm II a conferită ordinulă „Vul
turului Negru" principelui Valde
mar de Danemarca și d-lui de 
Giers, care a mai. primită placa 
cu briliante.

Hamburg, 20 Octomvre. După 
Hamburger Nachrichten, escadra 
scblei, compusă din fregatele 
„Stosch“,„Moltke“, ,,Greisenau“ și 
,,Charlotte” cu ună echipagiu de 
1609 omeni și 60 tunuri au pri
mită ordinulă să pornescă spre 
căsta Zanzibarului.

SCTRI TELEGRAFICE.
Roma, 12 Octomvre. Trenulu 

împărătescu a sosită aci la 4 6re, 
12 minute dupăămecțL Monarchii 
s’au sărutată de patru ori. La ple
care din gară au fostă salutați pe 
drumă de o imensă mulțime de 
omeni cu nentrerupte și furtunăse 
strigări. Tote prăvăliile au fostă 
închise. De amândouă părțile oș
tirea în spalir a făcută ovațiuni 
frenetice și nesfîrșite. Momentulu 
era sărbătorescu și va rămâne ne- 
niitată. Monarchii mulțămeau ne 
încetată. Pe piața Quirinalului s’au 
reînoită ovațiunile. In sala șvite- 
rană îi primi regina, căreia împă- 
ratulă germană i-a sărutată mâna. 
Monarchii au apărută apoi în bal- 
conă și din 50,000 de guri răsu
nară urale de se cutremura loculă 
durândă minute întregi. Se vedea 
ca împăratulă e cuprinsă de bu- 
curiă. Apoi împăratulă apăru cu 
familia regală la ferestră, după 
aceea ’i se presentară demnitarii. 
La 7y2 âre fu prâncțulă familiară. 
Sera orașulu a fostă fdrte frumosă 
iluminată. Cardinalulă Rampolla 
făcu lui Schozer, trimisulă german 
pe lângă Vaticană, în numele Pa
pei visită și-lă rugă să împărtă- 
șescă împăratului omagiile pline 
de respectă ale Papei. O publica- 

țiune a primarului cătră popora- 
țiune cp.ce, că împăratulă germană 
a fostă adâncă mișcată de unani
mele dovecțl de simpatiă și lasă 
a se face poporațiunei cunoscută 
câtă de plăcută l’a atinsă spon
tanea și măreța manifestațiune.

Agramu, 12 Octomvre. fiarele 
publică o declarațiune a Episco
pului Strossmayer, în care justifi
carea publicată în „Kolnische Zei- 
tung" o declară ca o născocire 
răutăciăsă. >

DIVERSE.
Papagalii. Se soie, că papagalii tră- 

esofi iorte multă. D-lă Berthoud, scri
itori științifică, istoriseșce, că în anulă 
1840 exista încă ună papagală care a- 
parținuse lui Robespierre. Elă a fostă 
adusă la 1759 din insulele Ternate și 
dăruită sorei celebrului revoluționară ce 
trăia la Arasă, și ea la rendulă său îlă 
făouse cadou fratelui său. Robespierre 
l’a adusă la Parisă ca să se amuse în 
timpulă de repausă ce i ’lă lăsa politica. 
La mortea lui- Robespierre bietulă pa
pagală a fostă luată de d-na Le Bas, 
văduva membrului convențiunii. Ori de 
câte-orî se pronunța înaintea lui numele 
lui Robespierre, elă striga cu o voce na- 
sală: „Jos pălăria, trăiască Republica* și 
în urmă cânta Marseillaise. Alături cu 
acestă papagală republicană se găsea 
ună altulă regalistă, care striga continuu 
„Trăiască Regele*. Marele naturalistă Cu
vier avea de asemenea ună papagală 
cu care pretindea, că are conversațiunl. 
La sosirea fiă-cărui musafiră papagalulă 
striga: „ceai cu stăpănulu* sân, urmândă 
cu răspunsulă, continua: „nw mai vorbi* 
seu „mergi de aici, hoții de timpii*. Ceva 
mai multă, se vorbeșce chiar, că Hum- 
bold s’a supărată câte-va dile cu Cuvier, 
amiculă său intimă, din causa acestui 
papagală, care a găsită de cuviință o 
dată, când amândoi erau la masă, să pro
nunțe niș.ce glume nepotrivite. Hum- 
bold a crezută, că papagalulă le-a pro
nunțată intenționată, fiindă învățată de 
Cuvier, și din asta causă se supărase.

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

Csirsulii pieței BrașoW
din 10 Octomvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.36 Vend. 9.40
Argintă românescă . „ 9.30 r 9.32
Napoleon-d’ori . . . „ 9.63 n 9.65
Lire turcescl . . . „ 10.88 10.90
Imperiali.................... „ 9.88 M 9.90
Galbini.................... „ 5.69 H 5-72
Scris, fonc. „Albina116°/0 „ iot.- n ——

)1 „ n 5°/o „ 98— n 98.50
Ruble rusesc! . . . „ 127— 128—
Discontulă .... 6*/a-8°/8 pe ană.

Cursulti la bursa de Viena
din 11 Octqmvre st. m 1888.

Renta de aură 4u/„.............................
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 terate 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.........................
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă.......................................
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedmului.......................................
Renta de hârtiă austriacă . . . . 
Renta de argintă austriacă .... 
Renta de aură austriacă....................
Losuri din 1860 ..................................
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 
Acțiunile băncei de credită ungar. . 
Acțiunile băncei de credită austr. 
Galbeni împărătesei ........................
Napoleon-d’ori.......................................
Mărci 100 împ. germane....................
Londra 10 Livres sterlings ....

100.25
90.75

146.50

97.60

113—
104.50
104.50
104.50
104.50
104.85
104—

99.75 
131—

123—
81.45
82.20

110—
140—
508.76
303 25
810—

5.76
9.62

59 40
121.80

Editorii și Redactorii responsabilii:
Dr. Aurel Mureșiana.
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Turnătoria de feru și fabrica de mașini a lui SCHLICK
SOCIETATE PE ACȚII

t—biroulu in orașO și depositulO:
VI. Waitznerring' 57.

FABRICA ȘI DIRECȚIUNEA:
VI. Aensscre Waitzncrstrasse 1696/1699.

Mașini de sem&natti în brazdă „TRIUMPH14 și „HALADAS44 patentate ale lui SCHLICK. 
Mașini de sămănatu care împrăștie grăunțele;

Pluguri patent. ale lui Schlick cu 2 si 3 fiare
Pluguri-Rayol patent, ale lui SCHLICK.

Pluguri cu unu ferii originale Solxliells: și ’^"icLeb'ts, 
Unelte agricole, grape, fărîmători de bulgări, 

fyg&țțâ, iaiatsîi de sfaele, sașia! geatra âinK d§ sfieli, tatoss â® pmabfy (cucuruzul jMtaț mtre fârîsatu. 
Gamituii d.e treierat-o. col vaporii și cu -vertej-Ci (O-opel).

Mori pentru curățită, Mori pentru măcinată. 
Părți aparținetore de tote sistemele de pluguri pentru reservă se află la depositu. 

Prețurile cele mai eftine. — Condițiuriile de plată forte favorabile. — Prețuri-Curente la cerere gratis și franco.

w *w
Ne onorămîî a aduce la cunoștința p. t. D-loră CliențI, că de și amâ mutată partea cea mai mare' a birourilor^ ndstre ce se aflau în Buda

pesta VI., Waitzner-Boulevard No. 57, în. etablisementulă fabricei nostre aflătorii: Budapesta, VI., Âusseee Waitznerstrasșe Nru 
1696—99, totuși susținemă în interesulă și pentru comoditatea onor, d-nl cliențl ună birou în orașă, în localitatea de pănă acum, unde sS află ună de
posits cu tote productele nostre de obiecte pentru didirl și de mașini agricole.

Cu înaltă stimă
28,18-16 Direcția turnătoriei de feru și a fabricei de mașini a lui Schlick, societate acții.

' ' * ? ■- :■ ! ir O : P ■!*< f 'iUJH ! •• , . ti • . ..
z—z—x z—s. > r~—-w Z—z—Z—X.

J

o
Lfl

Sosirea $1 plecarea trenuriloru și postelorî ia Brașovn.
I. Plecarea trenuriloru:

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

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulu accelerații Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța.
Trenulu mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

n. Sosirea trenurilor^:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulii de persone Nr. 308.: 9 ore 46 minute înainte de amec|I.
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

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

A. Plecarea posteloru:
a) Dela Brașovft la Reșnovu-Zâmesct-Brană: 12 ore 30 m. după amedl
b) „ „ Zizinu: 4 ore după amedl.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu

1 ... . •

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

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.
• -j .

• - — - • - . ■ , J, J... J

PIAȚA M A R E Np. 22,
Tfl ,H . ■'

înființată cu începerea anului acestuia, provedută cu cele mai noue miiloce tehnice și asor- 
tată cu cele mai moderne tipuri,

primesce și efectueză totu, felulă de lucrări tipografice, precum:

Opuri și broșure, statute, foi periodice, imprimate artistice în aurii, argintii 
și colori, tabele, etichete de totii feliulu și esecutat eleganții.

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

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


