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Abonamente penrrn Anstro-Warla 
Pe unu ană 12 fl., pe șâse luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
Pentru România și străinătate: 
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JSTovl âtonamentu

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu I Octomvrie 1888 st. v. s’a deschișii nou 

abonamentu la care învitămu pe toți amicii și spri
jinitorii fâiei nostre.

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

Pentru România și străinătate:

pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe unii and 40 franci.

Abonarea se p6te face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

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

Administrațiuflea „Gazetei Transilvaniei'1.

Brașovu, 3 Octomvrie v.
O sfințire de biserică nouă, o 

inaugurare de localii nou de școlă 
trebue se ne bucure din punctu 
de vedere alfi umanității și alu 
progresului și când se săverșesce 
la străini. Noi nici că suntemu așa 
de egoiști ca se ne bucurămu nu
mai când se sfințesce o biserică 
nouă românescă ori când se înau- 
gureză unu locală nou de scolă 
românescă.

Ne bucurămu când vedemii unu 
asemenea progresii, pentru că în 
biserică găsesce omulii mângăere 
sufletescă, în scolă lumină sufle
tesc ă.

In tote părțile lumii, la oca- 
siuni de acestea persdnele fruntașe 
cari asistă le esemenea ceremonii 
se ferescii în vorbirile lorii de-a 
aduce biserica și școla în legătură 
cu politica, și cu atâtu mai puținii 
cu o politică șovinistă într’unu stat, 

unde nu esistă o singură națiune, 
ci atâtu de mutte naționalități ca 
la noi.

Șoviniștii unguri înse, precum 
în tote întreprinderile loru, așa și 
în punctulfi acesta iacii escepțiune 
de neamurile culte europene.

S’a inaugurată unii nou localii 
de școlă în Deva și s’a băută pen
tru spiritulu naționalii maghiarii.

Ar fi avută înțeleșii să se 
golescă pahare pentru spiritulu 
națională maghiară, decă s’ar fi 
inaugurată ună locală de șcălă 
într’ună comitată curată maghiară 
ori într’o Maghiariă, decă ar esista.

Der la Deva, în centrulă unui 
comitată aprăpe esclusivă româ
nescă, a vorbi la Inaugurarea u- 
nei școle, fiă și unguresc!, de spi- 
rită națională maghiară, însem- 
neză a accentua, că menirea școlei 
e în prima liniă de caracteră po
litică, și numai în a doua liniă 
menirea ei este luminarea popo
rului.

Și într’adevără, de câte-orî e 
vorba de a se deșchide o școlă 
ungurescă într’ună ținută româ- 
noscă, celă dinteiu țelă ce-lă au 
în vedere cortrarii noștri, este de 
a face din scolă unu instrumentă 
în serviciulă politicei de maghia- 
risare.

Ne-aducemu aminte, că încă 
răposatulă ministru ungurescă Tre- 
fort, vorbindă în dieta ungunescă 
cu ocasiunea desbateriloră asupra 
bugetului înstrucțiunei, când s’a 
adusă la ordinea cailei șcălele un
guresc! din Deva, a accentuată, 
că acestea au menirea de a lăți 
spiritulă națională maghiară în 
comitatulă Hunedorei.

AȚI vine ună șovinistă și spune 
același lucru, fără se fiă desapro- 
bată, căci mesenii ciocnescă pa

harele pentru întărirea spiritului 
națională maghiară.

Li se spune adecă Româniloru 
din Uniădora, că în noua școlă 
ungurescă are să li-se infiltreze 
copiiloră loru, nu spirită lumină- 
toră, ci ună spirită anti-românescă.

Bine și consultă ar fi, dâcă co
pii români ar fi feriți de-a călca 
pragulă astorfelu de școle.

Der decă totuși sârtea le-ar fi 
atâtu de vitregă, încătă se nu le 
potă ocoli, atunci părinții se fiă 
cu băgare de semă la apucăturile 
și spiritulă cu care se ’ntorcă co
pii lorii din scdle de acestea acasă, 
și de voră observa că suntă ne
românesc!, se facă ca copii loră 
se se scuture de ele când voră 
trece peste pragulă casii, precum 
se scutură călâtorulu de prafulă 
orbitorii și ’năbușitoru ală dru
mului.

Căci ce Română nu scie ce 
înțelegă șoviniștii prin lățirea spi
ritului națională maghiară și în
tărirea lui într’unu ținută atâtă 
de românescă?

DeschiȚă’și Românii uniădorenî 
ochii’n patru și se nu uite că duș
manii loră le-au pusă gândă rău.

Se urmărescă t6te actele loră 
și să întâmpine cu bărbățiă ori-ce 
încercare dușmană d’a se săpa 
mormentulu românismului din acel 
ținută.

ZDT3ST
Pressa italiană consacră visitei îm

păratului germanii articulî însuflețiți, mai 
multe foi au apărută cu portretulii îm
păratului. Foia conservatdre „Tempsu 
dice: „împăratule va fi în Roma moto- 
rulă unoră mari schimbări. O credință 
mai bună bate la porta Vaticanului și 
strigătulă după reformă răsună sub bol
țile lui. Italia represintă în Roma nu 

numai o națiune unită, ci și cultura re
dobândită și o liberare nu numai a ome- 
niloru, ci și a conștiinței/ „Opinione“ 
scrie: „Două popore Jse sărută frățesce 
în Roma și-și sigileză alianța loră în nu
mele unui principiu ală dreptului mo
dernă, care întrecută a fostă în picidre 
și care și adi e negată de biserică/ 
„Popolo Romanou dice: „împăratule 
Wilhelm nu scoboră Alpii ca să ajungă 
la coronă, capulă său e sfințită prin vo
ința poporului său, nu mai are nevoiă 
de ungerea Papei. Roma aparține Ita
liei. Aceste mari evenimente trebuescă 
apărate cu orl-ce preță. Alianța Italiei 
cu Germania va dice lumei: Evulă me
diu a trecută pentru totdeuna, Italia și 
Germania respectă pe ori și cine și apără 
pacea. Vai de acela, care o va tul
bura !“

Mergerea împăratului germană Wil
helm la Roma n’a rămasă neturburată. 
Nu-i vorbă, strigăte ostile nu s’au audită, 
der s’au făcută demonstrațiuni antigermane 
împărțindu-se la trecerea împăratului pe 
strade o mare cantitate de hârtii mici, 
care aveau inscripțiunl: „Trăiască Fran- 
cia! Trăiască Alsația-Lorena! Trăiască 
Trientulă și Triestulă! Josă alianța tri
plă / De asemenea când împăratulă 
Wilhelm s’a dusă să visiteze pe 
Papa, s’au mai aruncată alte hârtii cu 
inscripțiunl antigermane. Alte mani- 
festațiuni antigermane s’au făcută sera 
în fața Quirinalului. Poliția și trupele au 
trebuită să intervină, făcendă arestări 
numărose. Intre arestați se afla d-lă 
Albani, directorulă unui diară republi- 
cană-socialistă, și ună băiată, cari îm- 
părțeau astfelă de hârtii cu cuvinte irre- 
dentiste italienesc! și, franțuzesc!. Se 
semnaleză și o demonstrațiune a studen- 
țiloră, car! au cerută să se dărîme 
porta triumfală, prin care avea să trecă 
conductulă.

FOLLETONULU „GAZETEITRANSILVANIEI/

(1)

NIȚĂ DU AGĂ.
Schiță din vieța unui muncitorii.

Și Niță Dragă a mersă într’o tomnă în Poiana, 
căci eraescursiuneabăețiloră dela școlă; elă nu merse 
însă ca să-și petrecă, ci bietulă hamală ducea în spate 
butoiașulă studențiloră pentru câte-va băncuțe de 
bani.

Niță avea numele „Dragă6- și tocmai acesta a- 
răta iubirea de care se bucura pretutindenea. „Dragă 
Niță, ce’mi ceri să duci butoiulă ăsta? Dragă Niță, 
ce-’m! ceri să duci saculă ăsta?“ (ficea unulă seu al- 
tulă, er bietulă omă răspundea scurtă și cerea așa de 
puțină, încâtă nimenea nu se tocmea cu elă, și ast
felă din vorba lumei rămăsese cu numele „Dragă/

Era pe drumă cu butoiulă în spate.
„A ostenită bietulă!" dicea unulă, „e multă pănă 

în Poiana!“ dicea altulă, când îlă vedea odihnindă, 
er sărmanulă omă mergea în calea sa fără să răspundă 
vre-o vorbă. Trecuse Tocilele și după ce zăbovi pu
țină pe unu bolovană, ce se afla în capulă satului 
lângă cârciuma lui Tilocă, pleca înainte și așa pe la 
nouă cesurl ajunse la Bisericuță, o stâncă mări cică 
cum urci pe Oabănă. Aci se odihni puțină, îșlscose 
pipa din gură și privea la calea, ce o făcuse.

„Când ar cădea de a dura butoiulă!“ îi trecu 
prin minte, rîse îșl scose beșica cu tutună din ser

bară, îșl scutură pipa de cenușe și de scrumă, o um
plu, scăpărâ și o aprinse.

Se vedea Brașovulă, se vedea cetatea, și Niță 
Dragă par’că rîvnea să fiă acolo, căci ori cum, totă 
mai lesne duce omulă în spate decă nu este suișă. 
„Era mai bine, decă rămâneam în cetate!u gândea elă 
în sine, deră iute îi trecură gândurile, căci lumea cur
gea și lumea îi da zoră să plece. „Dumnitale țl-e 
lesne “, grăia atunci Niță în glasulă său grosă și cam 
răgușită, „der pan să duci în spate butoiulă că te-așl 
vedea eu cum ai sui Oabănulă/

După mai multe vorbe audite se ridică în cele 
din urmă dela pămentă, îșl aședă hainele pe trupă și 
privea la butoiu. Strînse din dinți și strînse atâtă 
de tare, încâtă îi crepă țeva pipei. „Cum te-ai mai 
duce de vale când te-ași rostogoli11, dise elă în sine 
și totă elă se întorse și grăi; „Asta n’o facă, căci eu 
m’am tocmită cu omenii/ Iși mai purtă apoi puțină 
osele în drepta și în stânga și în cele din urmă se 
puse josă lângă butoiu, aruncă funia pe din dărătulă 
lui, cuprinse butoiulă cu ea, se incrosniă bine, se o- 
pinti odată, se ridică, și picuri de sudori îi umplură 
fruntea.

Merse înainte pănă în Capulă Poienei și aci se 
descrosniâ.

Capulă Poenei, față de Brașovă, este ună pla
tou întreruptă de mic! coline, plină de tufe de alună, 
printre cari țl-se perde vederea uitându-te în spre a- 
pusulă sorelui. In drepta pădurii, mai'încolo, munțî 
negri coperiți cu bradă și icl-colea printre arbori, în 
tocmai ca o știrbitură la dinți, se vede câte o stâncă 
pleșuvă coperită cu muschiu verde.

Niță se odihnea și nu admira nimică Elă era 
dedată cu aceste locuri și era multă mai roșă de că- 
ratulă în spate, decâtă ca să-’și desfăteze ochii uitân- 
du-se la frumosele nimicuri. Elă se cugeta să ajungă 
mai degrabă, se-’șl ia cele trei băncuțe, să trăiască pu
țină bine și să se întorcă acasă.

Porni mai departe, trecu Engelulă, se adăpâ din 
„Ștubei“ și pe la 11 ajunse cu butoiulă la „Țîpu lui 
Meșotău, unde îi eșiră înainte băeții de școlă și-lă pri
miră cu mare alaiu.

Șesulă dela Țîpu lui Meșotă era ticsită de lume 
de par’că era ună tergă. Ici era mesa dascăliloră, 
dincolo era tinerimea și în tote părțile bîjbăia loculă 
de lumea adunată, care ’șl petrecea în cântece și ’n 
jocuri ca să-și uite de năcasurile dilti. Răriștea tu- 
feloră de alună lăsa se se vadă omă pe omă, deși 
fumulă din miile de focuri aprinse umbla sălbatică 
prin aeră și par’că se întrecea spre a se uni în văz- 
duhulă nemărginită.

Niță nu-’șl băteacapulucupetrecerea, elă bietulă 
era obosită și astfelă își căuta odihna, ca mai apoi se 
se întorcă acasă.

*
Era pe la dece ore săra.
Nevasta lui Niță, când și-a vădută bărbatulă 

d’abia d’abia i-a deschisă porta. „Nu puteai veni 
mai curendă?11 dise ea măsurându-lă cu ochii desusă 
pănă josă.

Casa lui Niță, seu spunendă dreptă, casa 1 tichii 
Păuni a neveste-si era lipită de Costa Prundului, 
era potă dice vîrîtă în Costă, căci pentru a’șl 
face’o curticică, câtă să încapă o crosnie două de lemne
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Foile vienaze scriu articuli forte 

aspri contra Bulgariloră, cari agiteză 
cu atâta violență cestiunea macedonenă. 
„Neue freie Presse44 avertiseză pe Bul
gari sâ se ferescă d’a apropia fitilulă de 
magazinulă cu prafă, care le-ară pute 
cășuna celă mai mare râu. De asemenea 
„Fremdenblatt44, combătendă aspirațiunile 
panbulgare, dice că nici o putere nu va 
sprijini asemenea tendințe, cari suntă 
contrare tractatului din Berlină.

*

Din Irlanda se relateză despre o 
mare întrunire poporală, ținută la Tip- 
pary. Aci au vorbită cinci deputat! 
ținendă discursuri înfocate în contra 
asuprițiloră Englezi. D. Dillon, care a 
eșită acum de curendă din închisore, 
s’a scusatu printr’o scrisore că nu pote 
să ia parte, der a învitatu adunarea sâ 
esecnte ierna acesta o mare lovitură 
pentru libertatea Irlandei; totă astfel a 
fostă și limbagiulă celorl’alți represen- 
tanți parlamentari. D. I. O’Connor a in
vitată adunarea d’a dreptulă să ia pe 
dușmană la ochiu și să întrebuințeze 
arma de boycottagiu. D. Condon a de
clarată, că au trecută timpurile d’a mai 
ține discursuri. Acum, fie-care dușmană 
ală causei naționale trebue tratată ca 
atare. în fine d. Tanner i-a întrecut pe 
toți. „Cu hoții de drumă și de codru 
trebuie să procedă omulă cum a făcută 
sfântulă Patricius cu broscele și cu șerpii. 
Șurupulu boycottagiului trebue strînsă 
mai bine44.

Sașii și overran unpresctt.
Deputatulă sasă Schwicker, alesă în 

Sighișora ca deputată dietală guverna
mentală, a făcută la 30 Septemvre o dare 
de semă înaintea alegătoriloră despre 
activitatea în sesiunea dietală trecută. Etă 
în ce constă acestă activitate:

„A căutată să viă în atingere cu 
cercurile guvernamentale, în care a gă- 
găsită cea mai binevoitore prevenire, 
ba încrederea Sasiloră sighișoreni în 
bunăvoința guvernului a făcută bună 
impresiune la loculă conducătoră, așa că 
cu siguranță se pote aștepta în viitoră 
sS se ia în considerare dreptele grava- 
mine. Vorbitorulă protesteză contra pe
simismului, care nu așteptă dela viitoră 
nici o îmbunătățire. Elă găsesce, că vina 
principală a răului e împovărarea buge
tului pentru scopuri militare, din care 
causă nu s’au putută face reformele ne
cesare; laudă activitatea miniștriloră un
guri, și mai alesă pe Trefort, căruia, 
dice Schwicker, patria îi datoresce re- 
cunoscință durabilă, deși din punctă de 
vedere ală confesiuniloră i.se pote face 

dre-care imputare. Pacea între Sasi și 
Unguri, cjice elă, e posibilă decă Sașii 
dovedescă încredere și prevenire față cu 
guvernulă. Primulă pasă spre împăcare 
l’a făcută Meltzl, altă deputată sasă, 
care e cu distincțiune tractată în cercu
rile de susă. Și decă Tisza n’a declarată 
espresă, că Sașii trebue să-și păstreze 
însușirile loră particulare și să se desvolte 
mai departe, totuși modulă cum e tra
tată Meltzl e o dovadă, că Sașii suntă 
aprețiațl după valorea lord, căci Sașii și 
Maghiarii suntu dela natură și de istoriă 
chemați să formeze în Ardeală o falangă. 
In fine vorbitorulă dice, că în principiu 
n’are nimică de obiectată contra răscum
părării regalieloră, numai câtă echiva- 
lentulă ce guvernulă îlă ofere proprie- 
tariloră se corăspundă posesiunei fac
tice^

Cum vedemă, a vorbită mai multă 
ca deputată ungură decâtă ca deputată 
sasă. Și dovadă, că alegătorii sasi au 
fostă forte nemulțămițl cu acestă acti
vitate a deputatului loră, e respunsulă 
ce i l’a dată decanulu (protopopulă) sasă 
Friedrich Ernst, care ține la programulă 
națională săsescă. Intre altele fiise:

„Consimtă cu d-lă deputată când 
fiice, că poporulă săsescă n’are causă 
să despereze de viitorulă său. Potă a- 
sigura, că noi n’amu desperată niciodată 
de esistența poporului nostru și nici afil 
nu vomă despera, deși vieța ni se face 
forte grea. Vomă suporta și vomă trece 
și peste aceste greutăți, căci avemă în
credere în puterea nostră de a ne susține. 
Consimtă și cu aceea, că avemă inte
rese comune cu Ungurii. Cu atâtă mai 
bine decă și guvernulă recunosce acesta, 
cum dice d-lă deputată. Der cum se ne 
esplicămă, că are bunăvoință, când stămă 
în luptă pentru esistența poporului nos
tru ? Lupta esistă, nu se pote nega. 
Decă esistența și desvoltarea poporului 
nostru n’ar fi atacate și amenințate, 
n’am ave causă d’a ne lupta, căci noi 
nu luptămă pentru plăcerea de a 
lupta, ci pentru că nu suntemă lăsațl 
în ‘’pace. Cum să ne esplicămă bună
voința guvernului, când în cursulă anu
lui ânteiu ală actualei periode dietale a 
trebuită să suferimă, nu promovarea, ci 
ângustarea buneloră nostre drepturi ? 
Decă bunăvoința guvernului s’ar fi do
vedită înlăturândă restricțiunile de pănă 
acum ale condițiuniloră nostre de esis- 
tență, atunci ar trebui fără reservă să 
aprobămă, că s’a făcută pasulă ce în a- 
nulă trecută nu l’am putută încuviința. 
Der la nedreptățile de mai nainte s’au 
aduusă altele nouă.

„Puterea de producțiune a poporu

lui nu s’a cruțată, dovadă consemnarea 
dăriloră din urmă.

„ Autoritățiloru nostre bisericescl și 
școlare și oficiiloră comunale li s’a de- 
trasă scutirea de p.orto pentru espedă- 
rile loră oficiale cu adresă germană și 
numai avendă adresă maghiară ori și 
maghiară se primescă.

„Documente, care formeză unu o- 
biectă de o inscriere în cărțile funduare 
nu se mai potă presenta de părțile in
teresate în limba loră maternă, ci numai 
în limba maghiară.

„Cassele statului plătescă bani nu
mai presentându-li-se chitanțe în limba 
maghiară.

„Fișpanulă acestui comitată, orga- 
nulă guvernului, a impusă magistrului 
orașului Sighișora, ca în corespondența 
cu comitatulă să se servescă de limba 
maghiară.

„Unei autorități de-ale bisericei nos
tre, care, după dreptulă ce-lu dă și le
gea scoleloră medii, a voită să numescă 
ună prefesoră de religiune ca să o pro
pună școlariloră sasi dela o scolă mediă 
a statului în limba loră maternă, i-s’a 
denegată acestă dreptă.

„Acestea suntă fapte, care stau în 
contra-dicere cu legea de naționalitate și 
cu alte legi ale statului și care nu dove
descă bunăvoință din partea guvernului 
ci din contră, că acesta și organele lui 
nu se dau îndărătă de a ataca și a res- 
trînge ca și mai nainte autonomia nos
tră bisericescă, școlară și comunală, tă- 
indă adâncă în vieța poporului nostru.

„Ne păte linisci acum d-lă deputat, 
că în curendă vomă ave pace înlăturân- 
du-se dreptele nostre gravamine? I-amă 
fi recunoscători pentru o astfelă de te
meinică liniscire.44 Vorbirea a fostă pri
mită cu aplause.

Dr. Iosef Bacon, luându cuventulă, 
dice că e gata a v.Qta mulțămire d-lui 
deputată pentru buna sa intențiune, der 
nu și pentru calea pe care caută să a- 
jungă la țintă, nici pentru resultatulă os- 
teueleloru sale, care e nulă. Simpatica 
primire a d-lui deputată în partida gu
vernamentală și răspunsulă prevenitoră 
cum elice» ală ministrului președinte la 
cunoscuta vorbire a lui Meltzl (în sesi
unea trecută a dietei) sunt vorbe gole. 
Antevorbitorulă a arătată cu destule e- 
semple cum se manifestă bună-voința 
guvernului în fapte. Vorbe gole suntă 
și cele privitore la ameliorarea finanțe- 
loră. Pentru edificiulă parlamentului se 
voteză 15 milione, er nouă ni se ștergă 
15,000 fi. din dotațiune. Nimică din ce 
a promisă guvernulă n’a îndeplinită. De 
aceea oratorulă propune primirea urmă- 
torei resoluțiuni:

„Recunoscendă marea măsură de 
abnegațiune care face să aparțină, în îm

prejurările de adl, ca Germană, partidei 
guvernamentale, adunarea de /adl a ale- 
gătoriloră esprimă d-lui deputată mulță- 
mită pentru acestă abnegațiune dovedită 
în totă casulă numai în presupusulă nos
tru interesă. Der în acelașă timpă adu
narea cu privire la aceea, că nici intra
rea deputatului nostru în partida guver
namentală, nici cunoscuta vorbire a de
putatului Meltzl, neautorisată de par
tida poporală săsescă, der nici desapro- 
bată, n’au făcută pe guvernă să dea o 
dreptă aprețiare gravamineloră nostre, 
declară a privi ori ce ulterioră încercare 
în acestă direcțiune ca fără perspectivă. 
OrI-ce ulterioră rămânere a deputațiloră 
noștri în partida guvernamentală o pri- 
mimă numai ca potrivită d’a perde (noi 
Sașii) singurele două bunuri naționale 
ce ne-au mai rămasă, anume unitatea 
ideală cu conaționalii noștri și stima ce 
prin apărarea curagiosă și hotărîtă a in- 
tereseloră nostre naționale ne-am câști- 
gat’o pretutindenea, chiar și la contra
rii națiunei nostre. De-aceea provocămă 
pe d-lă deputată ca, fără a mai aștepta 
o nouă jignire a intereseloră nostre din 
partea guvernului, să esă imediată din 
partida așa numită liberală și în tote 
cestiunile să se alăture la deputății par
tidei poporale să3escl.u

După cetirea acestei resoluțiuni, Dr. 
Richard Schuler luâ cuventulă dicendă :

„Pentru reaua administrare, ce s’a 
încuibată în comitatulă nostru, trebue 
să fiă făcută responsabilă guvernulă. 
Unde arbitriulă unei persone stă mai 
pe susă de lege, acolo nu pote fi vorba 
de bunăvoința guvernului, cum dice d-lă 
deputată. Guvernulă și pressa șovinistă 
continuă, ca și pănă acum, a amărî vi
eța naționalitățiloră. Cetățenulă cu a- 
devărată patriotă numai cu îngrijire pote 
privi în viitoră. Dările crescă apăsân- 
du-ne totă mai greu. Manevra financi
ară a guvernului a trebuită d-lă deputat 
să o găsescă bună și, mulțămită posiți- 
unei sale în partida guvernamentală, va 
trebui să aprobe tote manifestațiunile 
guvernului atâtă de puțină binevoitore 
pentru noi. Ne-amă săturată și noi 
de atâtea frecări, care consumă puterile 
nostre de vieță materiale și ideale. In 
împrejurările de adl, posițiunea deputa
tului nostru în partida guvernamentală, 
care ne separă de ceilalți conaționali, e 
nenaturală. Susțină propunerea lui Bar- 
con și rogă să nu se voteze încredere 
deputatului, câtă vreme rămâne membru 
ală partidei guvernului14.

Advocată Carolă Roth, guvernamen
tală, apără pe deputată, der publiculă 
se agită. Deputatulă Schwicker îșl sus

vre-o câteva galițe și la o lipsă ună strai ca vara să 
se culce afară, săpase în malulă Costei. Atâtă era 
de încăpătore, încâtă nu s’ară fi putută certa în 
curte cu nevastă-sa. Se certau ei desă, nu’i vorbă, 
der totdeuna unulă din ei era în curte, âr’ celălaltă 
în casă, de nu cumva porta era închisă, căci atunci 
trebuia unulă din ei, de obiceiu Niță, să stea în uliță 
ca Păuna nevastă-sa să nu se dea de golă când în 
certa ei ar fi strigată că ea s’a măritată cu case, cu 
moșie părintescă.

Niță avea casă grea. Avea trei fete mari, dintre 
cari Linca era în BucurescI, avea o fată măritată și 
ună băietă mai mititelă.

Niță, cum sosi, întrâ în casă, se aședâ pe ladă, 
o ladă veche, ce o moștenise dela tată-său, care deși 
a fostă odată vopsită, se luase vopseaua de pe ea și 
rămase albă ca ună moșnegă. Pe acestă ladă ședea 
elă mulțămită, și nevastă-sa nu-i putea dice că n’ar 
sta pe averea lui, căci într’adevără Niță adusese 
acestă ladă încă dela mortea tatălui său. — Atâta avere 
avea și elă.

Cum se aședase pe Iadă, se uita prin prejură și 
totă ce vedea i-se părea schimbată. Mesciora i-se 
părea mai mare, blidele mai curate, lavițele mai spă
late, păreții mai lucii, botele mai albe, tote lucrurile 
i-se păreaă mai altfel ca de obiceiu. Nu-i vorbă, era 
obosită ală focului, și obosela pricinuia lucrulă acesta.

Totă uitându-se împrejură, începu să moțăe și 
încetulă cu încetulă adormi dusă și sforăia fericită 
ca și cum ar fi ună bogătană într’ună mole pată de 
mătase.

Liniștea lui se strică, căci Păuna nevastă-sa

intră în căscioră și trânti ușa după obioeiulă său, 
ceea ce însemna în limba loră, arată-mi banii,- ce 
i-ai câștigată astădi.

Niță somnorosă băgă mâna în șerpară, scotoci 
prin elă în lungă și în lată, der nu găsi nimică. 
Acestă întâmplare îlă făcu să-și uite de oboselă, îlă 
făcu să-și uite de somnă, se ridică oblu în piciore, 
descinse de șerpară, și’lă scutură pe mescioră. Ună 
năcasă îlă cuprinse când vădu că nu cade nimică. 
îșl cunoscea nevasta, scia elă bine, că decă nu va 
găsi cele trei băncuțe, ce le luase dela băeții de școlă, 
va fi vai și amară de elă. Băgândă elă de samă, că 
nu’să banii nicăiri, îșl ridică ochii la nevastă-sa și 
începu să vorbescă cu neîncredere.

Am luată trei băncuțe, astădi a fostă o di bună.
„Unde’să băncuțele?" grăi Păuna uitându-se cu 

luare aminte la șerpară. '
Niță Dragă se zăpăci când audi gura neveste-si 

și nici nu-i mirare, căci Păuna era stăpână în casă.
înt r’aceea veni și copilașulă celă mică, care 

umbla totă draga de diuliță forfota pe la vecini, și 
cum întră în curte încă de pe trepte ceru de 
mâncare.

„Taci la dracul44 strigă Păuna și de cătrănită 
ce era, era mai să-și înhațe bărbatu.

„Ce’i pe masă de mâncare?44, întrebă băiatulă 
celă mai mică, alergă la masă, puse mâna în loculă, 
unde scuturase șerparulă, și găsi cele trei băncuțe 
câștigate de tatălă său.

Păuna, mama lui, iute luă banii și’i puse de
grabă în buzunară.

Niță băgă de samă, că s’au găsită banii și rîse

plină de mulțămire. Ca sâ-șl arate și față de fiulă 
său mulțămirea, îlă giugiuli puțină pe frunte și 
vrendă să-i dică o vorbă bună, se uită la elă, îi 
apăsă umerii, îi dete una peste spate și grăi: „alai 
să-i fie, sciu că are sâ se facă voinică, stă de acuma 
sâ ridice o găletă44. Astfelă vorbi Dragă și se uită la 
nevastă-sa în semnă că adecă băiatulă loră are sâ fie 
destulă de procopsită.

Niță nu prea era vorbăreță, ci din firea lui și 
de nâcasurile ce’i apăsaseră cefa, era tăcută. Nici nu 
i-ar fi stată bine sâ fie limbută, căci atunci nu s’ar 
fi potrivită cu Păuna, cu nevastă-sa, care era gureșe, 
nu glumă.

Pe când steteau astfelă ocupându-se de băiatulă 
celă mai mică și pe când Păuna puse pe masă de 
mâncare, intrară în căscioră fetele, cari se întorceau 
dela lânărie, unde lucrau cu diua pe câte patru 
duce una.

„Du-te de te culcă Niță44, dise Păuna, er’ Dragă 
eși din casă, îșl luâ ună arară în care fusese mai 
înainte lână, merse lângă stoboră, îșl luâ în capă 
căciula de iarnă, și nici una nici douâ, fără sâ-șl bată 
capulă cu frumsețea sării și cu frumosulă ceră pre
sărată cu stele, adurmi și începu sâ horcăe.

Păuna mai stătu puțină de vorbă cu fetele, le 
mai spuse ce s’a întâmplată prin vecini, le povesti 
câte ceva dela postovăria unde lucra ea și mai pe 
urmă copleșite de somnă se aruncară și ele pe ună 
straiu în tindă. (Va urma.)
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ține punctulu său de vedere maghiaronă, 
dice că nu recunosce o partidă poporală 
săsescă.

Guvernamentalii esă desupra și I. 
B. Misselbacher propune să fiă condusă 
cu onore deputatulu pănă acasă, ceea ce 
se și întâmpla.

Strașnică șl-a înfiptă guvernul ghia- 
rele în Sighișorenî!

SCIRILE PILEI.
In adunarea de pe Septemvre a co

mitetului administrativă din comitatulă 
Bistrița-Năseudă, inspectoral r. de școle 
Iuliu Havas a raportată, că comunele 
Ilva-mare, Hva-mică și Măgura n’au vo
ită să constitue senate școlare comunale 
pentru conducerea școleloră loră și de 
aceea inspectoratulă a denumită câte-ună 
curatoră în fiă-care comună. Numitele 
comune, vădendă acesta, și-au venită a- 
cum în fire — după cum se esprimăra- 
portorulă lui „Kolozsvâr“ — și vreu ca 
ele însele să esercite inspecțiunea asupra 
școleloră loră. Mai raportă inspectorulă, 
că pentru ocuparea posturiloră de învă
țători în Neposă și Rebra mare au con
curată peste 50 de învățători.

Ore așa să fiă cu comunele Ilva-mare, 
Ilva-mică și Măgura?

* * *
piarele ungurescl scriu, că finanții 

ungurescl dela graniță au prinsă dilele 
acestea o societate de contrabandiști din 
România. Anume 5 locuitori români, 
vrendă să frecă dincoce 170 klgr. de piele 
brută, au fostă prinși în drumulă loră 
pe la Șanțulă vechiu de 2 finanți. Patru 
dintre contra-bandiști au fugită, er u- 
nulă a fostă deținută, fiarele ungurescl 
spună, că acesta ar fi în anulă acesta 
ală 34-lea casă de contrabandiști prinși.

** *
In stațiunea telegrafică Budatelecă 

a căii ferate vicinale Murășă-Ludoșă- 
Bistrița s’a sistată predarea de telegrame 
de-ale statului și private.

* * *
La 19 Octomvre n. s’a inaugurată 

sărbătoresce noulu edificiu ală scolei 
reale din Deva, după cum spună foile 
ungurescl, în presența întregei inteli
gențe a comitatului Hunedora. După 
serbare a fostă banchetă cu 120 tacâ
muri. Au toastată între alții Coloman 
Barcsay pentru întărirea spiritului na
țională.

Oare, celă maghiară?
* * *

„Cooperatorulă Brăileanău face cu
noscută , că Exposițiunea Oooperatori- 
loră din România în anulă 1890 se va 
ține la Brăila. Numitulă diară rogă der 
pe toți Cooperatorii din țeră să se pre- 
gătescă pentru acestă exposițiune, despre 
care dice, că va fi una din cele mai 
frumose și mai bogate. Comitetulă ex- 
posițiunei este deja întocmită în Brăila 
prin inițiativa d-lui D. C. Butculescu. 
InformațiunI dă d-lă ingineră C. S. Bu- 
deanu, președinte ală cooperativei din 
Brăila și directoră ală diarului „Coope
ratorulă Brăileană.u

* * *
In Sficelu au arsă la 8 Octomvre n., 

pe când locuitorii se aflau la câmpă, o 
șură, două grajduri și o șiră de paiă.

** *
Cetimă în „Româniau : Joi 29 Sep

temvre, la 5 ore d. D. Popovici, baritonistă, 
a fostă invitată la castelulă Peleșului. 
Totă curtea era față, fratele M. S. Re
ginei, prințulă de Wied, bardulă nostru 
Alexandri, și o mulțime de invitați. După 
ceaiu toți au trecută în sala de musică. 
M. S. Regina a acompaniată pe orgă 
cu măestriă de mare artistă. Pianulă 
a fostă susținută de d-șora Theodory cu 
talentu-i destulă de cunoscută. S’a cân
tată din diferiți autori clasici și mo
derni : Schumann, Medelssohn, Lowe, 
Faure etc. etc. Cu astă ocasiă anun- 
țămă, că d. Popovici, înainte de a se 
reîntorce în străinătate (Konigsberg), 
unde este angajată pentru erna viităre, 
va da în BucurescI ună singură con

certă sub augustulu patronagiu ală M. 
S. Reginei.

** *
Principele Enrică de Prusia va sosi 

în curendă în București, fiindă însărci
nată a întorce visita ce Regele și Re
gina României au făcut’o împăratului 
germană Vilhelm.

** *
D-lă Alexandru Ciiircu, precum co

munică o telegramă din Parisă, a făcută 
cu succesă la ierbăria dela Sevran espe- 
riență cu noulă său propulsoră în pre
sența ministrului francesă de răsboiu d-lă 
de Freycinet și a unei comisiuni.

** *
Diarulă „Politische Nachrichten“ e 

informată din Berlină, că cifrele puse de 
odinioră la disposiția împăratului Fre- 
derică pentru corespondența sa secretă cu 
autoritățile superidre ale imperiului, cifre, 
care în timpulă morții împăratului se 
găseu încă în camera mortuară, au dis
părută. Fără îndoielă că ș’au furată.

** *
Din Bruxela, Luxenburg, Paris, Măn- 

chen, Silesia și Galiția vină scirl, că pe 
acolo a ninsă forte tare.

Nesurile guvernului românu contra streinilor!
Amă comunicații o scire din 

Sofia, cum că guvernulii română 
ar fi dispusă, ca streinii cari de
barcă în porturile române s6 aibă 
pe documentele loru de drumă 
visa unui consulată română. Eta 
ce comunică acum în acestă pri
vință „Agenția Havas“ din Bucu
rescI :

Informațiunile primite dela ministe
rială afaceriloră streine ne permită de 
a declara inesactă soirea din Sofia, care 
spune că guvernulu română interdice in
trarea în România a individiloră cari 
n’ar avea pașaporte visate de consula
tele regale din străinătate. Etă măsu
rile de ordine cari s’au luată în adevăr:

Guvernulă regală a fostă informată, 
că vaporele, carlsosescă în porturile ro
mâne, debarcă asemenea persone cari 
n’au acte de legitimația seu de călăto
ria. Pentru a preveni inconvenientele 
cari resultă de aici, s’a ordonată ca căjj 
pitanii seu patronii vaseloră să nu îm
barce în streinătate pentru România per
sone, cari n’au acte liberate într’ună mod 
regulată de cătră autoritățile țărei stre
ine respective. Ordinile guvernului re
gală nu facă mențiune de visa consuli- 
loră români, er instrucțiunile sale se re
feră mai în specială la îmbarcarea pen
tru porturile regatului a persdneloră cari 
sosescă din țările străine situate pe rîpa 
dreaptă a Dunărei.

După cum se telegrafiază acum 
din Sofia, guvernulu bulgară a 
primită iniormațiuni oficiale, cari 
$icu că România cere pașaporte 
regulate, der nu visa consulateloră 
sale. Neînțelegerea semnalată pro
vine de acolo, că direcțiunea va- 
pbreloră pe Dunăre interpretase 
reu primele instrucțiuni.

Intemplărî diferite.
Loviți de trăsnetu. Se vestesce din 

mai multe părți, că în diua de 9 Oc
tomvre n. c. locuitorii au fostă surprinși 
de o furtună vehementă. Din Seghedină 
se scrie, că acolo 3 omeni au fostă o- 
morîțl de acesta tempestate, er în apro
pierea comunei Tompa-Sighet a fostă 
trăsnită coliba unui pescară, în care se 
aflau 5 omeni, dintre care 3 au fostă o- 
morîți, er 2 au amuțită.

ULTIME SOIRI.
Parisu, 13 Octomvre. Cartea 

doctorului Mackenzie acusă pe 
doctorii germani de incapacitate. 
Elă declară că doctorul Braman 
dete o lovitură mortală lui Fre

deric ală III, la 12 Aprilie, pu- 
nendîî o canulă prea mare care 
provocă o supurațiune, și scurtă 
asttelă vieța bolnavului cu 4ece 
luni celă puțină.

SOIRI TELEGRAFICE.
Pesta, 15 Octomvre. Ministrulă- 

președinte Tisza va presența în 
ședința de a<țf a camerei deputa- 
țiloră proiectulă de lege asupra 
răscumpărării regalieloru de cătră 
stată, precum și proiectulă asupra 
despăgubirii ce are să se dee în 
urma Introducerii legii.

Viena, 15 Octomvre. Kalnoky 
a fostă primită în audiență de 
cătră Regele Serbiei. Se pote 
constata, că politica Regelui față 
cu Austro-Ungaria a rămasă ne
schimbată.

BucurescI, 15 Octomvre. Ale
gătorii liberali au ținută sub pre- 
sidiulă lui Dumitru Brătianu ună 
mare meetingă. Mai mulțl con
ducători și partidei au ținută vor
biri în favorea unirii tuturoră gru- 
puriloră liberale.

Sibiiu, 15 Octomvre. Deputății 
sași Kăstner și Meltzl ’și-au făcută 
erl înaintea alegătoriloră dările 
loră de seină. Celă din urmă a 
ținută o vorbire importantă în 
sensulă partidei poporale, plân- 
gendu-se la urmă, că pănă acum 
guvernulu n’a arătată nici o pre
venire mai mare față cu Sașii, 
din care causă Sașii trebue să 
stărui ască ca și mai nainte în ati
tudinea lorii oposițională. Dările 
de semă au aflată aprobare din 
tăte părțile, și la propunerea lui 
Karl Wolf, care fără a’lă numi 
pe nume a criticată aspru atitu
dinea lui Adolf Zay, adunarea a 
votată cu strigări furtunose mul- 
țămită și încredere ambiloră de- 
putațf. Zay, care era de față în 
adunare, în fața disposițiunei ce 
domnea, găsi consultu să nu vor- 
bescă. Cu unu întreită și însufle
țită „hoch!“ pentru Rege și patriă, 
adunarea se termină.

NECROLOGtJ,
Cristina LemAny ca soțiâ, Cristina, 

Alexandru, Valeria, Valeria, Vasilie ca 
fii și fiice, Paulă Dragoșă pretore ca frate, 
Teresia Dragoșă, ca soră, cu soțulă sâu 
Ioană Hossu, ca cumnată și cu fii săi 
luliu, Emilă, Nicolae, Alexiu, ca nepoți; 
precum și ună numără mare de consân
geni cu inima plină de întristare facă 
cunoscută cumcă iubitulă loră soță, pă
rinte, frate, cumnată, unchiu și consân- 
geană Vasilie Dragoșu de Coltirea, jude 
reg. în pensiune și posessoră, în 8 Oc
tomvre a. c. sera la 11 și 1/i ore în e- 
tate de 64 ani, în ală 33 ană ală vieței 
conjugale, a răposată.

Rămășițele trupesc! a defunctului se 
voră înmormânta în 11 Octomvre la 1 
oră d. a. în cimitirulă gr. cat. din Bu- 
teasa; liturgia funebrală pentru odichna 
sufletului ală răposatului se va celebra 
în 12 Oct. dimineța la 9 ore în biserica 
gr. cat. din Buteasa.

Buteasa, în 9 Oct. 1888.
Fiă-i țărîna ușoră și memoria bine

cuvântată.

DIVERSE.
Efectele temperamentului asupra 

cesorniceloru de busunaru. Observa- 
țiunl forte curiose s’au făcută de că
tră orologerl în privința acesta. O 
damă venea forte adeseori la ună oro- 
logieră cu cesorniculă ei de buzunară 
pentru ca să-lă îndrepteze, seu pentru 
că cesorniculă înainta, seu rămânea 
înapoi. Pe câtă timpă ceasorniculă 
era acățată în magasinulă cesornicarului 
mergea de totă regulată, îndată însă ce 
începea dama să-lă porte ’nu mai era 
în regulă. Orologerulă după ce a stu
diată asupra acestei cause a găsită, că 

adese-ori neregularitățile la cesornice 
provină din causa temperamentului 
purtătoriloră și a dovedită, că dama, 
care aducea cesorniculă, era de ună tem- 
peramentă forte nervosă. Cesorniculă se 
mișca, după influința temperamentului 
ei; când era nervosă și iute, cesor
niculă înainta, îndată ce era obosită și 
slăbită și cesorniculă întârdia. Asemenea 
se găsescă unele corpuri omenescl care 
suntă electrice. Ună orologeră tâneră a tre
buită să-și lase meseria, din causă că cor- 
pulă lui conținea atâta electricitate, 
încâtă magnetisa arcurile dela cesornice.

(„Meseriașulă Română“)
Pănă la ce verstă potu trăi unele 

animale? Boulă pănă la 30 ani, calulă și 
măgarulă 35 ani, capra și oia 15 ani, 
porculă 20 ani, epurele de casă 10 ani, 
cânele 25 ani, pisica 15 ani, găina și 
curcanulă 12 ani, gâscă 30 ani, vrabia 
25 er corbulă mai multă ca tote pa
serile.

Ce părți ale fructului nu trebuescu 
mâncate. Omenii, mai alesă cu stoma- 
culă slabă, se potă îmbolnăvi lesne, seu 
celă puțină a produce mari turburărl în 
intestine, decă înghită coja piersiceloră 
și mereloră și sâmburii de cireșe, vișine, 
portocale și zarzăre, de orece tote acesta 
suntă materii insolubile, mai totă astfelă 
e și cu coja struguriloră. Omenii cu 
stomaculă slabă nu trebue să mănânce 
prune.

Crescerea burețiloru. Ună învățată 
austriacă dela Universitatea din Gratz a 
făcută curiose experiențe asupra culturei 
burețiloră. Ii ia vii, îi taiă în bucăți 
și îi semănă, după ună procedeu ală lui, 
în locuri alese cu îngrijire. In trei ani, 
o bucățică devine ună burete minunată, 
ală cărui preță este forte mică. Astfelă, 
în trei ani, cultura a 4000 de bureți, 
dimpreună cu dobânda capitalului pusă 
în afacere, a costată 225 de franci. Se 
scie că se caută a se întinde rolulă bu- 
retelui în societatea modernă, să se facă 
din ei filtrurl pentru lichide, să se gar- 
nisescă mobile, să se facă somiere etc.

Cursidu pieței ElrașovA
din 13 Octomvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.38 Vend. 9.40
Argintă românescă . „ 9.30 r 9.34
Napoleon-d’orI . . . „ 9.62 » 9.64
Lire turcescl . . . „ 10.92 n 10.95
Imperiali.................... n 9.92 n 9.95
Galbini.................... „ 5.70 n 5-72
Scris, fonc. „Albina116°/0 „ 101— r ——

5°/» n n u Io „ 98— n 98.50
Ruble rusescl . . . n 127— D 128—
Discontulă .... 6l/î—S’/o Pe ană.

Cursulu la bursa de Viena
din 13 Octomvre st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0................................... 99.95
Renta de hârtiă5°/0................................... 90.60
împrumutul ă căiloră ferate ungare . 147.50 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 98,50
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostă ungare (3-a emisiune) . . 113.— ,
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......... 104.35
Bonuri croato-slavone.............. 104—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă............................................ 99.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 130.75
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului........................................... 122.90
Renta de hârtiă austriacă .... 81.45
Renta de argintă austriacă .... 82.25
Renta de aură austriacă........................110.--
LosurI din 1860 .................................. 140.20
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 876.—
Acțiunile băncei de credită ungar. . 331.25
Acțiunile băncei de credită austr. . 380.—
Galbeni împărătesei ........................ 5.77
Napoleon-d’orI....................................... 9.61
Mărci 100 împ, germane......................... 59.35
Londra 10 Livres sterlings .... 121.55

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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PUBLICAȚIUNE.
Se aduce prin acesta la cunoscința 

publică, cumcă se voră da în arendă j oști 
însemnatele arături, parțelele de pășu- 
natu, pășiunile de munte în fostulă Do- 
miniu, aparținetore comunei Brașovă, a- 
semenea pământurile aflătore pe terito
rială 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% din prețulă de 
strigare, în mânile comisiunii de licitare. 
Ofertele scrise, care se voră deschide 
după licitațiunea verbală, au să se pre
dea închise, provăcjnte cu denumirea ace
lui obiectă pentru care se ofereză, celă 
mai târdiu pănă în 17 Octomvrie a. c. la 
orele 6 postmeridiane, dirigentului oficiu
lui economică E. Hintz.

In ofertele, provădute cu 50 cr. tim
bru, este neapărată de lipsă se fiă con
ținută întocmai acea denumire a obiec
tului pe care se ofereză, asemenea să 
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 decă arenda anuală 
trece peste 50 fi. este obligată pentru 
facerea contractului de arendare în forma 
unui documentă notarială.

Obiectele de arendată suntă urmă- 
torele, adecă :

I.
Pământuri pe teritoriulu orășenescă.
1. Livadealogofătului proțlllî (16 Strigare fi. 20
2. Pământurile de fer

mare și mică . . .
3. Livadia în lipias

77

n
Ti

Ti

Ti 77 30
40

4. Livadia în Tratzko 77 Ti Ti Ti 8
5. Așa numitulă pă- 

rechea preotescă . n Ti Ti 77 15
6. Staffănulu mare și 

mică.................... n Ti Ti Ti 35
7. 2 petece de pământ 

în Stafienă și lângă 
Fântâni oră........... 77 Ti Ti Ti 50

8. Livadea viteloră în 
Timișulă de susă . Ti n 77 r 5

9. Pământă comunală 
pe partea de josă 
a scolei de înnotare Ti Ti 7) Ti 25

0. Parțelele I și H în 
Tabăra mică. . . . Ti Ti Ti 70

1.16 parțele în Rogo- 
za mică .............. T) Ti Ti Ti 100

2. Grădina lângă ca- 
sarma „Lazarethu. n Ti Ti Ti 10

3. Pășunea Postovar 
și colțu Crucului 
fără pășune de păd. Ti Ti T n 100

4. 0 livadiă pe Predel Ti Ti 77 Ti 30
H

Arături și livezi în fostulă Bominiu.
1. Arături și live dl în

Apața. . . . . . . . . . .' . . prețmne strigare S. wo
2. Arăturii și livedl în

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

VlădenI................. „ „ „ „ 140
in.

Pășiunl de munte AHodiale în Branu și 
Zerneștl.

1. Pășiunile de munte
„Tamas“ în Zâr-
neșcl afară de pă-
șiunea de pădure . prețlllll de Strigare B. 60

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

Sz. 302—1888. vegf.

Arveresi hirdetmeny.
Alblirt birosăgi vegrehajto az 

1881-ik evi LX. t. cz. 102. §-a er- 
telmeben ezennel kozhirre teszi, 
hogy a brassoi kir. torvenyszek- 
nek 4118—1888 sz. a. kelt vegre- 
hajtăst rendelo es a brassoi kir. 
jărăsbirâsâgnak 6507—1888 kikul- 
detest tartalmazo vegzese folytăn 
az elso erdelyi bank javăra a bras- 
soi asztalos szovetkezet ellen 360 
frt. toke es jârulekai erejeig elren- 
delt kielegitesi vegrehajtăs alkal- 
măval biroilag feliil foglalt es 650 
frt. 40 krra becsiilt ingdsăgok u. 
m. butorzatok nyilvănos ârveres 
utjân el fognak adatni.

Mely ârveresnek a 7403—1888 
sz. kikoldetest rendelo vegzes foly- 
tân a helyszinen, vagyis a bras
soi asztalos târsulat raktâr helyise- 
gen leendo eszkozlesere 1888-ik evi 
Oktober ho 16-ik napjănak delutăn 
3 drâja hatâridoul kitiizetik es ah- 
hoz a-venni szândekozdk ezennel 
oly megjegyzessel hivatnak meg , 
hogy az erintet ingâsâgok ezen 
ârveresen, az 1881 evi LX. t. cz. 
107. §-a ertelmeben a legtobbet 
igeronek becsâron al<51 is elfognak 
adatni, a netalăn elsobbsegi igeny- 
lok pedig felhivatnak, miszerint 
jogaikat az emlitett t. cz. lll.es 
112. §-a alapjăn ârverezes meg- 
kezdeseig ervenyesitseg.
Az elărverezendo ingdsăgok vete- 
lâra az 1881 evi LX. t. cz. 108. 
§-a szerint fizetendo.

Kelt Brassoban 1888 ev Ok
tober ho 2 ân. .

Borsos,
172 kir. birosăgi vegrehajto.

Brassovarmegye alispănjătol.

9762—1888 sz. hoz.

Hirdetmeny.
Brasso vârmegye tbrvânyhatdsâga 

kdzigazgatâsi es gyâmhatosâgi hivatalai- 
nak 1889 evi koltsegvetâsi eloirânyzata 
az âllandd vâlasztmânynak mai napon 
tartott uleseben hozott hatârozata folytân 
az 1886 evi XXI t. cz. 17 §-a ertelme
ben kozszemlere kitetetett es 15 napon 
ât a hivatalos brâkban az alispâni hiva- 
tal kiadojâban mindenki âltal betekint- 
heto.

Brasso, 1888 evi oktober ho 5-en. 
liir. tanâcsos alispăn helyett

Tompa Săndor,
171,2—1 fojegyzo.

Nru 11.387—1888.

PUBLICAȚIUNE.
Spre scopulă internărei a circa 60 

de soldați din armata locală reg. ung. 
de honvedl pentru durata venitorei ierni 
evantualminte pe o durată mai mare se 
caută de cătră subscrisulă magistrată o 
locuință acomodată acestui scopă spre 
luare în chiriă și anume celă puțină pen
tru durata din 1 Noemvrie a. c. pănă la 
Sf. Gheorgheală următoriului ană, even- 
tualminte pentru o durată și mai mare.

Referitorele obiecte de închiriată pe 
lângă amintirea chiriei au să se aducă 
pănă în 25 Octomvrie a. c. oficiului eco
nomică orășenescă, ulița căldărariloră 
Nru 518& etagiulă II, spre cunoscință.

Brașovă, 10 Octomvrie 1888.

Maplratolă orășenescă.
Numere singuratice din „Ga

zeta Transilvaniei" â 5 cr. se potu cum- 
pera în tutungeria I. Gross, în li
brăria Nicolae Ciurcu și Adolf 
Albrecht.

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

primesce și cfectueză totă felulu de lucrări tipografice, precum:

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

Pentru comercianțî: adrese pe scrisori, facture, liste cu prețuri curente, avisuri, reco- 
inandatiuni

Dispunendu 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 
esactu și esteticii precum și cu prețurile cele mai moderate.

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

Tipografia A. MUBEȘIANU, Brașovu.

cerculare ș. a.

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


