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1887.

Brașovu, 13 Martie 1887.
Festivitățile din Berlină s’au terminații și 

cn ele a încetată și mica pansa, în care s’au fă
cuta contemplațiunile cele mai pacînice asupra 
progreselor» estraordinare ale germanismului în 
deceniile din urmă și asupra admirabilelor» suc
cese, ce au încoronată până acjl domnirea bătrâ
nului împărați; Wilhehn.

Ca încheiere a grandidsei serbări, publică 
Monitorul» imperiului german o mulțămire a îm
păratului Wilhelm pentru adânca simpatia, ce i-a 
doveilit'o poporală germană la dina nascerei sale 
a 90-a precum și pentru tdte atențiunile pline 
de iubire ce i s’au făcută. Norocosulă regentă 
dice în manifestul» său între altele:

„In juneța mea cea mai fragedă vădui mo- 
narchia tatălui meu adânc.» mâhnită înt.r’o fatală 
cercare, dâr ani» vădută și fidelitatea și iubirea 
de jertfă cea mai devotată precum și puterea și 
curagiulă neînfrântă ală poporului în (piele când 
s’a ridicată pentru liberarea sa. Acum la be- 
trânețele mele mă uită, după atâtea pățanii ale 
vieței mele, cu mândriă și cu mulțămire la ma
rile transformări, cari au creată în Germania tre- 
cutulă glorioșii ală timpului celui mai recentă, 
mărturia neperitdre a 1 nirei germane, a since
rității și iubirei de patriă. Fiă ca iubita ndstră 
patriă să se bucure de multă doritele isbende, 
precum speră cu firmitate, într’o lucrare a păcii 
neturburată și binecuvântată spre înaintarea din 
ce în ce mai mare a bunăstării tuturoru clase
lor» națiunei!"

Abia s’a terminată marea serbare și princi
pele Bismarck a și reîncepută lupta în contra 
oposițiunei germane, contra partidei centrului, a 
progresiștilor» și socialistiloră. Se vede, că can- 
celarulă germană nu împărtășesce pe deplină pă
rerea monarchului său privitdre la „unirea ger
mană", la „sinceritatea și iubirea de patriă" a tu
turoru Germanilor». Bismarck privesce încă la o 
parte mare a poporațiunei germane ca la nisce 
„dușmani ai statului," înființată cu concursul» 
său prin „fer» și sânge", de aceea șl-a pusă în 
gând» să nimiccscă pe acești „dușmani" cu a- 
jutorulu puterei și a infhiinței Papei dela Roma.

Este adecă vorba aici mai ânteiu de partida 
lui Windthorst, care și cu ocasiunea votărei sep- 
tenatului s’a abținută dela votă și care prin opo- 
sițiunea ei tenace i-a făcută și îi face încă multă 
bătaia de i ap» cancelarului germană. Spre a pută 
bate pe Windthorst și pe preoțimea catolică „de
mocratică," ce-lu susține, Bismarck a crezută că 
e oportună să încheia pace cu Papa împlinindu-i 
cererile în privința modificărei legiloru bisericesc! 
aduse în Maiu 1873.

„Posițiunea mea", clise Bismarck în ședința 
de Mercur! a camerei seniariloră prusianl, „față 
cu cestiunea modificărei legiloru bisericesc.!, este 
curată politică, oportunistă. Pacea cu Papa îmi 
este o pace ca cu orice altă putere,... dâr voiescă 
o pace onorifică și durabilă."

După ce arată că pacea pănă acum a fostă 
împiedecată de partida centrului „inimică sta
tului", a căreia putere a crescută neîncetată și 
„care s’a aliată cliiară cu progresiștii și cu so
cialiștii, pentru că ura ei contra guvernului era 
mai mare decâtă iubirea ei cătră biserică", can- 
celarulă resumă motivele ce-lă îndâmna la în- 
clieiarea păcii cu curia romană, în următorulă 
modă caracteristică:

„Amă voi", (jice Bismarck, „să tragemă în 
partea ndstră pe catolicii cu sentimente germane 
și fideli statului, spre a ne întări față cu peri- 
culele, ce amenință esistența nostră națională într’ună 
timpu nu prea îndepărtata. Și relațiunea ndstră 
cu Austria se va îmbunătăți, decă nu vomă mai 
avă certuri confesionale. Ce-i dreptă alegerile din 
urmă au dovedită, că pacea cu Papa încă nu 
ne garanteză înceterea inimicițiilor» din partea

lui Windthorst. Dor în lupta Papei, amică Ger
manilor», în contra lui Windthorst și a preoților» 
democratisători îmi este neîndoidsă victoria Pa
pei. Noi vomă avă să sprijinim» pe Papa în 
lupta acesta în potriva democrației preoțești și tot
odată să-i sustragemu pe câtă se pdte și parti
dei progresiștilor», care este fructul» premergă
torii socialismului, alianța cu preoțimea cea mică 
totă așa de subversivă, seu celu puțină să-o 
facem» nepericuldsă. Papa și Imperatula au aici 
același interesa de a sprijini autoritatea și Papa 
de astădi iubitoră de pace și înțeleptu ne este 
ună prețios» aliată."

La încheierea discursului său ijise Bismark: 
„Dâcă voim» să avemă pace cu Roma, atunci 
pacea cu partida centrului nu mai e așa de im
portantă, Decă Papa și Regele (Prusiei) voră fi 
una, atunci puteniu pr>vi în liniște la lupta ul- 
teridră cu centrulă."

Enunciațiunile prințului de Bismarck, făcute 
o di după iubileulă împăratului, trebue să deș
tepte seridse îngrijiri în inima tuturoră patrioți- 
loru germani, cari, fără a se închina idolului pu
berei bismarkiane, mai au sensă pentru marile 
idealuri ale libertății neamului loră, căci melodia 
ce o cântă adi cancelarulu este vechia și odoro- 
rogită, este cânteculă celei mai încarnate reac- 
țiuni, care niciodată nu a adusă nici ună bine 
popdreloru.

Audiți acolo, Papa și împăratulă Germaniei 
să-și dea mâna, pentru ca să pdtă suprima cu 
atât» mai ușor» pe cei mai mici, preoți și mi
reni, cari au nespusa cutezare a profesa „idei 
democratice" în acestă veacu ală luminiloră. 
Acâsta o numesce Bismarck „sprijinirea autori
tății", pe când în realitate nu se tracteză decâtă 
de sprijinirea despotismului și a liberului arbitriu 
ală acelora, cari voiescă ca lumea să se îndrep- 
teze după mințile Icră, după dictatulă ce’lă făcu 
ei în îngâmfarea loră de putere.

Omenii centrului, susține Bismarck, ară fi 
inimicii statului germană. I-a vădută însă lumea 
și i-a admirată luptându-se alături cu toți cei
lalți Germani în contra Francesiloră la 1870/1. 
In ce constă der inimiciția loră, în aceea că nu 
voră ca Germania să fiă o casarmă?

Cum s6 st*  porte Sașii (lin Arddlu?
Sub acostă titlu amă reprodusă, în Nr. 54 ală foiei 

nostre, după «Fesier Lloyd" ună articula ală scriitorului 
din Berlină, Karl Bleibtreu, publicată în „Geselschaft» 
din Lipsea

«Kronstădter Zeitung", reproducendă și ea acelă 
articula, ilă introduce, sub titlulă Est modus in rebus, 
cu următorele cuvinte:

„Scriitorulă berlineză Karl Bleibtreu, a cărui ființă 
cam esallată e bine cunoscută și în Brașovă (la festivi
tățile săsesc! din anulă trecută, Bleibtreu a fostă în modă 
strălucită primită de Sașii din Brașovă — Red.), a pu
blicată în foia periodică din Lipsea ,Geselscha.fi" ună ar
ticula despre „greșelele germane ale Sașiloră ardeleni,’ 
care se întemeiază pe o concepțiune cu totulă falsă a- 
supra situațiunei și raporturiloră nostre.»

După ce reproduce articolulă amintită, face „Kronst. 
Ztg.“ următorele reflexiunl:

«Bleibtreu trece înainte de tăie cu vederea, că noi 
Sașii suntemă cetățeni credincioși ai statului ungară, orî 
câtă s’ar îndoi despre acesta foile maghiare agitătOre,
— și că noi nici măcar pe departe nu ne gândimă la 
aceea, d’a ne desface vr’odată de statuia ungară. Ce 
să și faeemă? De țera mamă germană ne desparte ună 
teritoriu atăfă de întinsă, care e ocupată de Maghii rl, 
Komâni și Slavi, incâtă nici nu putemă visa măcar 
despre posibilitatea unei uniri cu Germania “

.Prin alianță cu România?" Lucrulă nu e de luată 
in seriosă. Der să faeemă odată abstracțiune de fantas 
tica ce zice în acăstă ideă și să punemă casulă, că îm
pilarea Sașiloră și Bomâniloră ar cresce în așa gradă, 
incâtă ambii ar fi împinși la răscolă pe față și ară fi 
sprijiniți de România. Să punemă mai departe casulă
— fantasia pole lua în considerare tbte fantomele posi
bile —- că lupta în contra maghiarismului ar fi încuun- 
nată de succesă. Care ar fi urmarea? LJnă mare im

periu dacoromână, care ar cuprinde 10 mifiăne Români, 
contra I milionă Maghiari și 200,000 Sași. Crede Bleib
treu, că cu privire la limba nostră ș. a. amă fi tratați 
de Români mai cu cruțare, decâtă a<JI de Maghiari? 
Rață cu Maghiarii, Românii li-ară răsplăti egală cu 
egală. Der cum că ară fi aplicați a ne acorda nouă Sa- 
șiloră o posițiune escepțională favorisată, nu credemă, 
și decă Bleibtreu ar cunosce referințele, nici elă n’ar 
crede. Din contră — consciința națională a românis
mului ar cresce, lucru naturală, astfelă incâtă noi ușoră 
amă pute căde din puță în Iacă."

.Bleibtreu ar prefera unei periri morale și spiri
tuale o perire fisică gloriăsă în luptă pentru cele mai 
sfinte bunuri ale culturii. Și noi. Der încă n’a ajunsă 
lucrulă acolo. De sigură. Maghiarii îșl dau totă oste- 
nela posibilă să ne maghiariseze pe noi ca și pe cele
lalte rasse nemaghiare ale Ungariei. Dăr în poporulă 
săsescă n’au obținută nici ună succesă, pănă acum celă 
puțină, și suntemă de firma convingere, că nici nu voră 
ave succesă la noi. VedI bine, nu se cade să stămă 
cu mânile’n șină. Der nici nu faeemă acesta. Suntemă 
lotdeuna Ia pază și ne apărămă cu Irite mijlocele ce ne 
stau la disposițiune Și ne apărămă eu atâtă de bună 
succesă, incâtă n’amă perdută încă speranța d’a ne pută 
apăra germanismulă nostru pănă ce va trece furtuna și 
pănă ce în fine totuși Maghiarii voră înțelege, că politica 
de maghiarisare e neesecutabilă. piua trebue să vină 
și va veni. Căci ceea ce a disă bătrânulă Horață, ră
mâne în veci adevărată: Est modus in rebus, sunt certi 
denigue fines.«

SOIRILE D1LEI.
Se scrie din Pesta „Corespondenței politice", că tri- 

meterea d-lui Aurelianu în acestă orașă ca delegată ală 
României, deși nu redeșteptă o îndoială asupra bunei 
voințe a guvernului română, se teme cu tăte acestea ca 
negociările se nu rîușiscă, căci se șcie că d. Aureliană 
n’a deviată din punctulă său de vedere protecționistă. 
Primulă obiectă ală negociăriloră și celă mai delicată va 
fi convențiunea veterinară, care va presinta mari dificul
tăți, derire-ce trebue să caute a stabili reguli pentru in
trarea viteloră române din Austro-Ungaria.

—x—
Esercițiile de arme începă în anulă acesta Ia 18 

Aprilie n. și țină 13 dile (pentru oficerii de reservă 28 
dile). La aceste eserciții sunlă chemați oficerii și soldații 
reservișll din anii 1882, 1880 și 1878, mai departe acei 
reserviștl, cari din vr’ună motivă rire-care n’au făcută 
esercițiile din anulă trecută.

—x—
La trecerea purechei regale române prin gara din 

Pesta, au fostă de față și Românii de acolo în mare nu
mără, întempinândă pe Maiestățile Loră, după cum spune 
.Pester Lloyd». cu urări de: »Să trăiască*.

—x—
Șcrila din Crisbavu, care fusese închisă din causa 

pojarului, încetândă boia, s’a redeschisă.
—x—

Agio vamală s’a stabilită pentru luna Aprilie cu 
27 procente.

—x—
Comitetulă dameloriî din Pesta ală reuniunei de 

maghiarisare ardelene ’șl-a ținută la 20 Martie n. șe
dința de constituire, funcționândă ca președintă contesa 
Tibor Karolyi. Protocolulă a fostă luată de deputatulă 
dietală Iuliu Horvath. Intre cele 10 președinte aflămă 
următorele nume germane: d-na Ștefan Mendel, d-na 
Iosef Hampl, d-na Aladar Sehnierer, d-na Franz Natter.

—x—
Numărulă refleetanțiloră la postulă de oficerî de glâte 

s’a redusă din 3003 la 723. Dintre aceștia 172 suntă 
foști soldați. Cursurile se voră țină, după dorința aspi- 
ranțiloră, in Mai, Iunie ori Iulie. Ministrulă honvetjimei 
a ordonată și conscrierea glotașiloră din anii 1845 pănă 
la 1855.

—x—
Preotnlă gr. or. română Lad. Mateiu din Luna 

săsăscă a fostă pricopsită de ministrulă Trefort cu 50 
fi. — Bine, sfinte părinte, cu ce inimă ai putută comite 
acestă faptă?

—x—
In Măghiărușu ună țărână sasă, făcendă o prin- 

săre nebunăscă, a beută dintr’o ducă ună litru de ra
chiu, din care causă a murită.

Geselscha.fi
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In Rotbavii s’au închișii atfttă șcăla poporală ro
mână gr. or. câtă și cea săsescă ev. lut. din causa po
jarului. SuntO de înregistrată în BotbavQ și cașuri sin
guratice de difterită, urmate cele mai multe de morte.

—x—
Secțiunea istorică a Academiei române, vătjendă că 

dela 1865 și pănă a<Ji nu s’a presinlatil nici ună con
curentă la premiulă de 4000 lei ală lui Cuza-Vodă. 
pentru cea mai bună istoriă din timpulă lui AurelinnO 
și pănă in (j'lele nostre, a rădicată cifra premiului la 
10,000 lei și a fixată data concursului la 1891.

—x—
Din Bicsadii se scrie cătră „Kronsl. Ztg.“ : La 20 

Martie muri espeditorulă de sticlă de aci Boros Mbzes, 
după o bălă de abia două «jile, cu simptome care tăcură 
să se presupună o otrăvire cu arsenică. In urma acăsta, 
se făcu arătare judecătorescă, la 22 I. c. s’a eseculată 
obducțiunea judiciară și s’a constatată, că răposatulă n’a 
murită de mărte naturală. Stomachulă și plumănile s’au 
luată de comisiunea judecătorăscă spre a se face analisa 
judiciară. S’a pornită cercetare jucătorăscă spre a se face 
analisa judiciară. S’a pornită cercetare judecătorescă. — 
Omorirea pădurarului Hidveg este și acum după doi ani 
ună misteră, tolă așa ateiitatulă cu dinamită contra fo
restierului.

0 sentință în afacerea insemneloru naționale.*)  
Motive.

*) A se vede nr. 57 ală „Gaz. Trans.“ din anulă 
curentă.

(Fine).
Considerândă, că in sensulă slatuteloră reuniunei 

pompieriloră voluntari din Orăștiă, acestă reuniune nu 
numai că nu este reuniune politică, ci încă prin statu
tele ei provăcă pe singuraticii membri, ca să se abțină 
dela demonstrațiunl politice;

Prin fdte aceste fără îndoielă este adeverită, că a- 
cusații luăndă hotărîrea să se arboreze stindarde străine 
au dată dovetjl despre tendințe dușmănose statului și in- 
stituțiuniloră lui legale, și tocmai într’ună timoO, când in 
părțile ardelene ale Ungariei aceste naționalități streine 
erau dirigiate prin proclamațiunea irredentei spre răstur
narea conslituțiunei statului și a ordinei legale, ceea ce 
dovedesce pănă la deplina convincțiune a judecătorului, 
că acusații au comisă delictulă prevăzută in §-ulă 36 
ală codicelui penală privitoră la delicte.

Cu privire la Mallasz Eduard și Gombos Carolă 
faptulă că au smulsă josă stindardulă națională ungu- 
rescă, care representă insemnnlă sfatului maghiară, este 
documentată prin aceea, că după mărturisirea comandan
tului superioră ală reuniunei pompieriloră, Samuilă Popă, 
stindardele au fostă arborate pentru primirea membriloră 
colegi și pentru înălțarea sărbătărei intrunirei loră der adu
narea generală a pompieriloră reuniunei s’a ținută nu
mai după ce s’a luată josă insemnulă statului maghiară, 
stindardulă tricoloră națională ungurescă; mai departe 
pompierii cari tăceau eserciții, numai după ce se luaseră 
josă stindardele tricolore unguresc! s’au retrasă de pe 
cămpulă de esercițiu.

Cumcă Mallâsz Ede și Gombos K >roly au smulsă 
josă stindardulă naț'unei ungurescl în modă arbitrară și, 
precum se păte cu dieptă presupune, din răsbunare, pen
tru că căpitanulă poliției a ordonată să se ia josă slin- 
dardulă românescă și săsescă, acesta se vede din împre
jurarea, că căpitanulă de poliția VVagner Friderică a

ordonată afinată lui Mallâsz Ede se ia josă numai stin
dardele românesci și săsescî, și Malasz Ede a și eseeu- 
talO ordinulă acesta, der mai lânjiu a smulsă și a luată 
josă și stegulă națiunei maghiare pe când pompierii erau 
încă pe cămpulă de esercițiu și înainte de a se fi ținută 
adunarea generală a socielățiloră întrunite.

Martorii Hermann Desideriu, Krivanyi George, Pui 
Sigismund și Hrassay Gyorgy mărturisesc^ sub jnrămăntO, 
că pe când Gombos Karoly s’a urcată pe arculil de 
triumfă și a strigată de acolo că nu pole lua josă slin- 
dardulă națională ungurescă, care era înțepenită la mij- 
loeulă arcului, Mallasz Ede i-a ordonată lui Gombos 
Karoly: smulge-lă josă! ăr’ Gombos Karoly la ațîțătdrea 
provocare a lui Mallasz Ede a smulsă stindardulă națio- 
) ală ungurescă, ce era aședată în mijlocii, as! felii încâlă 
cu stindardulă au eșită și cuiele, cu cari era înțepenită, 
precum și ghirlandele verdl de prin prejură, prin care 
faptă așa-deră contra amintițiloră doi acusațl este ade
verită pănă la convingerea judecătorului, că simtă vino- 
vațl de delictulă prevădută in §-10 37 ală codicelui 
penală.

Ca împrejurare ușurătăre la măsurarea pedepsei 
contra lui Ostașu luonă, Lukats Alfred, Dezsan Albert, 
Kolovrâth tonă, Frânez George, Wurm Eduard, Stengel 
Daniel și Ballusehek fosifă s’a luată în considerațiă vieța 
loră nepătată de mai înainte, er ca împrejurare agra
vantă s’a luată, că arborarea stindardeloră străine, s’a 
făcută pe timpulă când proclamațiile irredentei erau în 
circulația, de aceea acusații au trebuită să fiă pedepsiți 
amăsuratO sentinței.

Cu privire la acusatulă Mallasz Ede, împrejurarea 
agravantă este, că în contra lui se grămădescO mai multe 
delicte, considerândă, că elă a luată inițiativa la arbora
rea stindardeloră străine considerândă că elă însuși a 
arborată stindardele străine, er împrejurare ușurătore 
este viața lui nepătată de pănă acum, de aceea a tre
buită să fiă judecată la pedepsa stabilită în sentință.

Gombos Karoly, considerându-i-se ca împrejurare 
ușurătore vieță nepătată de pănă acum, de asemenea a 
meritată pedepsa indicată.

Condamnarea la suportarea speseloră procesului și 
a întreținerei in arestă este motivată prin §,87 ală pro- 
cedurei penale.

Samuilă Popă, Schuster Demeter și Klaster Adolf, 
fiindă ca nu s’au ivită dovedi contra loră, nu cadă sub 
acusarea amintitului delictil și de aceea s’au achită.

Nimicerea stindardeloră streine se baseză pe § 61 
ală lodicelui penală.

Orăștiă, 5 Decembre 1885.
Fabian, m. p. subjude reg.

In contra sentinței de mai susCI acusații au 
făcută [recursă la Tabla regăsea din Tergulă 
Mureșul ui (curtea de apelă). Tabla regăscâ pe 
basa motiveloru acestui recursă, cari au fostă 
aduse înainte și la pertractare, a absolvată pe 
Mallâsz și pe Gombos, amândoi Unguri, față cu 
ceialalțl a ordonată întregirea procesului astfelu, ca 
tnai întâia să se cerceteze, d6că s’a fostă publi
cată ordinațiunea ministerială din cestiune și 
după aceea sd se aducă sentință din nou.

După cercetările } făcu te s’a constatată, că 
ordinațiunea aceea n’a fostă publicată, din care 
motivă judecătoria de cercă reg. ung. din Orăștiă 
(totu acelu jude, Fiibiân) la 14 Decemvre 1886 

| a absolvată și pe ceilalți acusațl.

Ordonându-se nimicirea stindardeloră s’a fă
cută apelă contra sentinței. Resultatnlă apelului 
încă nu ne este cunoscută.

Procesul ii de calninniil
contra d-lui F. II. Longimi, advocată in Deva. 

(Fine.)
După acestea tribimalulă s’a retrasă și după o ’/s 

6ră președintele a publicată — in câteva cuvinte și făiă 
a motiva eu ceva, — sentința, prin care inculpatuld nu
mai pentru punelulil primii s’a aflată vinovată și pentru 
aceea s’a judecată la inehisore de o lună și suportarea 
speseloră. Alâlil proeurorulil, câtă și acusatulă aii insi
nuată recursă și publiculă amuțită s’a depărtată — fie
care cu ale sale păreri. Ca să eundseeți motivele sen
tinței vă a'ătură și sentința adusă mai lârdiu. Sentința 
sună :

Nr. 892—1887.
crini. Sentință.

In numele Molestatei Sale Regelui.

Tribimalulă regescă ca foră de l-a instanță din 
Albu-lulia, in causa criminală pentru calumniă, in coulpa 
lui Franciscă Hos-u Longină pusă in stare de acusă cu 
resoluțiunea ridicată la valore de dreptă a Tablei regescl 
dto 13. Decembre 1886 Nr. 3194 sub președința judelui 
de tribunală Ștefan Zsako, și in presența jndecătoriloră 
Hugo Kiin și Ignațiu Korbuly, precum și a v. notariului 
Eugen Hahnâgyi, pe basa pertractării finale verbale, ți
nută in dtua de astădî, ascultândă acusa și propunerea 
procurorului reg. Gustav Tribusz, precum și apărarea ad
vocatului lonO Coșieriu, apărătoră privată, a adusă ur- 
mătorea sentință :

Ineulpatulă Francisco Hossu Longină, născută în 
Zamil, de 39 de ani, de religiunea gr. cat., căsătorită, 
fără copii, advocată, locuitorii în Deva, cu avere și cul
tură coiăspundătdre posițiunei sale civile, fostă odată pe
depsită pentru delict ii de pressă, nu este militară, pentru 
deliclă de calumniă cualificală și punibilă conformă §-lui 
260 ală codului penală patrală în contra lui Dr. Fran
cisco Solyom-Fekete, președinte pe lângă tribunală reg. 
din Deva, se declară vinovată—și pentru acesta se ju
decă la arestă de o lună; dela prestarea muncei obli
gate, impusă de lege sub durata implinirei pedepsei, se 
absOlvă și i se concede alimentarea pe spesele sale pro
prii ; și iotă odată sub sarcina esecuțiunei să convincă 
la 29 II pe partea violatului Dr. Francisco Solyom Fekele, 
la suportarea speseloră causate cu 276 11. 27 er. pe par
tea erariului, precum și la cele ce s’ar mai causa cu în
treținerea sa în arestă.

Motivele?
Motivarea sentinței după o introducere mai lungă 

cuprindătore de teorii juridice asupra faptului de calum
niă și ale altoră fapte analdge, conține următorele:

• Acusatulă, in urma declarațiuniloră și espresiuni- 
lorO cuprinse in telegrama și subscernerea sa înaintate 
ministrului de justițiă aduse în originală acteloril de in- 
vestigațiune, cari lormeză criterulă delictului vătămării de 
onore, și cari Iote s’au raportată și s’au polută raporta 
numai asupra violatului Dr. Francisco Solyom-Fekete. 
intre care se cuprinde și aceea, că: în casO <’e lipsă, 
cu scrisorile, ce le am la mână și cu cari le-am vădută 
la alții, voia pută dovedi, că s’ajjmestecată în fapte de 
iotă murdare, că a fostă pusă sub inquisițiune și in stare 
de acusă legală, afirmândă, că in urma arătării sale, — 
in care se dicea și aceea, că președintele numită, in cău
șele electo'-alî a exercitată pressiune in modă bătătoră lă 
ochi, — conformă posihvei sale cunoscinte, minislrulii de 
justițiă provoeândil pe președintele Dr. Francisco Solyom 
Fekele să se declare, acesta pentru procurarea unui do
cumenta relativă la purificarea sa, a călătorită la Baia 
de Crișiu, și acolo a lăsată să se emită unu atestată re
dactată de elă insușl asupra unoră împrejurări, despre 
cari scia, că ele suntă neesade, comițendu-se [chiar .și 
cn ocasiunea subscrieriloră nereguiaritâțî, adecă lămurită

FOILETON U.

Cum scriu Ungurii istoria?

In dilele acestea amă primită ună prospectă 
despre o carte ce voesce să o dea la lumină d. 
Dr. R6thy Lâszlo, subinspectoruhî museului 
din Budapesta, sub titlulu : „Formarea 1 i tu
bei și a națiunei valahe“ (Az olâh nyelv 
ds nemzet megalakuhîsa.)

D. Rethy promite, că în acestă opă ală 
său va deslega „cestiunea etnologică11 a originei 
și formărei liinbei și națiunei „rumene său va
lahe". Opulă va fi provăcjutu cu charte și de- 
semnurl, și va cuprinde 12 capitul!. In ală 
11-lea capitulă d. Rethy se va ocupași de mo
dulă „cum scriu Românii istoria11, și ne dă deja 
în prospectulu memorată o ideiă, cum are să 
vorbăscă despre istoricii români, cari — după 
densulă — tracteză istoria ca o programă poli
tică, fără considerațiă la adevărulă istorică

Dăcă și d. Răthy va tracta istoria ca cei
lalți colegi ai săi unguri, precum să vede că va 
și face, deărece caută cheia istoriei ndstre în 
peninsula balcanică, atunci păcatu de ostenălâ. 
A trata istoria ca o programă politică este fără 
îndoială o mare erdre, der a voi să faci politică 

schimosindă adevărulă istorică, este chiar o 
crimă.

înainte însă de a ne arăta d. Rethy, cum 
scriu Românii istoria, voimă să aduceniă cetito- 
riloră noștri încă ună esemplu, cum scriu Un
gurii istoria. Istoriculă maghiară Ilenrică M a r- 
czali a publicată sub titlulă: „Der Atifstand 
des Ilora in Sibenbiirgen" (Răsc61a lui Horea în 
Ardeală) în „Ungarische Revue," din luna Ia
nuarie și Februarie 1885, fdia redactată de is
toriculă și mai „erudită," dăr totă maghiară și 
încă neaoșă-neaoșă, Paul Hunfalvy și de cole 
gulă său Gustav Ileinrich, ună art.ieiilă a cărui 
valdre istorică „colosală" se pdte vedd din ur- 
mătdrele :

Aulorulă dice în introducere, că in vecnlil alo 
XVIII-lea principii îșl lemău puterea numai de ui>0 pe- 
riculO esternO, pe când de supușii săi n’avău ni<-i o 
frică, losifo ll judeca mișcările îndreptate contra poli
ticei sale totO din acest 0 puncta de vedere și de aceea 
elO nu trebuia să fiă nicidecum tirano pentru a zădăr
nici pănă și posibilitatea unei răscdle.

TrecăndO isloriculO ungurO la răscOla ValahiljrO 
din ArdălO, cjice că acesta nu stă in nici o legătură cu 
căușele care se pretindă că au provocat’o, ci ea se ca- 
racterisăză prin aceea, ca o oardă de barbari, se con
sidera ea represenlândO ideile domnitorului și esecutândă 
tendințele lui.

Acestă intortochiare istorică e cu alâtă mai lidi- 
culă, cu câtă auforiilO însuși recunosce, că; cea mai 
mare parte a poporului valachă din Transilvania gemea 
sub jugulă celă greu alo unei întreite apăsări, erau io
bagi ai UngurilorO și ai SașilorO, n’aveu nici unOdreptO, 
erau numiți in li ge națiuge nefolositore valahă, streină, 
pe care o tolereză țera numai pentru interesulu publică 
(chronistulO Cserey). Numai lrlandezulă a avută o sorte 
mai amară decâtă acestă națiune de iobagi, căci elă a 
devenită sclavă in propria lui patriă. Brin urmare, după 
istoriculă ungură, numai intr’atâta e mai amară sortea 
Irlandezului, intru câtă elă se consideră ca suferindă in 
propria Ini patriă, pe când Valahulu din Transilvania 
era considerată ca colonistO, lăsată in grația și disgrația 
UngurilorO și SașilorO; de toleranță seu egală îndreptă
țire nii I vorbă nu pute fi, Valahii erau apăsați și în ce 
privesce religiunea, rațiunen și proprietățile loră; nimicii 
nu era ce ar fi putută îndulci conlrasiulă dintre împila
tori și dintre victima loră.

Este constatată, cjice istoriculă ungură, că în do- 
meninlO Zlatnei țeranulă era jefuită fără cruțare cu 
regalulu crășmăritului, plângerile loră nu-șl ajungău sco- 
pulă nici la tribunale nici in Viena. Dăr acestea nu se 
potă considera ca destule cause pentru răscolă. Unii 
faelorO principală ală răscolei a fostă vieța de haiduciă 
a poporului valahă, favorisală de munții și pădurile dela 
granița Transilvaniei, Valahiei, Banalului și Serbiei. 
Intre haiducii valahi a ajunsO la o mare vătjă Gregorin 
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vorbindă, elă (inculpatul»), a afirmată, că nuiniliilă pre
ședinte de tribunale, kiiusmdu-.se de posițiunea sa ofici
ală, a intluințatil asupra votanțiloră, ceea ce după lege 
nu e->te permisă, și că stiindă s’a folosită de ună docu
mentă falsă: a aeusată deci pe nuniitulă președinte cu 
fapte punibile conformă Șj-loră 187 și 405 din codulă 
penală și astfelă — acesta acusă neîntemeiată, ridicată, 
de Fran.isiă Hossu Longină, involvă in sine ciiteriulă 
debilului de calumniă prevădulh la § 2(10 cod. pen. 
chiar și cu privire la § 270 punct. 2 și la disposițiunile 
cuprinse in țj 271 cod. pen căci afirmațiunile indicate 
ale inciilpaiuhii stândă in legătură cu dalorințele oficiale 
ale ofensatului l)r. Francisco Solyom-Fekete, ar forma 
astfelă de lapte, cari, in casulă adeveririi loră, ar trage 
după sine, deși nu ună faptă criminală, der celă puțină 
ună delictă disciplinară punibilă conformă §-lui 20 punt. 
6 ari. de lege VOII din a. 1871.

După aceste mai urmez! căte-va motive secundare, 
din cari reese. că inculpatului i-s’a dată voiă să docu
menteze cele afirmate despre președintele tribunalului din 
Deva, ba chiar și judele instrui loră șî-a pusă fotă silința 
ca aceste afirmațiuni să se dovedescă, der inzadară, căci 
martorii ascultați au dovedită chiară contrarulă dela cele 
alirmate de inculpalulă, accentuându-se mai departe, că 
și in casulu, decă partea formală a atestatului mai susă 
amintită ar conținea o falsificare ore-care. nici atunci nu 
sar putea aplica in contra președintelui, fundă că elă 
numai a cerută să-i se deie ună atestată, der n’a con
lucrată la compunerea lui, astfelă der inculpatului nu i a 
succesă dovedirea alirmațiuniioră sale." Mai departe 
continuă:

„Fassiunea inculpatului depusă la pertractarea fi 
nală, că adecă istoria acelui atestată o-a auijită dela 
Emilă Koszperda, prin urmare ceea ce a afirmată in 
contulă partidei ofensate, nu se derivă dela sine, precum 
și acea apărare a sa, că n’a avută intențiunea de a de- 
josi și vătăma pe ofensatulfl, nu potă servi de basă la 
absolvirea sa, deore-ce depunerea nehotărilă a lui Kosz
perda nu pole cădea in cumpăna doveijiloră; apoi pen
tru constatarea delictului de mai susă. nu se recere o 
imediată intențiune vătămătore, căci calumnia se pote 
comite și atunci, decă caluraniatorulă n’a sciută, că fap- 
tulă afirmată de dănsulă este neesactu; căci conformă 
adevăratei interpretări a §-loră respectivi din cod. pe
nală, nu numai celă ce a scornită calumnia este puni
bilă, ci și celă ce o vulgariseză, o răspândesce; în urină, 
pentru că numirea autorului nu eschide punibilifatea di- 
vulgatonilui Apoi sfirșesce :

Celelalte afirmațiuni ale inculpatului produse spre 
motivarea acusei sale, conformă cărora ofensatulu pre
ședinte de trib, a dată lui Emilă Koszperda ună auto
grafă ală său, cu scopulă, ca numilulă să fiă eliberată 
de sub deținerea intenționată de judele incuirentă ; mai 
departe, că ofensatulă a lăsată să se ducă o salcia de 
pe terilorulă lui Francisca Teutschek, fără scirea și 
învoirea acestuia, după ce aceste afirmațiuni n’au fostă 
și nu suntă refrănse prin fassiunea ofensatului, și după 
ce, deși nu în modulă și colorilulă plină de ură, susți
nută de inculpalulă. totuși ele prin fassiunile marlori- 
loră ascultați fiindă dovedite drepți! fapte împlinite, nu 
au putută să se considere ca aparținătore faptului de 
delictă de calumniă, și nici nu potă să formeze elemen
tele constitutive ale aceluia, șt prin consecință ele nici 
n’au putută să servescă ca motive la enunciarea culpa
bilității inculpatului, ș. c. I.

Din ședința tribunalului reg., ca foră criminală, ți
nută in Alba-lulia la 3 Martie 1887. Ladislau Henter m. p. 
președinte; Romulfi Presia m. p. notară. 

Mulțămită publică. — Sinodulă nostru parochială 
gr. or. română din Arpatacă, prolopresbiteralnlO Trei 
scauneloră, șl-a esprimati! în ședința sa eslraordinară din 
8 Martie a. c. adenca sa mnlțămire pentru ajutorulă de 
100 fl. v. a , ce s’a votată — la propunerea Prea ono
ratului Comitelă, — de cătră Prea OnoratulQ sinodă pa
rochială ală bisericei gr. or. române cu hramulă „Sân
tului Nicolae “ din Brașovă in ședința sa ordinară

din 15 Februarie a. c. sub punctă 60, — in scopulă 
procurârei celor! 4 icone împărătesei pentru biserica 
nășiră din Arpatacă, ce este nou edificată.

Ună ajutoră mai bine venită, decâtă acesta nici 
nu putea să fiă, căci prin elă ni s’a dată posibilitatea, de 
a ne vede realisată seopulă, ce-lă urmărim! și l’amă ur
mărită din 1879 încependă: de a se pute sfinți nou 
edificata ndstră biserică în decursulă verei anului acestuia 
și a se preda serviciului dumnedeescă, ceea ce numai 
prin propriele nost re puteri nicidecum nu se potea a- 
jnnge, deorece poporulă noștri: din Arpatacă în urma 
ghiăței și esundarea Oltului din anii 1885 și 1886, a 
sărăcită pănă la desperare.

Dăe Dumneijeu ea acăstă faptă nobilă să fiă de ună 
bună augură și să afle între conaționalii noștri mai mulți 
imitatori, cari inbindă podoba casei lui Dumnedeu să-și 
eterniseze numele in biserica nășiră prin asemenea no
bile donat,iuni, fiă in bani ori naturalii, căci simțimă mare 
lipsă de ajutoră, lipsindu-ne — afară de cele 4 împără
tesei, tăte iconele aplicabile pre templă, ne lipsesce în- 
tregă celâlaltă mobilară bisericescă, precum: candele, 
sfetnice, iconostasă, candelabre, clopote etc. etc. Icănele 
se lucră de renumitul! pictoră română Michailă Popă din 
Brașovă.

Decă s’ar afla vre-ună binefăcătoră marinimosă, 
acela binevoescă, în ceea ce privesce numirea seu prețulă 
cutărei icăne, ce voesce să o doneze, a se adresa dea 
dreptulă cătră susă numitulă domnă pictoră seu cătră 
comitetulă nostru parochială, eră cu privire la celelalte 
obiecte din mobilariulă bis. numai cătră comitetulă pa
rochială din Arpalac.

De asemenea și-a esprimată sinodulă nostru paro- 
cnială mulțămită sa protocolară față de resoluțiunea din 
26 Noemvre 1886 de sub Nr. 11212 a prea onoratei di
recțiuni a institutului de credită și economii „Albina" in 
Sibiiu, în virtutea căruia ni s’au redusă inieresele ac
ceptului bisericei nostre la 7%, conlribuindă prin acesta 
in modă indirectă la ajutorarea bisericei năstre.

Pentru aceste binefăcălore daruri sinodulă nostru 
parochială din Arpatacă aduce și pre calea acesta cele 
mai căldurose și sincere mulțămiri.

Arpatacă, 11 Martie 1887.
La însărcinarea sinodului parochială. 

Dionisiu Nistorii, parochă.

Ultime sciii.
Sofia, 23 Hârtie. — Soiri clin Salonic» spună, 

că Grecii din districtele dela graniță pregătesc» 
o revoluțiune în Macedonia. Uneltirile grecesc! 
din Macedonia suntă înscenate, precum se crede, 
de infiuința rusdscă. Scopulă loră e să sil6scă 
pe Pdrta a interveni.

Sofia, 23 Martie. — In Bulgaria domnesce 
mare activitate militară. Abstragendă de măsu
rile de precauțiune, ce se iau la granițele ame
nințate contra oricărora încercări de insurecțitine 
ce s’ar întreprinde din afară, se întărescu dife
rite garnisdne în scopulă d’a paralisa prin trupe 
credincidse trupele suspecte. In timpulă din urmă 
au sosit,» în Rusciucu despărțăminte nouă de ca
valerii! din Șumla și de infanteria din Tîrnova, 
precum și întăriri de artilerii! de fortărdță. De 
asemenea artileria din Varna a fostă întărită și 
în curendu se vor» complecta fortificațiile for- 
tăreții. Se mai vorbesce că regența are de gându 

să facă din Tîrnova, prin fortificațiuni corăspun- 
dătdre, o tabără întărită și unu punctă de con
centrare pentru masse mai mari de trupe.

DIVERSE.
Falsificarea untului. — Cetimă în .Gazeta Sati

nului*:  Untuli! e atâtă de trebuincios! gătirei mâncăriloră 
— orășenilor! mai alesă — încâtă, consumațiunea fiindă 
însemnată, s’au alcătuită în streinătate o mulțime de fa
brici de falsificare a untului, cărora (spre rușinea nostră 
trebue să o mărturisescă) suntu tributari mulți Români, 
cari îșl cumpără untulă trebuinciosă de prin băcănii. 
Acestă așa numită untă nu e — precum am mai spusă 
cu altă ocasiă — decâtă o amestecătură de grăsimi ali
mentare, oleo-margarină și margarină, âr nu produsulă 
fără altă amestecă ală laptelui de vacă său bivoliță, 
precum e acela ce-șl pote căpăta fiecare de prin sate. 
N’avemă cunoștință că acestă progresă ală sciinței d’a 
se căpăta untă cu altceva decâtă cu lapte a pătrunsă 
pănă la noi, și că existând! în țără chiar asemenea usinl 
de falsificare, ar fi nevoiă a se lua măsuri represive, dăr 
aflămă din revistele economice francese că — ca și gu
vernele Danemarcei, Colombiei — guvernulă francesă are 
in mână o lege votată de câteva săptămâni și de Senată 
prin care se pedepsescă falsificatorii de untă cu pedăpsă 
pănă la o lună închisăre și 1000 lei amendă. Proiecte 
de asemeni legi suntă depuse parlamenteloră din Olanda, 
Germania și Englitera.

Tatăl ii și fiulu. — In Odessa s’a terminată nu de 
multă următorulă procesă: In Odessa trăia ună omă cu 
nevastă-sa, ună fiu ea de 18 ani și câțiva copii mai mici. 
Băiatulă servea intr’ună magazin! de ceaiu. Bălrânulă 
n’avea oeupafiă, era bețivă și ’și maltrata nevasta in 
modă barbară. Intr’o seră veni beată acasă și năvăli 
cu furiă asupra victimei sale. Bătrâna începu să strige 
ajutoră, pe când copilașii ptângeu intr’ună colță. In acela 
moment! sosi acasă băiatulă. Scena ce i se înfățișă îi 
luă vederile. Elă scose revolverulă, ce’lă purta la sine, 
și trase două focuri în tatălă său, care căiju mortă 
Curtea eu jurați l’a achitată !

Răsbunarea unei maimuțe. — Se scrie din Modjo- 
kerto : Fostul! mașinistă dela rafinăria de zahară: .Re
gele Wilhelm II“, a murită în urma unoră mușcături ale 
unei maimuțe, cari i-au fostă făcute în condițiunile cele 
mai ciudate. Elă avea o maimuță, care se obicînuise a 
bea în fie-care di ună păhăruță de rachiu. Acum câtva 
timpă, voi să se desfacă de acestă animală și ’lă dete 
unui amică ală său Cu tăte acestea, maimuța găsi mij- 
loculă d’a scăpa de trei ori pentru a veni la vechiulă 
său stăpână. Acesta hotărî atunci s’o otrăvăscă, și ’i 
pregăti, ca de obiceiu, păhăruțulă de rachiu, punendă în 
elă otravă. Maimuța, mai înainte de a bea mirosi ra
chiul!, păru a înțelege, că stăpânulă ei i-a pusă ceva rău 
în întru și, infuriindu-se, aruncă păhăruțulu josă; apoi 
se aruncă asupra stăpânului său, îlă apucă cu dinții de 
mână și-lă mușcă de mai multe ori pănă la osă. Mași
nistul a murită după trei luni de rănile făcute de acăstă 
inteligintă maimuță.

Rectificare. In Nr. de erl ală făiei năslre, la ar- 
tieululă de fonda, șirul! 5 de susă, în locă de: Scirile 
de mai josă, să se celescă: Șirele de mai josă etc.

Editoră: Iacobfi Muresianu.
Redactori! responsabilă Dr. Aurel Mureșiann

Pintea, regele Alpiloru, care era atâlu de cufezăloră, 
încâtă Ia 1703 a atacată Baia mate. In comitatul! 
Carașu era la 1781 o bandă, ală cărei capă era Arcle- 
lianu. In Iltebe s’a resculată poporulă cu popii in frunte. 
Impăratulă losifă II călătorindă prin Banată constată că 
înșiși proprietarii au prisinuită aceste mișcări, căci spre 
a’și mări locurile de pășune constrângea pe supușii Ioru 
să emigreze. Este același motivă, care și în Irlanda a 
fostă unulu dintre motorii principali ai mișcărei 
agrare.

Cu tâte aceste nemernicii suferite de Români, Mar 
czali îi gratifică cu epitetulă de poporiî selbaticii și lip
sită de ori ce simț! omenescă. pice apoi, că comitatul» 
Aradului angagiase 24 de panduri ca să tortureze pe cei 
prinși, er eomitatulă Torontalului holărîse să’i tragă în 
țepă, der impăratulă n’a aprobată aceste torturi, ci gra- 
țiindu’i i-a condamnată la inchisore pe viață și la arde
rea cu ferulă. Etă ce a disă impăratulu- „Din acăstă 
împrejurare se pote vedea câtă de greșită este adminis- 
trațiunea ungurescă, ună comilată nu se rușinâză a an 
gagea 24 panduri spre a lăsa să se odihnescă amploiații 
săi înspăimântați, și pote că în curiele sale se afl i mai 
mulți nepricepuțl, cari trăescă din munca sărmanului po- 
poră. Pandurii să fiă concediațl!" Ne dă istoricul! un
gară a înțelege, că Ungurii, ca să amăgescă pe impăra
tulă, au trimesă acestuia raporte despre crime îngrozi- 
tore, der impăratulă n’a permisă pedepsa cu morte, ci 
recomândâ bătaia cu parulă.

Comitatele Carașă și Aradă au holărită, pentru a 
face pe acestă poporiî cerbicosil să se mulțătnâscă .cu 
pacinica vieță țărănescă, ca pe lângă esecuțiunl și altele 
să li se dărime casele haiduciloră și consângenii loră să 
fiă aruncați in inchisdre. Măsurile comitateloră fură a- 
probale, alară de măsura d’a se dărima casele. Totodată 
s’au numită comisari generalulă Papilla (care însuși era 
valahă) ca militară și Antoniu lancovicl ca civilă.

După acestea, Marczah continuă astfelă:
„Acăstă a fostă introducerea în drama sângerâsă 

din Transilvania. încă în vâra și tomna anului 1784 o 
celă numeros! de omeni înarmați, cari desconsideră tăie 
prescripțiunile legii, se ține la marginile comitatului Za- 
randă.

In orda acâsta suntu numai ValachI. Ei suntă 
tirani pănă Ia neumanitate și totuși află sprijină în sim
patia conaționaliloră loră. O bună parte din ceea ce am 
istorisită pănă acum s’ar putea considera, deși isvorele 
ce ml-au stată la disposițiune suntă oficiale, ca o esage- 
rare a amploiațiloră unguri comitatensl, dâc-ă nu s’ar do
vedi tot u acâsta printr'ună isvori! germană de pe același 
timpă.

Vomă împărtăși în estrasă rapărtele unui călătorii 
(„Călătoria lui lohann Lehmann dela Pojună la Sibiiu 
1785“): .Dincolo de rîulă Tisza intri în Bănatulă de 
odinioră, care de câțiva ani aparține Ungariei; siguranța 
publică e pusă sub garanția polițailoră comitatensl. Par
tea cea mai mare a locuitorilor! din acestă ținută suntă 

ValachI; trăsurile feții loră, părulă lungă, care se Iasă 
pe umeri, portulă celă simplu, rău și aprăpe grețosă, îți 
insuflă spaimă; tote acestea înlărescă cȘisa: In der Wa- 
lache ist ein Spitzbube.“ Nu esistă o afirmațiune mai 
neomenescă și mai ușuratică ca acesta, despre o națiune 
întregă: „Suntă ValachI, cari suntă Spitzbuben, prin ur
mare toți Valachii suntă Spitzbuben!. Ună frumosă sy- 
logismă dela mai puțini la toți ar fi: „Valachii încă suntă 
omeni, prin urmare toți omenii încă suntă Spitzbuben".

,Una e adevărată ca și cealaltă. O altă vină, ce 
ii compete acestei națmnl, deși n’o facă bucurosă, dăr 
trebue să o afirmă și eu. Se efiee despre ei că suntă 
setoșl a vărsa sânge și a șl răsbuna. Cea dinteiu pro
vine din cea din urmă. Nenumărate esemple inspăimân- 
tătdre din timpulă mai nou adeverescă acăstă imputare 
ce li se face. Cu t6fe acestea ea n’are să înspăimânte 
pe călătoră. Valachulă nu atacă: este elă însă ofensată, 
apoi caută numai după ce au trecută câțiva ani cu o 
artă anume plănuită a-șl răsbuna, și cu deosebire omo- 
rândă pe celă ce l’a ofensată.—Călătorulă, care-șl con
tinuă drumulă, și se părtă paclnică și înțelepțește; a 
știută să se ferâ.-că de Valach'i poftitori de răsbunare. 
Eu așă putea aduce multe cașuri, în cari țăranulă ger
mană, care locuesce între ValachI, a fostă multă mai 
neumană decâtă chiar Valachulă..."

(Va urma).
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Ourauld la bursa de Vlena
din 21 Martie st. u 18S7

RentA de auri 5°/0 . . . 102 20 
RentA de hârtia 6°/0 . . 8915 
Imprumutulâ cAilorâ ferate 

ungare............................ 149.75
Amortisarea datoriei cAi- 

lorfl ferate de ostd ung. 
(1-ma emisiune) ... 9880

Amortisarea datoriei cAi- 
lorfl ferate de ostd ung. 
(2-a emisiune) .... 124 — 

Amortisarea datoriei căi- 
lorS ferate de ostâ ung.
(3-a emisiune) . . . .115 25 

Bonuri rurale ungare . . 105.— 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișd.................................104.59
Bonuri cu cl. de (sortare 104 59 
Bonuri rurale transilvane 104 50

Bonuri croato-slavone . . 10-1.50 
Despăgubire p. dijma de

vină ung...............................98.75
Imprumutulâ cu premiu 

ung..................................... 121.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.50 
Renta de hArtiA austriacă 81.— 
Renta de arg. austr. . . 82 05
Renta de aură austr. . .113 50 
Losurile din 1860 . . . 133.50
Acțiunile băncel austro- 

ungare.......................... 881 —
Act. băncel de credită ung. 294.95 
Act. băncel de credită austr.286. — 
Argintulă —. — GalbinI 

împărătesc! ................. 6 00
Napoleon-d’orI .... 10.12 
Mărci 100 împ. gerrn. . . 62.70 
Londra 10 Livres sterlinge 127.75

Cota oficială dela 11 Martie st. v. 1887.

Bursa <le Buvuresel.

Cump. vervi.

Renta română (5°„). 91 — 9 Vs
Renta rom. amort. (50/,,) 94— 94h2

> convert. (6°/0) 84— 841/,
îrnpr. oraș. Buc. (20 fr.) 35— 36—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 101 — 101 l/a

» „ >, (5°/o) • 841/* 84’/*
> » urban (7°/0) . . 96*/ a 97—
» , (6’/o) • 90— 91—
» ♦ (5»/o) • 78— 79—

Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

< > > Națională — —
Aură contra bilete de bancă . • 18.’/* 18.’/4
Bancnote austriace contra aură. 2.01 2.02

Cursuiu pieței Brașovu
du 25 Martie st. n. 1SS7

Bancnote romanesc) . Gun 8.44 Vei d . 8.48

Argint românesc . . . ■ 8.40 8.45,

Napoleon-d’orI . . . . • 10 07 • 10.10

Lire turcescl................. * 11.30 • 11.40

Imperiali..................... » 10.33 • 10.38

Galbeni.......................... • 5 95 » 6.—

Scrisurile fonc. > Albina • 6°/o » 101.— A 102.- -

» * » 5’/o • n 98.— » 99 —
Ruble Rusesel .... 112.— » 113.—

Discontulă . . . > 7— 10’/e pe ană.

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

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de pe 
f&șia sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și postaultimă.

Dăcă se ivescii iregularități Ia primirea diarulni onor, abonați 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze ADMINTSTlt. „GAZ. 7J{ANS“

ABONAMENTE
la

„/Gazeta Transilvaniei"
se potu face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoră 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămă a ni se trimite esactă arătându-se 
și posta ultimă.

Pretulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni........................................... 3 fi. —
„ șăse luni............................................6 fi. —
„ unu ană.........................................12 fi. —

Pentru România și străinătate:

pe trei luni ..................................... 10 franci
„ șese luni...........................................20 ,,

,, ună ană...........................................40 ,,

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.“
Nr, 180/1887 
a. I. sc. c. d.

ridicarea noului edificiu gimnasialu în NasSudîî.
Nă-Administrațiunea fonduriloră scolastice centrali din districtulă 

săudă voesce a edifica o localitate nouă pentru gimnasiulă românescă 
gr. cat. 
aprobate cu 
cultă și învățămentulă publică cu 
202

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

din Năsăudu pe t.emeiulă acteloră și a planului de edificare 
unele întregiri de cătră ministrulă reg. maghiară pentru 

i rescrisulă ddto 26
conformă cărora cere trebuința a se efectui: 

Săpătura 
lucru

77

77

n

77

77 
de 

lucru de dulgherii (blehară) . . .
„ „ acoperită cu șirepuri (țigle)

lucruri diverse..................................

și altă lucru de pămentă în preță de . 
zidarii...................................................
pietrară...................................................
lemnară...................................................
sculptoră ...............................................
feră.......................................................
măsară, coloritoră cu Iacă și colăre, apoi

de
n

n
!>
!,

glăjară (sticlară)

Fauru 18187 Nr.

490 fl. 44 cr.
72.807 77 58 77

6,121 77 03 77
10,381 77 21 77

931 77 60 77
10,078 77 38 w

14,978 77 94 77
2,559 77 73 77
1,744 77 86 77
1,242 77 — 77

la olaltă 121.335 fi. 77 cr.
Aceste lucruri se voră da la ună întreprinZătoră său la mai mulțl 

pe calea licitațiunei minuende cu oferte.
Ofertele trebue să fiă compuse în scrisă, timbrate, sigilate bine 

cu ceară tare de sigilată și dinafară se părte suprascripțiunea: „Ofertă 
Ia redicarea noului edificiu gimnasialu în Năs6udu“ și să se dea 
la protocolulă de intrate alu comisiunei administrătăre de fondurile sco
lastice centrali districtuali în Năsăudu , său să se trimită pe postă sub 
adresa acestei comisiuni pănă în 25 Aprilie 1887 la 6 Ol*e  după 
amădi.

Deschiderea oferteloru o întreprinde comisiunea numai decâtă după 
trecerea terminului pentru insinuarea loră.

După terminulă defiptă oferte nu se voră mai accepta, și cele ce 
voră întră voră fi reieptate.

Ofertele înlăuntrulu loră voiă avă a cuprinde:
a) Determinarea că voiesce oferintele a fi întreprindătoră generală 

pentru tăte lucrările enumărate aici mai susă sub 1—10 său numai la 
unele din ele, în care casă va arăta cu numărulă, care lucru voiesce 
a-lă efectui.

3) Suma procenteloră câte voiesce a-le scări său lăsa din prețulu 
preliminată, atâtă cu cifre câtă și negreșită și cu litere.

c) și dovăda că întreprin^torulă posede capacitatea formală și 
materială de a efectui clădirea și dechiarațiunea espresă că oferintele a 
cetită, studiată și a pricepută bine condițiunile edificărei, precum des
crierea edificiului, planurile, preliminarulă de spese, tabla de prețuiri și 
preste totă întregă elaboratulă de edificare și că spre comprobare a is

călită tăte documentele respective, asemenea că cunăsce și înțelege din 
vorbă ’n vorbă condițiunile de licitațiune și se supune loră fără nici o 
condițiune său observare.

cl) Oferintele să fi pusă în ele suma de 5°/o a sumei preliminate 
pentru lucrulă, la a cărui efectuire se oferesce și anume său în bani 
gata său în hârtii de stată scâdute sub 100;o sub prețulă dilei de 25 
Api'ile 1887 ca vadiu Ia întreprindere, care în casă când ar ajunge a 
fi oferintele cehi acceptată, îlă va întregi la lO°/o spre a servi de cau
țiune, ce se păte face și în ipotecă pupilară.

e) Iscălitura cu mâna propria a întreprinzătorului puindu-șl și 
starea și locuința.

Documentele de edificare și ordinațiunea ministerială Nr. 202 din 
1886 se potă vedă aici în cancelaria administrațiuuei fonduriloră sco
lastice centrali pănă la terminulă însinuărei oferteloră în ărele dela 8 
pănă la 12 înainte de prândiî și dela 3 pănă la 6 după prâniju.

Subscrisa comisiune î.și reservă dreptulă de a accepta său reiepta 
fără restrîngere și fără ceva îndatorire ori care ofertă, fără privire la 
suma cuprinsă în elu său la persăna, care I’a, dată ori în generală ori 
în specială, ori singuratică, ori cumulativă, pentru oferint.e, insă e înda- 
toritoră din momentulu predărei Ia protocolulă de intrate, din care ini- 

* nut.ă rămâne legată și cauțiunea său vadiulă și oferintele rămâne răspun- 
dătoră și personalminte pentru ofertaiă seu.

Despre acceptarea său reieptarea vr’unui ofertă se va hotărî în 
timpii de 14 Zde începend din 25 Aprilie 1887, pe când vadiele ofe- 
rențiloră neacceptați se voră restitui fără amânare.

Din ședința comisiunei administrătăre de fondurile scolastice cen
trali districtuali.

Năsăudu, 9 Martie 1887.
Președintele: Secretarulă:

Ionii Ciocanii. Ioacliimiî Mureșianu.
L â t t a m:

Besztercze, 1887 17/3.
Br. Bânffy Dezso, foispân, kir. biztos. 1—3

Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. — cr. 6 
Pentru inserțiunl și reclame pagina a III linia A fl. — cr 10.

Tipografia ALEXI, Brașovu.

Pentru repețirl se acărdă următărele rabate:
Pentru repețirl de 3— 4 ori • . • . . . 101

71 77 5— 8 1? • . . . 15“ o
77 77 17 9—11 77 • • • • 20“ „
77 77 11 12—15 17 . . . 30” „
7J 11 17 16—20 11 • . • . . . 40“ „

Dela 20 de repețirl în susă . . . 50“ o
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în-

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susă.


