
Eedaciinnea, Aiministratiimea si 
Tipografia: ’

BRAȘOVU, piața mare Nr 22.
Sciisori nefranoiiie nu ee pri 
mescu. Mann scrip's nu se re

trimită I 
Birourile de anrmcwn;

Brașovu, piața mare Nr. 22.
Inserate maiprimescu mVlena 
Rudolf Afosse, Haasensiein & Vogler 
(Oto Afaas), Reinrich Schalek, Alois 
Rerndl, M,X) tries, A.OppelikJ. Dan
neberg ; în Budapesta: A. V Gold- 
bergcr, AutonRezei, EclcstetnBernai; 
în Frankfurt: G. L, Daube; in Ham

burg: A. Steiner.
Prețul insertiuniloră: o seria 
garmondu pe o coldnft 6 cr. 
și 30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifă și învoială.
.Reclame pe pagina IU-a o 
seria 10 cr. v. a. s6u 80 bani.

„Gazeta0 ieBe In fle-care <ji 
AUonamenîe jenirn Anstro-Ungaria 
Pe un ană 12 fi., pe șâse luni 

6 fl., pe trei luni 3 fi.
Pentin România și străinătate 

Pe unu anu 40 franci, pe șAse 
luni 20 franol, pe trei luni 

10 franol.
Se pronumeră la tdte ofi- 
ciele poștale din intru și din 

afară și la dd. coleotorl.
Abonamentul! jenirn Brașovu: 

laadministrațiune, piațamare 
Nr. 22, etagiulă I.: pe unăană 
10 fl., pe ș6se luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu dusulfl in 
oasă: Pe ună anu 12 fl., pe 
șAse luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu esemplaru 5 or. v. a. s6u 

15 bani.
Atâtu abonamentele câtă și 
inserțiunile suntu a se plăti 

înainte.

Nr. 260. Brașovu, Sâmbătă 26 Noemvrie (8 Decemvrie) 1888.
Brașovu, 25 Noemvre v.

Pressa oficiosă germană a în
cepută o strașnică campaniă în 
contra împrumutului ce Rusia e 
în ajunu de a-lu face în Francia, 
Anglia și Germania.

Oficiosele germane se esprimă 
cu hotărîre în contra participării 
capitaliștilor^ germani la noulu 
împrumută rusescă, 4icendă că 
acestă împrumută nu țîntesce con
versiunea, cum 4i°ă foile rusesci, 
ci urmăresce țeluri multă mai în
depărtate ale politicei rusesci, și 
capițaliștii germani ară ajuta sco
purile panslaviștiloră, cari frater- 
niseză cu liga patriotică francesă, 
prin urmare prin participarea loră 
ară comite nu numai o erdre, ci 
chiar o crimă.

Deodată cu acestă campaniă, 
fiarele oficiose germane se silescă 
a înfățișa situațiunea europenă în 
colori mohorîte și a arăta, că în
armările Rusiei continuă fără în
trerupere.

Astfelă „Kolnische Zeitung“ a 
publicată ună interesantă articulă, 
ce i-s’a trimisă din Berlină și care 
a făcută sensațiune.

Se 4i°e adecă în acelă arti
culă, că deși panslaviștii și Țarul 
nu voescă se facă tocmai acum 
resboiu, totuși întrega activitate 
a ministerului rusesc de resboiu e 
concentrată în a mobilisa armata 
rusă, nu-i vorbă încetă, der în stilă 
mare, și acesta din causă că pre
vede posibilitatea unui mare res
boiu, cum n’a mai avută și nici 
n’a mai purtată Rusia. Trupele 
se concentreză încetă-încetă în 
ținuturile vestice, unde deja suntă 
întrunite două din trei părți din 
armata rusă europenă și cea mai 
mare parte e adăpostită în cvar- 
tire; apoi sporirea pe de patru ori 
atâta a trupeloră de venători în 
ținuturile vnstice, în fine dupli
carea deja hotărîtă a batalione- 
loră cadrelor de reservă și alte 
multe măsuri de felulă acesta a- 
rată că se face totulă, că armata 
rusă se fîă gata de resboiu în mo- 

mentulă potrivită și la loculă do
rită.

Administrațiunea rusă de res
boiu, în lipsa de căi ferate în- 
destulitore care se lege Rusia cu 
apusulu și în neputința d’a mo
bilisa repede, caută a’și ajuta ese- 
cutândă acum cea mai grea lu
crare a mobilisării în tdtă liniștea 
și comoditatea în timpă de pace, 
așa că pentru momentulă decisivă 
îi rămâne de făcută lucrarea cea 
mai ușără, adecă d’a transporta 
reservele în vestă cu trenurile, 
care’i stau mai tdte la disposițiune 
spre scopulă acesta.

Foia oficidsă germană 4i°e că, 
decă Rusia nu voesce să facă toc
mai acum răsboiu, causa e că 
voesce să câștige timpă pentru 
lucrările de mai susă și că înche- 
iarea unei alianțe cu Francia nu 
se pote esecuta acum din causa 
esposițiunei din Parisă, prin ur
mare încă nu consideră momen
tulă potrivită, care de bună semă 
va trebui căutată totă în ces- 
tiunea bulgară. Sosindă acelă mo- 
mentă, Rusia va fi în posițiune 
cu cele două milione de soldați 
se’ș! accentueze pretensiunile sale 
și Țarulă, oricâtă de pacmică este, 
nu va întâr4ia a stărui pentru res
tabilirea influinței rusesci în Bul
garia.

E forte greu a răspunde, că bre 
Austro-Ungaria și Rusia pute-se- 
voră înțelege pe cale pacinică 
asupra intereseloră loră la Balcani 
sciută fiindă, precum scrie „Koln- 
Ztg.“, că Rusia e nesățiosă în pre- 
tențiunile sale.

Oficibsa germană 4ice, că băr
bații de stată ai Germaniei, care 
nu are interese directe în penin
sula balcanică, datori suntă să 
observe o atitudine împăciuitbre 
și mijlocitore; ea crede că Bis- 
mark va isbuti a susține pacea, 
de aceea și observă elă o reservă 
aprope indiferentă față cu cestiu- 
nea orientală, fără însă a neso
coti îndatoririle ce resultă din 
alianța germano-austro-ungară. Și 
apoi celă mai puternică temeiu 

pentru susținerea păcii este fap- 
tulu, că părțile interesate voră 
chibzui fdrte seriosă, înainte d-a 
lăsa să decidă sorții răsboiului 
asupra unoră posesiuni dubidse.

Espectorările foi ei oficiose din 
Colonia cu privire la linia de pur
tare a politicei germane în ces- 
tiunea orientală n’a produsă în 
pressa din Viena tocmai efectă 
plăcută. Accentuarea, că Ger
mania nu e împărtășită directă 
în cestiunea orientală și că Bis- 
mark o privesce cu mare răcelă, 
pote din nou deștepta, mai alesă 
după campania 4iaristică din 4i- 
lele din urmă, neîncredere în sco
purile finale ale aliațiloră din 
Berlină.

E posibilă, că legăturile de 
prieteniă ce pară a se strînge totă 
mai multă între Ruși și Frances!, 
și simpatia ce începe a ’și-o ma
nifesta Țarulă pentru Frances!, 
care în 4il©le din urmă a decorată 
mai mulț! bărbați literați de-ai 
acestora, îndemnă pe cei din Ber
lină a observa o atitudine bine- 
voitore față cu Rusia, pote chiar 
o atitudine de a’i face servicii în 
cestiunea orientală, cu scopă de 
a împedeca o alianță franco-rusă.

Căci sciută este, că tbtă aten
țiunea Germaniei e îndreptată 
asupra Franciei. Tbte mesurile 
militare ce le iau cei din Berlină 
au în vedere viitorulă resboiu cu 
Francia. Chiar în 4il0le acestea, 
miniștrulu de resboiu germană a 
spusă în parlamentă, că va cere 
bani ca se sporescă artileria la 
granița Franciei, a căreia artileriă 
e mai numerbsă.

Ce n’ar jertfi Bismark în pe
ninsula balcanică, numai se potă în- 
genunchia pe Frances!!

Corespondentul!! din Roma ală dia- 
rului „Daily Chronicle11 scrie, că în cer
curile politiciloru italieni domnesc e mare 
iritațiune asupra guvernului rusesc^, care 
de luni de d .e lasă neocupată postulă 

de ambasadorii în Roma, pe când cu 
Vaticanulă trateză pentru a încopcia ra
porturi diplomatice. Guvernulă italiană 
vede în acesta o manifestațiune dușmă- 
ndsă a Rusiei în contra alianței triple. 
Pe lângă acesta tractările cu Vaticanulă 
mergă bine și deja se amintesce cance- 
larulă dela ambasada rusă din Londra, 
Butenjev, ca viitoră trimisă rusă pe lângă 
Vaticană.

Din Madridă se anunță cătră „Daily 
News“, că miniștrulu de esterne alu Spaniei 
șl-a esprimată cătră anibasadorulu germană 
mirarea sa, că contele Benomar, fostulă 
trimisă ală Spaniei în Berlină, a fostă 
tratată de guvernulă și de curtea germană 
totă ca representantă oficială ală Spaniei, 
deși se notificase rechemarea sa. Gu
vernului germană i-s’au făcută totă odată 
cunoscute și motivele suspendărei lui 
Benomar din postulă de trimisă ală 
Spaniei.

In ministerulă rusă de esterne, spune 
„Grașdanin“, se voră ține în curândă 
consultări asupra nouei însemnări a gra
niței ruso-șvediane. Semnele de graniță 
aședate după hotărîrile tractatului dela 
Friedrichshain din 1812 au dispărută 
partea cea mai mare în cursulă tim
pului. Pentru a se’mpedeca conflictele 
între locuitorii dela graniță, se dice că 
se va face acum o nouă delimitare.

Statele unite ale Americei au ajunsă 
cu bunăstarea acolo, încâtă guvernulă 
nu mai are unde să pună banii ce intră 
în visteriă. Președintele republicei, Cle
veland, a adresată congresului întrunită 
în Washington ună mesagiu, în care 
insistă pentru revisuirea tarifului vamală, 
care e necesară pentru a împuțina nejus
tificata și periculosa grămădire de bani 
în visteriă statului. Mai cere a se sus
penda baterea monedeloră de argintă. 
Dările se voră scăde în modă însemnată. 
Ferice de Americani.

Miniștrulu de resboiu alu Germaniei 
a declarată în parlamentă că, în fața 
sporirei artileriei în alte state, se stu
diază în departamentulă său cestiunea 
sporirei artileriei germane.

Miniștrulu de resboiu ală Italiei a 
depusă în cameră în numele său și ală 
ministrului de marină proiectele de lege 
asupra cheltueliloră estraordinare pe anul 
1888/9 și 1889/90 pentru armată și ma-
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CODRU.
(Poveste.)

A fostă ce-a fostă, că de n’ar fi fost ă 
nu s’ar povesti.

A fostă odată ună omă, care era 
— cum se dice — putredă de avută. Pă
mânturile lui se întindeau din capă în 
capă de hotară, și despre bogățiile lui 
vorbiau șepte sate.

Avea turme de oi, porci, ciredl de 
boi de nici elă nu scia câte. Cu ună 
cuvântă avea de tote, ce numai omă pă
mânteană pote pofti dela Dumnezeu dră- 
guțulă, der ci că era fără nevastă și-apoi 
scițl, boerl Dumnevostră, ce-i casa fără 
nevastă: lăcată fără cheiă, moră fără 
morară.

Avut’a elă și nevastă, o comoră de 
nevastă numai ca ea, cum nu s’a pomenită 
alta pe fața pământului de bună și de 
harnică și de credinciosă. Vorba Româ

nului, s’o pui pe rană. Insă lumea asta, 
bagă semă, așa-i lăsată, ca nimenea în 
ea să nu fiă deplină fericită.

Unulă n’are copii, altulă are câtă 
spuză’n vatră; unulă n’are una, altulă 
n’are alta, destulă că nici ună muritoră 
cu jugulă vieții în spinare nu pote dice, 
că elă ar fi deplină fericită. Vorba ceea : 
totă omulă cu năcadurile lui.

Ba și care are de tote, aceluia mai 
într’ună felă, mai îutr’altulă îi trimite 
Dumnedeu câte ună sbiciu, ca să nu se 
prea încreclă, ci să-și aducă mereu 
aminte, că și peste elă este ună stăpână, 
din a căruia îndurare trăieseă și căruia 
îi datorescă totulă. Și Dumnedeu are 
multe sbiciurî, ca se’i întorcă la calea 
adevărată pe cei cari ’și uită de sine și 
se îmbuibă în bunurile loră. Ei! der nu-i 
sbiciu mai greu lăsată de Dumnedeu 
decâtă când ți-se ia pofta inimei, mân
gâierea sufletului, soția bună și credin
ciosă, căci precum glăsuesce o dicală 
veche, muierea bună e pâne și sare în 
casă. Și ce va să dică a perde o fe- 

meiă bună, o scie numai celă ce o pă- 
țesce.

Omă pățită, ca mulțl dintre noi, era 
și omulă nostru, și elă chiar pentru că 
nevasta i-a fostă atâtă de cu credință, 
s’a hotărîtă, în mintea lui, să nuse în- 
sore de-a doua oră, nu cumva să o ni- 
merescă rău cu a doua însurătore și să 
se îngrope în păcate acum la bătrânețe.

A clisă și a făcută în tocmai pre
cum a disă, a rămasă văduvă. Elă ferbea, 
elă spăla, elă găta lucrurile din casă și 
totă elă îșî vedea de singurulă său co
pilă, ună vlăstărașă scumpă, născută din 
cea mai curată dragoste.

Și a fostă așa de bine, că a voită 
odată să cdcă. Der cică n’avea lopată, 
căci una vechiă, ce a avută, totă era o 
scorbură, încâtă era peste pote să se mai 
slugărescă cu ea.

Să te miri și nu pre, căci de'! ușoră 
se întâmplă și cu celă mai bogată să nu 
aibă o sculă ori alta la casă. Apoi 
lipsa, și ea, printre omeni trebue să fiă. 
Asta-i firea lucruriloră.

Acuma ce să facă? Trimete’n ve
cini. In vecini locuia o văduvă, care 
pe lângă sărăcia. cârpită de ea mai avea 
cinci fete totă una ca una, bune de 
mâncată și de făcută cioroboră, der de 
alta de nimica’n pască.

Copilașulă îi spuse de unde și pănă 
unde, eră nevasta îi dice:

„Spune tătâne-tău să mă ia de ne
vastă, că va avă lopată și pe tine te-oi 
scălda totă în lapte și-n smântână.“

Codru aud‘.udă de una ca asta se 
pune pe gânduri. Cugetă într’ună chipă, 
cugetă într’altulă, se frământă, se sdro- 
besce, căci nu scia ce să facă. De-o 
parte s’ar fi însurată, să’și mai împartă 
și elă gândurile, de alta se temea de 
draculă, se temea nu cumva tocmai cu 
elă să aibă împlinire cânteculă pățitului:

Sămăchișe, lapte acru,
Mă’nsuraiu, luaiu pe dracu.

E vorba însă, că de ce te temi nu 
scapi și cu câtă întorci și răstorcl mai 
de multe ori ună lucru în capă, cu atâta 
mai greu te lași de elă. Cugeta la starea 
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rină. După aceste proiecte, se cerii pen
tru administrațiunea de resboiu 109 mi
lione, din care 90 milione se vinii pe anulii 
1888/89 și 19 milione se vinii pe anulii 
1889/90; din cele 109 milione deja s’au 
cheltuită 53 milione pe temeiulii credi- 
telorii acordate mai nainte, pe când 56 
milione se cerii acum. Pentru marină se 
cerii aprope 36 milione pe anulă 1888/89 
din care peste 17 milione s’au cheltuită 
pe temeiulă crediteloră acordate mai 
nainte, er peste 19’/, milione se ceră 
acum. Ministrulă de răsboiu a cerută 
urgența pentru aceste proiecte.

Ministrulă de răsboiu alu Francici a 
declarată în consiliulă de miniștri, că 
s’a înțelesă cu comisiunea bugetară în 
privința cheltueliloră estraordinare pen
tru armată. Aceste cheltuell s’au sta
bilită definitivă cu suma de 500 milione, 
din care suma de 400 milione va cere 
camerei să o voteze imediată. Suma cre
diteloră pe anulă 1889 s’a stabilită cu 
180 milione.

Acțiunea militară la țărmulă orientalii 
ală Africei a începută. Admiralulă ger
mană. și celă englesă au proclamată blo
cada peste posesiunile litorale ale Sulta
nului din Zanzibar, cu consimțământulă 
acestuia. Deja a fostă o luptă între co
răbiile de răsboiu germane și între in
surgenți, cari se adunaseră în Vindi. 
Insurgenții au fostă alungați și sătulă 
Vindi (spre sudă de Bagamoys) a fostă 
distrusă. „Times* spune, căîmpușcândă 
insurgenții asupra corăbiiloră|de răsboiu 
germane, „Sofia“ și „Carola^, acestea au 
bombardată țărmulă, er trupele au de
barcată pe uscată. Doi insurgenți arabi 
au rămasă morți, er ună marinară ger
mană a fostă rănită. Arabulă Bushiri 
(conducătorulă răscolei în Pangania) a 
sosită la Bagamoys cu 800 de insurgenți 
și cu tunuri de calibru mică. Elă face 
propagandă printre triburi pentru ună 
nou atacă. Corabia de răsboiu „Sofiau 
a distrusă lângă Saadani ună numără 
de locuri întărite, care aveau să provadă 
pe insurgenți cu arme și munițiunl. In 
timpulă luptei au fostă omorîțl dece A- 
rabî și doi G-er-manl.

SCIRILE 1)11,EI.
Maiestatea Sa Monarchulă, mulță- 

mită de modulă eum s’a serbată jubi- 
leulă domnirei Sale de 40 de ani, a 
adresată ministrului președinte contelui 
Taaffe ună autografă, în care îșl esprimă 
bucuria, că în locă de-a se cheltui banii 
cu festivități pompose, s’au săvârșită di
ferite acte de caritate, prin fundațiunl 
umanitare și dedicațiunl patriotice, ce 
voră ave în viitoră ună efectă binecu
vântată.

•s* *
Pentru constituirea Româniloră din 

Satu-Chine3uîn comună bisericescă română, 
și încorporarea loră la ierarchia română 

sa, la casa 'sa, dâr cugeta mai alesă la 
copilașulă său, căruia nu-i scia purta de 
grije, după cum ar fi trebuită, căci de! 
bărbatulă, fiă elă și tată, totă bărbată 
rămâne, și din tată, mamă nu vei face 
în vecii veciloră.

Și e.nm cugeta elă așa, ajuns’a să 
înțelegă, că omului, mai alesă omului 
de vîlfa lui, cu atâta moșiă și mulțime 
de ciledi (servitori) pe lângă sine, nu-i 
este bine să fiă singură.

S’a însurată deră. S’a însurată mai 
dinadinsulă, ca să aibă cine să păzescă 
și să vedă de copilașulă său, pe care’lă 
avea dragă mai multă ca t6te.

Și elă avea mare nădejde în văduva. 
De unde nu?! Ea i-a făgăduită, că-lă 
va scălda totă în lapte și în smântână. 
Și omulă ușoră crede ceea ce doresce. 
Așa suntemă toți.

Ei bine, der văduva vădendu-se 
odată stăpână pe atâta moșiă, de unde 
să se fi ținută de vorbă?! Vorba ca 
vorba, socotea ea, omulă o dice, omulă 
o desdice și omulă omă rămâne. Viclenă 

consistoriulă din Aradă a numită o co- 
misiune constătătore din asessorii consis
toriali Augustină Hamzea și Emanoilă 
Ungureanu. Acestă comisiune a fostă 
la fața locului, ca să efectuescă încorpo
rarea faptică a numițiloră frați ai noș
tri. Astfelă biserica română adauge po- 
porațiunei sale una din cele mai framâse 
comune din părțile bănățene cu ună 
numără de 2000 de credincioși de națio
nalitate română.

**
Cu privire la protestulu jgrofesoriloră 

dela universitatea din Cernăuți în contra 
depunerei jurământului în limba română 
în dietă de cătră rectorulă universității, 
„Schwarzgelb* dice, că profesorii ger
mani se află în rătăcire, pentru că uni
versitatea nu e germană, ci austriacă și 
deci rectorulă are dreptă ajura în limba 
națiunei sale; totă așa nu se pote con
fisca o facultate greco-orientală care 
are să producă teologi negermani. Pro- 
testulă este o provocare și compromite 
pe autorii lui, pentru că universități ger
mane numai în Germania esistă. In pri
vința subscrieriloră protestului, numita 
foiă cjice, că nu e subscrisă de toți pro
fesorii germani, ci doi dintre cei mai 
vechi și mai cu vadă au refusată a-lă sub
scrie, de asemenea a refusată subscrie
rea și profesorală de filologia slavă Dr. 
Kaluzniacki.

** *
D-lă Al. Const. Bădescu, consiliară 

ală curții imperiale rusescl și locuitoră 
în comuna Bălți din Basarabia, a dăruit 
Academiei române 2000 de rable.

** *
Sub titlulă „Monumentă mincinosul 

scrie „Ellenzek“ dela 5 Decemvre: „La 
Predeală, în apropierea granițeloră de 
cătră România, se află o peatră monu
mentală cu următărea inscripțiune : „Hier 
wurde ermordet der russische general 
Uzejov im Iahre 1848, durch die Ma- 
gyaren“ (Aci a fostă omorîtă generalulă 
rusă Uzejov în anulă 1848, de cătră 
Maghiari). Că națiunea maghiară e tole
rantă și că multe le trece cu vederea, 
acesta e ună lucru vechiu, der că în 
hotarulă Făgărașului au suferită acestă 
inscripțiune pănă în diua de astădl, dela 
1848 pănă în 1888, una ca asta nu se 
pote esplica nici cu acestă toleranță“. 
Pice apoi foia șovinistă, că generalulă 
Uzejov n’a fostă omorîtă de Unguri, ci 
a căzută în luptă drăptă ; monumentulă 
minte și de aceea cere să se ștergă ins- 
cripțiunea de pe elă.

Pentru înaltele cunoscințe geografice 
recomandămă pe „Ellenzek* ministrului 
Csaky pentru o decorațiă.

** *
In flfacaw directorulă de teatru un- 

gurescă Szabadhegyi a luat’o la sănătosa 
lăsândă totă trupa teatrală în cea mai 
mare miseriă și o mulțime de datorii în 
urmă’i.

** *

ca tote fetele Evei și sumeță ca toți 
calicii ajunși la frundă verde, da din 
mâni și din piciăre ca să facă traiulă 
copilului nesuferită.

In locă să-lă fi cinstită și grijită, 
mereu îlă bătea și-lă ocăra. Ba din 
gura ei cea pângărită nu înceta a-lă 
înegri pe bietulă copilașă înaintea tă- 
tâne-său, că-i rău, că-i neascultătoră, 
că-i îndărătnică, că nu o p6te duce cu 
elă. Cu ună cuvântă, câte-să rele și 
nu-să bune, tbte-tote le-a încărcată pe 
bietulă copilă.

Și vai era de elă când îlă apuca la 
lăute! Totă îlă făcea sânge din greu ce 
trăgea cu peptenulă. Și apoi asta așa 
mergea (ți de (ți în vreme ce feteloră 
ei le împlinea și cele mai proste ale 
loră pofte. Și le spăla și le peptăna 
frumosă și le purta totă din haine’n 
haine, schitașe și împupuțate, de gân
deai că acu-acu s’oră ridica în slavă.

(Va urma.)

Academia de drepturi din Saros- 
patak, respundendfi la provocarea minis
trului adresată tuturoră școleloră supe
riors, propune ca juriștiloră, cari au ser
vită anulă de voluntariată cu succesă 
bună, să li-se dea favorală de a dovedi 
numai doi ani de praxă, în locă de cei 
trei ani proscriși, pentru a fi admiși la 
esamenulă de advocatură.

*
* *

La 1 Decemvre n. a sosită în Bra- 
șovă unu transportă de tunuri cu totulă 
nouă, încărcate pe trei trenuri de marfă, 
de câte 24 vagone unulă. Cum spune 
„Kr. Ztg.“, se așteptă și alte transpor
turi, dintre care unele ar fi și sosită 
Luni și Marți.

&* *
Representanța orașului Reghinu a 

hotărîtă să ceră ministeriului comună de 
răsboiu, printr’o petițiune, ca să primescă 
orașulu Reghină în rândulă aceloră 
orașe, care au o gamisonă permanentă, 
dedrece representanța a decisă constru
irea unei casarme pentru ună batalionă 
din armata comună.

** *
In Homorodu a încetată scarlatina 

și școlele s’au deschisă.
* * *

Camera depittațiloru din Bucurescl 
a primită o petițiă subscrisă de vr’o 20 
de țărani români din Slobozia Bălțiloră 
în Basarabia, locuitori pe moșia spitalu
lui Spiridonă din Iași, cari ceră să li-se 
împartă pămentă din acestă moșiă. 
Camera s’a declarată incompetentă a de
cide în acestă afacere, deorece n’are 
dreptă de disposițiune pe teritoriulă ras.

** *
Uniunea centrală a căiloră ferate ger

mane a invitată direcțiunea generală a 
căiloră ferate române, ca să asiste la con
ferința ce se va ține în scopă de a chib- 
zui asupra măsuriloră ce trebue a se lua 
în fața lipsei generale de vagone.

*
* *

„Românulă“ află, că în primăvera 
viitore se voră face săpături sistematice 
la Cucutenl (pod. Iași), localitate unde 
s’au găsită mai multe obiecte, care pre- 
sintă ună interesă archeologică.

A șeptetjecea aniversare 
a InaltU Pre Sfinției Sale părintelui Archiepis- 
copu și Metropolită Dr. Silvestru Morariu An- 

drieviciu.

In 14 (26) Noemvre s’a serbat și jubilat 
în Cernăuți a șeptedecea aniversare a me- 
ritosului prelată ală bisericei ortodoxe 
române, a înaltă Pre Sfinției Sale pă
rintelui Archiepiscopă și Metropolită Dr. 
Silvestra Morariu Andrieviciu.

Sărbătorea s’a începută cu ună ser- 
vițiu dumnedeescă solemnă, oficiată în 
frumosa și spațiosa biserica catedrală de 
cătră venerabilulă părinte consilieră con
sistorială Dr. Zurcană, asistată de 8 pă
rinți protopresbiterl și de părintele ar- 
chidiaconă Isopesculă; er cântările s’au 
esecutată cu multă precisiune și pietate 
de corală teologiloră. Sânta biserică 
catedrală era îmbrăcată în haina de săr- 
bătore și împodobită prin ună publică 
alesă și numărosă, ce se compunea din 
inteligențl și poporă. Astfeliu la rugă
ciunile preoțimei celebrante pentru înde
lunga vieță și sănătate a înaltului iuhi- 
lară s’au asociată și sântele rugăciuni 
ale unui numără de 250 de preoți și 
cam peste 4000 de creștini, ce erau de 
față, din td.te clasele societății.

Terminându-se servițiulă divină, toți 
cei de față, formândă ună împunătoră 
conductă, au mersă spre reședința. me
tropolitană. G-randiosa sală sinodală nu 
i-a putută primi pre toți cei cari mânați 
de sâmțulă pietății cătră biserică și ins
pirați de tributulă recunoscinței merse
seră din apropiere și depărtare să ia 
parte la serbare aducândă ovațiunl cor
diale de venerațiune și iubire metropo- 
litului iub ilară.

La intrarea înaltă Pre Sfinției Sale 
în sală, corală întonâ imnulă ocasională, 
er mulțimea adunată îlă întâmpină cu 

ună „să trăiescă“ eșită din mii de 
pepturl.

Ocupândă locă înaltă Pre Sfinția Sa 
pe estrada minunată împodobită, d-lă 
Baronă Victoră Stîrcea ceti adresa die- 
cesaniloră, ce ce afla într’o cuvertă pre
gătită cu multă gustă și este provădută 
cu 4000 de subscrieri. In adresă se dice,, 
că I. Pre Sfinția Sa șl-a ridicată în ini
mile credincioșiloră săi ună monumentă 
mai trainică, mai sinceră și mai plină 
de iubire, decâtu este ori și ce pompă, 
ori și ce omagiu, ce caută să bată la 
vedere.

La adresa diecesaniloră, înaltă Pre 
Sfinți a Sa răspunse între altele:

Laudă Domnului, biserica nostră 
dreptă măritore din pământulă Buco
vinei, deși mai mică la numărulă eredin- 
cioșiloră săi, decâtă alte biserici parti
culare, este pusă în acelea condițiunl 
publice și sociale, după cari ar pute să 
fiă una din cele mai binecuvântate de 
D-deu dintre bisericile surori și fiice ale 
maicei nostre biserice dreptcredincidse 
de a totă lumea.

Pentru că în pre înalta personă a 
Maiestății Sale, pre grațiosului nostru 
Impărată, avemă parte de ună patronă 
și protectori supremă marinimosă, și 
mulțămită fericițiloră ctitori ai Epis
copiei și ai Manăstiriloră, din ale că
rora proprietăți este instituită fondulă 
religionară, suntemă' proveduțl cu mij- 
locele recerate pentru trebuințele bise- 
ricescl. In fruntea eparchioțiloră avemă 
o cunună de patroni parochiall însuflețiți 
pentru întărirea ortodoxiei și prosperi
tatea cultului bisericescă. Avemă unu 
cleră luminată, carele ’șl pricepe chie- 
marea sa înaltă și stărue a-i corăspunde 
în tâtă privința. Avemă o inteligință 
seculară în tote stările publice, care, în- 
mulțindu-se îmbucurătoră, este ună spri
jină puternică ală intereseloră nostre bi- 
sericescl și culturale. Avemă prin orașe 
și sate poporenl aprinși de religiositate 
și evlaviă, cari cu totă diferința de 
limbă, în carea vorbescă, fiindă con- 
sciuțl, că suntă fii ai unei și aceleiași 
maice biserice, prin urmare frați adevă- 
rațl întru Christosă, stau cu ună sufletă 
și cu o inimă întru ascultarea și apărarea 
bisericei.

Aflându-se Eparchia nostră întru cele 
interne în acestea condițiunl favorabile, 
aveu resonă cugetările, dorințele și pro
pusele umilinții mele, cu cari, înainte de 
optă ani, am primită toiagulă Archi- 
păstoriei.

Durere, că în decursulă timpului at
mosfera politică, socială, economică, na
țională și însăși cea religionară înde- 
sându-se, resuflarea maicei nostre biserice 
devine totă mai grea, eră prosperitatea 
nemului nostru creștină mai cu anevoiă.

Cu atâtă mai neapărată se arată 
așader, de a pătrunde împrejurările se- 
riose, în care devine totă mai încurcată 
starea bisericei nostre bucovinene; cu 
atâtă mai vârtosă se recere, de a-ne re
culege șl-a întruni puterile morale ale 
tuturoră fiiloră maicei nostre biserici, 
fără deosebire de stare și de vîrstă; cu 
atâtă mai alesă se cuvine a cunosce 
cumpenitatea bisericei ndstre în cause 
de mântuință precum și în afacerile da 
cultură și de prosperitate a nemului nos
tru creștină1 Și înțelegându-ne despre 
mij 1<5 cele corespundătore scopuriloră sânte 
ale bisericei a conlucra cu o inimă și cu 
ună sufletă nu numai câtă pentru con
servarea bisericei întru întregirea, sa ci 
pentru desvoltarea și înflorirea Sionului 
ortodoxiei nostre în pământulă Bu
covinei.

Să sperămă, că orisontulă sântei 
nostre biserici, care, cam smolită de mâh
nire, se va însenina curândă ; să sperămă 
că din grația Maj. Sale Prealuminatului 
nostru Impărată; și în puterea articu- 
lului §. 15 a legiloră fundamentale de 
stată, epitropia seculară în afacerile 
nostre bisericescl va mai scăde din ri- 
gorea sa; să sperămă, că bunulă Dum- 
nedeu va căuta din ceriu și vădândă 
stăruințele nostre de mântuință va bine
cuvânta viia ortodoxiei nostre pe carea 
o-a plantată dreptă Sa.

Câtă despre umilința mea, vă asi
gură cu cuvintele prorocului: „că pentru 
Sionă nu voiu tăce și pentru Ierusalimă 
nu va înceta gura mea; de asemenea, ca 
ună strejară ce sunt pusă ală casei 
noului Israilă, voiu veghia neadormită 
și voiu întîmpina cu bărbăție veri cari 
încercări agresionale; er ca Archipăstoră 
voiu fi după mandatulă Domnului pururea 
gata a’ml pune și sufletulă pentru încre- 
dințata’ml turmă cuventătore : tote aceste 
pănă la răsuflarea mea cea de pe urmă.

Terminândă acestă memorabilă răs
punsă, înaltă Pre Sânția Sa primi feli
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citările multimei deputațiuniloră, cari 
veniseră să depună din incidentală aces
tei sărbători semțulă lorii de pietate 
cătră biserică și de iubire cătră prelatulii 
carele de o jumătate de vecii a servită 
cu atâta credință, cu atâta zelii și abne- 
gațiune acestui sâmță de pietate, petrii 
fundamentale a bisericei lui Christosă.

Presidentulii țăreii, d-lă Baronii Pino, 
se presentâ în personă, ca să feliciteze 
pe septuagenariulii iubilară; er dintre 
deputațiunile cele multe, cari s’au pre- 
sentată cu acestă ocasiune spre a felicita 
pre înaltă Pre Sânția Sa, vomă aminti 
următorele: a nobilimei române din țâră, 
a patroniloră bisericescl, a consistoriului 
și clerului din locă, a colegiului profe
sorală dela facultatea teologică, a proto- 
presbițiloră, a preoțime! din țeră, cam 
250 de preoți, a proistosiloră dela mă
năstiri, a corpului oficeriloră din locă, 
a dragoniloră, a poporului din proto- 
presbiteratele: Cernăuți, Storojneță, Și
retă, Cosmană, Dinstru, Putila, Cere- 
mosă, Rădăuți, Suceva, Vicovă, Gurahu- 
mora și Câmpulungă, deputațiunea gr. 
or. din Suceva etc. etc.

Răspunsurile, pre cari le-a dată 
înaltă Pre Sânția Sa deputațiuniloră, 
suntă cuvintele de învățătură și iubire 
creștinescă, cari l’au caracterisată în 
totă decursulă vieții.

Felicitări telegrafice au sosită la 
adresa înaltă Pre Sânției Sale dela Es- 
celența Sa părintele Archiepiscopă și 
Metropolită Mironă Romanulă, dela P. 
S. S. Metropolitulă de Moscva, dela Pre 
Sanția Sa părintele Episcopă ală Roma
nului Melchisedecă, P. S. S. părintele 
Episcopă ală Caransebeșului Ionă Po- 
pasu, dela P. S. S. părintele Episcopă 
ală Aradului Ioană Mețiană și dela d-lă 
generală T. Seracină, precum și dela 
multe corporațiunl din țeră și străinătate.

După primirea deputațiuniloră înaltă 
Pre Sânția Sa împătăși celoră de față 
binecuvântarea arcliierescă, er corulă 
întonâ o frumosă cântare.

Astfeliu se încheia acestă frumosă și 
împunătore sărbătore, care veclnică va 
rămâne neștersă din inima clerului și 
poporului credinciosă din Bucovina.

Literatură.
Transilvania, foia Associțiunei transil

vane. Anulă XIX.jRedactoră George[Barițu. 
Nr. 23—24 dela 1 —15 Decemvre con
ține: 15 ani din activitatea Associațiu- 
nei. — Disertațiune despre poesia 
poporală, de Petru Mureșianu Sirega- 
nulă. Archeologiă, de Demetriu Ra
du. — In partea oficială: Procesă ver
bală ală Comitetului Associațiunei, luată 
în ședința dela 8 Noemvre 1888. — Epi- 
grafulă, de P. Mureșianu Sireganulă. — 
Diverse. — Bibliografia. — Cu 1 Ianua
rie foia acesta va intra în anulă alăXX- 
lea; se va trimite dela acestă timpă 
gratis nu numai tuturoră membriloră 
fundatori și pe vieță, ci și tuturoră mem
briloră ordinari, cari plătescă regulată 
taxa de 5 fi. pe ană. Pentru nemem
bri prețuia este 3 fl.peană, seu 9 francf 
pentru străinătate: Abonamentele suntă 
a se face numai pe anulă întregă, fiindă 
a se trimite banii la Comitetulu Associa- 
țiunei transilvane în Sibiiu.

întâmplări diferite.

Furturi. Ună locuitoră din Rodă 
voi să fure carulă unui Română din cur
tea unui birtă. Românulă dete peste elă 
tocmai când ducea carulă. Hoțulă a 
fostă arestată, precum și ună locuitoră 
din comitatulă Făgărașului, care avea 
ună cală ce’i fusese furată unui locuitoră 
din Bradă. — Lui Dumitru Pavelă din 
Orlată i-s’au furată 44 scânduri de bradă, 
fiindă duse prin Cacova și Săcelă la Si
biiu spre vânzare. Hoții suntă dațl pe 
mâna judecătoriei de cercă în Săliște. 
— Din pivnița lui Andrei Mangesius din 
Megirei i-a furată cunoscutulă lioță 
Daniilă Billz mai multe lucruri, din care 
o parte le-a dată în păstrare unei Ți- 
gance. Hoțulă e arestată la judecătoria 
de cercă în Agnita.

Sinucidere. In 2 Decemvre s’a 
împușcată prim-notarulă Kecskemet-ului 
și fostulă profesoră ală unei academii 
de drepturi, cu numele Keresztes Jânos, 
murindă imediată.

Focii. In Budapesta a arsă la 2 De
cemvre ună magazină cu 10,000 măjl 
metrice de grâu, care a fostă prefăcută 
totă în cenușe.

Furtu. Unui Sasă din Cața i s’au 
furată trei porci grași în preță de vr’o 
50 fi. Gendarmeria a prinsă pe lioță 
în ținutulă Oclandului, găsindă și carnea 
și osînza aprope totă

Societatea pentru cultura și literatura română 
în Bucovina.

(Raporta pe anulii 1887.)
Comitetulă a continuată cu edarea 

broșureloră pentru lectura tinerimei de 
pe la școlele române poporale, tipărindă 
în anulă 1887 patru broșurele edate sub 
obicinuitulă titlu: „Bibliotecă pentru ti
nerimea română“, broșurele s’au împăr
țită gratuită pe la școlele poporale din 
Bucovina și au costată pe societate 262 fi. 
93 cr. Din cărțile de distragere ce se 
aflau în mai multe esemplare în biblio
teca Societății s’au mai împărțită 42 de 
cărți bibliotecii Spitalului țârii și 38 de 
cărți „Institutului penitențiară pentru băr
bați" din Stanislau.

Din fondulă Societății s’au dată 
la doi studențl dela universitatea din Cer
năuți câte 25 fl., unui practicantă de li
brăria în Cernăuți 25 fl., unui studentă, 
ca taxă pentru esamenulă de maturitate
5 fl. Totă din fondulă Societății s’au 
dată 100 fl. pentru sprijinirea studenți- 
loră români dela gimnasiulă din Rădă
uți, ercu suma del87fl. 78 cr. s’au cum
părată cărți și îmbrăcăminte de iernă 
pentru școlarii români sermanl de pe la 
șcblele poporale din suburbiile Cernău- 
țului; în scopulă acesta s’a pusă la dis- 
posițiunea Comitetului și o colectă de 
110 fl. făcută prin dnele A. Isopesculă, 
A. de Volcinschi și S. Stefanoviciu. S’au 
mai dată din fondulă Societății 173 fl. 
pentru ajutorarea a 4 tineri dela mese
rii. Din „Fundațiunea Pumnulenă" s’au 
dată 470 fl. ca stipendii la 6 juriști ro
mâni dela universitatea din Cernăuți și 
ună mică ajutoră unui studentă de agro- 
nomiă din Viena. Din „Fundațiunea d-nei 
Agnesă Popoviciu" s’au dată 2 stipen
dii de câte 50 fl. la 2 studențl gimna- 
siali din Suceva. Precum în aniitrecuțl, 
așa și în 1887 dna Elena.de Popoviciu, 
născ. contesa Logothetti, a binevoită a 
oferi ună stipendiu de 50 fl., care s’a 
dată unui studentă dela gimnasiulă din 
Suceva. Din „Fundațiunea contelui Ema- 
nuilă Logothetti" s’au dată 2 stipendii 
de câte 50 fl. la 2 eleve dela institu- 
tulă pedagogică. Cu începutulă an. 1888 
s’au dată din „Fundațiunea Alesandru 
de Popoviciu" ună stipendiu de 50 fl. 
pentru ună studentă română gr. or. dela 
scola de agronomiă din Cernăuți. Totă 
cu începutulă acestui ană s’au dată sti
pendiile menite prin fundațiunile repo- 
satului protopresbiteră Dimitrie Sereleanu, 
anume una cu capitală de 2700 fl., ce

ortă numele fundatorului, pentru ună 
studentă dela universitatea din Cernăuți, 
și alta cu capitală de 1300 fl., ce 
portă numele soției sale, Elena Sereleanu, 
pentru o copilă sermană, ce stadieză la 
șcdla de fete din Cernăuți.

Cu finea an. 1887, Societatea avea
6 membri ordinari, 19 fundatori, 93 or
dinari și 3 membri activi.

Biblioteca Societății a crescută în 
anulă 1887 cu 56 opuri și 16 făsciore. 
La finea anului biblioteca a constată din 
2516 opuri. Biblioteca lui Alexandru 
Zotta constă din 524 opuri. Gabinetulă 
de lectură: 10 diare literare-române, 8 
politice literare-române, 8 germane.

Capitalulă Societății în obligațiuni: 
900 fl., 7200 franci, 1000 galbinl; Bani 
depuși la cassa de păstrare 7172 fl. 85 
cr; B^nl gata 576 fl. 85 cr.

Mnljâmiîâ puMlcâ și dare de semi
Băla, Noemvre 1888.

Din incidentulă sfințirei nouei nos- 
tre biserici, sevîrșită cu solemnitatea cu- 
viinciosă în diua de 28 Octomvre n. c., 
la inițiativa unoră bărbați cu tragere de 
inimă pentru causa nostră, s’a înscenată 
o colectă în favorulă susă disei biserici 
pentru care colectă subscrisulă curato- 
rată bisericescă gr. cat. îșl ține de plă
cută datorință a aduce sinceră mulțu
mită atâtă marinimoșiloră contribuitori, 
ale cărora nume le înșirămă aci, câtă și 
tuturoră aceloră onorabili participanțl, 
cari prin presența d-nialoră au binevoită 
a lua parte împreună cu noi la sărbă
torirea acestei încoronări a muncei nos- 
tre. împreună cu numele, însemnămă 
totodată și sumele contribuite, lăsândă 
ca acestă mulțămită publică să servescă 
totodată și ca dare de semă.

Din Băla au contribuită: Dănilă 
Rusu, parochă gr. cat., 1 fl.; Vasiliu 
Vlassa, cooperatoră, 1 fl.; Ioachimă Huza, 
curatoră primară, 1 fl.; Bâlint Ferencz, 
proprietară, 2 fl.; Gavrilă Lazară, cu
ratoră, 1 fl.; Vasilie Furnea, economă, 
1 fl.; Balint Gyula, proprietară, 1 fl. 
20 cr.; Tamasi Oczkar, proprietară 1 fl.; 
economii și proprietarii: Teodoră Penca 
50 cr., Grigorie Ungură 50 cr., Zoldi 
Ferencz 40 cr., Alexandru Cherecheșă 
25 cr., Simeonă Polă sen. 20 cr., Arti- 
monă Polă 20 cr., Maria Zoldi 20 cr., 
Ioană Hintea 20 cr., Mironă Polă 20 cr.. 
Simeonă Polă jun. 20 cr., Gavrilă Furnea 
20 cr., Rosalia Zoldi 20 cr., Ioană Co- 
toră 11 cr.; Avramă Huza, Ana Zalariu, 
Petru Huza, Ioană Huza, Vasilica 
Maioră, Ioană Vladă a Gavr., Grigore 
Olteană, Aritonă Pencu,' Cosma Polă: 
câte 10 cr.; Ioană Bucură 6 cr.

Din Milășelu: Dănilă Harșia, paroch 
gr. cat. 1 fl.; Georgiu Gorea, econ. și 
proprietară, 1 fl.; Ilie Covaciu și Simeon 
Covaciu câte 10 cr.; Simeonă Gorea 
7 cr.

Din Cicudiu: Georgiu Vlassa, pro
prietară, 1 fl.; Maria Vlassa 10 cr.

Din Afoișța: Ioană Varhegyi, paroch 
gr. cat. 1 fl.; Ștefană Olteană, jude co
munală, 1 fl.; Grigore Olteană, eco
nomă 1 fl-

Din Almaști: Pavelă Lucreană, eco
nomă 1 fl., judele comunală 30 cr.

Pe lângă aceștia au mai contribuită 
d-nii: Georgiu Vlassa, capelană cas- 
trensă și protopopă onorară, 1 fl.; loan 
Pantea, administratoră protopopescă, 
(Riciu) 1 fl.; Teodoră Mateiu, parochă 
(Craifalău) 1 fl.; Maximiliană Codarcea, 
parochă, (Pogăceaua) 1 fl.; Simeonă Che- 
țană, parochă, (Ercea) 1 fl.; Alexandru 
Lupană, parochă, (Silivașă) 1 fl.; Ioană 
Angelă, parochă, (Lechinciora) 1 fl.; 
Ioană Cătană, parochă, (Toldală) 1 fl.; 
Vasiliu Mană, proprietară, (Sânmărtină) 
1 fl. 20 cr.; Hajdu Elek, pretoră, 1 fl.; 
morarulă-șefă din Șarpatocă 1 fl.; Kis 
Sândor 50 cr.; Vasilica Țanțoșă, econom, 
(Săbadă) 30 cr. Suma 33 fl. 19 cr. v. a.

La aceștia se mai adaugă 13 fl. v. 
a. colectați prin contribuirl mai mici, 
de 4—5 cr., dela diferiți credincioși din 
Băla și împrejurime. La olaltă se vină 
der 46 fl. 19 cr. v. a.

Pentru acestă sumă esprimămă încă 
odată sincera nostră mulțămită marini
moșiloră contribuitori.

In numele curatoratului bisericescă 
gr. cat. din Băla:

Dănilă Rusă, Ioachimă Huza,
parochă gr. cat. curatoră primară.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS.“
(Serviciulu biuroului de coresp. din Pesta)

Berlinu, 7 Decemvre. — Foile 
oficiâse continuă campania loru 
în contra împrumutului rusescfi.

Brucxela, 7 Decemvre. — încer
cările de atentate cu dinamită se conti
nuă. Dinamitarzi au încercatu de 
a arunca în aeră trenulH de per- 
sone în apropiere de Longchamps.

Guvernulă va proclama starea de 
asediu

Parisu, 7 Decemvre. — In ca
meră s’a petrecută unu scandalft 
ne mai auc|itîî. Socialistulu Basly 
i-a boulangistului Susini în
plină ședință „prostule!“ In urma 
acesta se încăierară amândoi. „Cve- 
storulu și ușierii îi despărțiră 
apoi. Președintele declară, că tre- 
que se roșescă omulu în fața unoră 
asemeni întâmplări.

Roma, 7 Decemvre. — Minis- 
trulă-președinte Crispi a declarată 
în senată, că nu crede în proba
bilitatea unui resboiu în timpulă 
celă mai apropiată, deși starea 
lucruriloră în Europa este câtă se 
pote de seriosă. Raporturile Ita
liei cu Francia au fostă grave, der 
acuma s’au îndreptată. Guver- 
nulă italiană nu va pro cede nici
odată în modă provocatoră.

NECROLOGY.
Pavelă Beșia, preotă-catechetă și 

învâțătoră, ca soță; Leontina, Anastasiu, 
Octavia și Maria Beșia, ca fii; Avramă 
Hărșianu parochă ca tată, Ana Hărșianu 
ca mamă ; Larionă și Maria Beșia ca so
crii ; Maria Hărșianu căs. Moțocă, Elisa 
Hărșianu căs. Popescu, Elena Hărșianu 
căs. Craiu, Juliana Hărșianu, ca surori și 
Octaviană Hărșianu teologă ca frate; 
Floriană Moțocă profesoră, George Po
pescu parochă, Dumitru Craiu economă 
și Emanuilă Beșia directoră ca cumnațl, 
âr Aurelia Albini căs. Beșia ca cumnată; 
apoi ca nepoți: Aurelă Moțocă, Octa
viană, Maria, Valeriu, Leontina, Titu și 
Liviu Popescu și Ioana Craiu, în numele 
loră și ală altoră consângeni și afini cu 
inima frântă de durere aducă la cunos- 
cință, cumcă multă iubita loră: soțiă, 
mamă, fică, noră, soră, cumnâtă și mă
tușă
Victoria Beșia născ. Hărșianu 
după ună morbă greu de 2 luni și ju
mătate provenită din nascere nenorocosă 
șl-a dată blândulă sâu sufletă în manile 
Creatorului în 28 Noemvre st. n. a. c. la 
2 ore după amedă în ală 32-lea ană ală 
etăței și în ală 10-lea ală fericitei că
sătorii.

Rămășițele pămentesci se voră bine
cuvânta Vineri în -30 Noemvre st. n. â. c. 
la 10 6re înainte de amecjă în s. biserică 
din Borgo-Prundă și se voră așetja spre 
eternulă repausă în cimiterulă celă vechiu 
din locă.

Fiă-i țărîna ușoră și memoria bine
cuvântată !

Borgo-Prundu, la 29 Noemvre 1888.

Cursul îi pieței BrașovU
din 7 Decemvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.14 Vend. 9.16
Argintă românescă . „ 9.10 H 9.14
Napoleon-d’ori . . . „ 9.64 fl 9.66
Lire turcescl . . . „ 10.88 n 10.90
Imperiali.................... „ 9.88 H 9.90
Galbinl.................... „ 5.65 n 5-72
Scris, fonc. „Albina116u/0 „ 101.- n —.—

n n „ 5»/0 „ 98.- 98.50
Ruble rusesc!- . . . „ 121.- H 122.—
Discontulă .... 67j—87o Pe ană.

Cnrsulu la bursa de Viena
din 6 Decemvre st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0..................................100.30
Renta de hârtiă5°/0................................... 91.75
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 144.40 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) . . 98.25
Amortisarea datoriei căilorti ferate de

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

ostii ungare (3-a emisiune) . . 117.50
Bonuri rurale ungare...............104.25
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.—
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.—
Bonuri cu el. de sortare.......... 104.—
Bonuri rurale transilvane..........104.30
Bonuri croato-slavdne...............104.50
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă . ; . ...............................99.50
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 133.—
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului.......................................24.50
Renta de hârtiă austriacă .... 81.65
Renta de argintă austriacă .... 82.20
Renta de auru austriacă........................109.55
Losuri din 1860 .................................. 139.60
Galbeni împărătesei .................... 5.72
Napoleon-d’ori .................................. 9.651/.,
Mărci 100 împ. germane.................... 59.72‘/2
Londra 10 Livres sterlinge .... ,121.80

Editoră și Redactară responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Sz. 11198—1888

Brassâ vârmegye alispânjâtâl.

Hirietmeny.
Brasso vârmegye tdrvenyhatosâgânak kozigazgatâsi ârva es gyâmhatosâgi 

valamint mertek hitelesitd hivatalainâl az 1889 evben szuksegelteto, mintegy 415 
kobmdter szâraz biik tiizifa szâllitâsânak biztositâsâra f. evi december 10-en de- 
lelott 9 orakor a vârmegyei alispâni hivatalban zârt levelu ajânlati versenytâr
gyalâs fog tartatni.

Versenyezni kivânok felhivatnak, 52 frt. bânatpenzel ellâtott, lepecsetelt 
irâsbeli ajânlatukat fennti nap es orâig az alispâni hivatalnâl benyujtani.

A szâllitâsi feltetelek mai naptol kezdve a hivatalos drâkban az alispâni 
kiado hivatalnâl betekinthetok.

Brasso, 1888 november 28-ân. Roll Gyula,
196,2—2 kir. tan. alispân.

Sz. 11199—1888

Brasso vârmegye torvenyhatosâga kozponti, ârva es gyâmhatosâgi, valamint 
a mertek hitelesitd hivatali helyisegekhez es a katona csapatkorhâzhoz tartozo 
fiitok es kemenyeknek az 1889 evre leendo takarositâsânak biztositâsâra f. evi 
december 10-en d. elott 11 orakor zârtlevelu ajânlati verseny târgyalâs fog tar
tatni, melyre versenyezni kivânok oly megjegyzessel hivatnak meg hogy 6 frt. 
bânâtpenzzel ellâtott es lepecsetelt irâsbeli ajânlatukat melyben az alispâni hi
vatali helyisegek, a katona csapatkorhâzi epiiletek es a mertek hitelesitd hivatali 
helyisegekhez tartazo kemenyseproi munkâkra, kulon kiilon ajânlat teendo, fennti 
nap es orâig az alispâni hivatalhoz adjâk be.

A reszletes feltetelek mai naptol kezdve a hivatalos drâkban az alispâni ki- 
add hivatalnâl betekinthetok.

Brasso, 1888 november ho 28-ân.
197,2—2

Sz. 11200—1888

Roll Gyula,
kir. tan. alispân.

■

Brasso vârmegye torvenyhatosâga szolga szemelyzete reszere az 1889 evben 
sziikseges ruha illetmeny szâllitâsânak biztositâsâra f. ev dezember 13-ân d. 
elotti 9 orakor az alispâni hivatalnâl zârt levelii ajânlati versenytârgyalâs fog 
tartatni. — A versenyezni kivânok felhivatnak 80 frt. bânatpenzzel, poszto es 
nyâri kelme mintâkkal felszerelt lepecsetelt irâsbeli ajânlataikat a fennti nap es 
orâig az alispâni hivatalnâl benyujtani.

A szâllitando oltony darabok kdvetkezok:

2 darab kopenyeg
5 n attila
6 n kabât
5 V nadrâg (magyar)
6 71 pantalon

11 31 melleny
22 n nyakravalo
11 n sapka
11 33 nyâri oltony.

A szâllitâsi feltetelek mai naptol kezdve az alispân kiado hivatalnâl bete- 
kinthetok.

Brasso, 1888 november 28-ân Roll Gyula,
198,2—2 kir. tan. alispân.

Sz. 11201—1388

Brasso vârmegye torvenyhatosâga szolga szemelyzete reszere az 1889 evben 
szuksegelteto 11 pâr csizma es 11 pâr czipo szâllitâsânak biztositâsâra f. evi de- 
cember 11-en delelotti 9 orakor az alispâni hivatalnâl zârt levelii ajânlati ver- 
senytergyalâs fog tartatni. A versenyezni kivânok felhivatnak, 20 frt. bânat- 
penzzel ellâtott, lepecsetelt irâsbeli ajânlatukat fennti nap es orâig az alispâni 
hivatalnel beadni.

A szâllitâsi feltetelek mai naptol kezdve a hivatalos drâkban az alispâni 
kiado hivatalnâl megtekinthetok.

Brasso, 1888 november 28-ân.
199,2—2

Roll Gyula,
kir. tan. alispân.

Hirdetmeny.
Brasso vârmegye tdrvenyhatosâgânak kozponti, ârva es gyâmhatosâgi, va

lamint mertek hitelesitd hivatalainâl az 1889 evben szuksegelteto irodai szerek 
szâllitâsânak biztositâsâra f. evi december 11-dn d. elotti 10 orakor a vârmegyei 
alispâni hivatalban zârt levelu ajânlati versenytârgyalâs fog tartatni.

A versenyezni kivânok felhivatnak, 20 frt. bânatpenzel ellâtott es a kello 
mintâkkal felszerelt, lepecsetelt irâsbeli ajânlatukat fennti nap es orâig az alis
pâni hivatalnâl benyujtani.

A szâllitâsi feltetelek mai naptol kezdve a hivatalos drâkban az alispâni 
kiadd' hivatalnâl betekinthetok.

Brasso, 1888 november 28-ân. Roll Gyulcl
200,2—2 _________________ kir. tan. alispân.

Sz. 11202—1888

Rugămii pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponulu manda
tului poștalii și numerii de pe fașia sub care au primiți! diarulii nostru până acuma.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei1.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


