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Brașovu, 16 Martie 1887.
Septemâna trecută a scosu la ivdlă none 

neînțelegeri între cele două jninetățl ale nionar- 
cliiei nbstre.

De neînțelegerile între Unguri și Croaț.l nu 
mai voiniu se vorbiinu, căci ele suntu bine cu
noscute cetitorilor!! noștri. Vomit aminti numai, 
că ueisbutirea revisiunei pactului ungaro-croatu 
a fostă luată la cunoseință în modă formală de 
cătră dieta ungară și de cătră cea croată, cons- 
tatâiulu-se că mai alesă în cestiunea limbei nu 
se potă înțelege unii cu alții. Ministrulu-preșe- 
dinte Tisza, precum și adjutantulă său Dr. Falk, 
ca raportară în acăstă causă, 11’au lăsată să trăcă 
nici acâsta ocasiune fără ca să mai amărască 
puțină pe Croați cu cunoscutulft lorii limbagiu 
îngâmfată.

Mai mare însemnătate are pentru momentu 
cestiunea pactului dintre Austria și Ungaria. Se 
pare că din ce în ce se opună mai mari dificultăți 
înoirei acestui pactu. Acum este afacerea deli
cată a cvotei, ce trebue să o contribue statulu 
ungară la clieltuielele comune ale monarchiei, 
care a produsă o notă fdrte discordantă în con- 
certulu dualisticu.

Delegațiunile, precum scimu, au alesu pen
tru stabilire cvoteioru din vorbă fiăcare câte o 
așa numită „deputațiune a cvoteioru“, cari aveau 
să studieze lucrulu și să comunice resultatulă 
una alteia prin „ntmținri“. Se asigură acum, că 
„deputațiunea cvoteioru11 austriacă și a terminată 
lucrarea și că resultatulă ei este cu totulă di
ferită de acela, ce-lă conține nunțmlă deputa
țiunei ungare. Nu numai că nu se primescă pro
punerile unguresc!, der se cere ca Ungaria să 
contribue la cheltuielile comune mai multă ca 
pănă acuma. Scimă că nunțiulă deputațiunei un
guresc! ceru, ca să se ștergi! cele două miltane, 
ce le plătea Ungaria pe fiăcare ană Austriei 
dreptă despăgubire pentru că a luată asupră’și 
administrarea graniței militare cu venituri cu 
tată, și întrega cvotă ce-o contribue Ungaria la 
clieltuielele comune să fia redusă dela 31.4 la 
30 procente, său mai corectă (lisă la 293/* pro
cente.

Deputațiunea austriacă a făcută însă soco- 
tela, că Ungaria în conformitate cu venitele sale 
din contribuțiuni și cu alte împrejurări ar trebui 
să plătăscă 41 procente, dăr totuși s’au arătată 
mai generoși „șogorii" (cumătrii) austriac! și pre
tindă ca Ungaria să contribue în viitorii cu 34 
procente și Austria cu 66 procente la clieltuielele 
comune, er încâtă privesce cele două miliăne din 
venitele graniței militare să le plătescă Ungaria 
mai departe ca și pân’ acum. Pretensiunea cu- 
mătriloră dualiști este prin urmare, precum ve- 
demă. forte însemnată, căci e vorba aici de-o 
mărire a cvotei anuale cu aprope șepte milione 
florini.

Și lucru îngrijitoră este, că decisiunea a- 
căsta s’a luată în sînulu deputațiunei austriace 
unanimă, dovadă că t.6te partidele cislaitane suntă 
hotărîte de a respinge propunerile unguresc!, pe 
cari cei din Viena le numescă prea „cutezât6re“ 
și „estravagante.“ In curendă se voru întruni 
membrii ambetară deputațiun! la o ședință co
mună și decă, ceea ce pare mai multă ca sigură, 
nu voră ajunge la nici unu resultată favorabilă 
si nu se va găsi nici o altă modalitate spre a 
stabili o înțelegere între delegațiuni, atunci con
formă legei din Decembre 1867 Maiestatea Sa 
monarcliulă va avă să stabilescă cvota, însă nu
mai pe ună ană. Ce va fi după aceea? Acesta 
este ună secretă alu viitorului.

In afară a fostă celă mai importantă eve- 
nimentă ală săptămânei marea serbare din Ber
lină. Ca de obiceiu la asemeni ocasiuni au de

monstrată și Berlinesii mai pentru pace, mai 
pentru altceva. A bătută la ochi cu deosebire 
primirea distinsă din partea curții prusiane și 
entusiastă din a poporațiunei capitalei, ceis’a fă
cută llegelui și Reginei României. Foiloră pru
siane li s’a relatată, că dintre toți dspeții, regele 
Saxoniei și regele României au fostă mai bine 
și mai căldurosu primiți. Regina României a șe- 
dutu în tată timpul ă festivitățiloră tatu lângă 
împăratulă Wilhelm. O importanță și mai mare 
i se dă faptului, că Regele Carolu a avută con
ferințe lung! cu principele de Bismarck.

Deși Regele Carolă ală României n’a fostă 
acompaniată în căletoria sa de nici ună ministru, 
nu mai încape îndoielă, că convorbirile sale cu 
Bismarck nu se voră fi mărginită numai la lu
cruri secundare, ci voră fi atinsă și marile cestiuni 
politice ale dilei. „Hlorning Postu din Londra (jice 
în numărulu seu dela 26 Martie, că cheia de 
căpetenia a cestiunii Orientului este mănținerea 
integrității teritoriului și a independenții Româ
niei. Visita Regelui și a Reginei României la 
Berlină, — adauge numitulu diaru — a avută 
de sigură ună scopă politică de-o mare însemnă
tate, acela adecă de-a dobândi dela guvernulă 
germană garanții de aceeași natură ca cele ce au 
fostă date Austro-Ungariei; Germania se va opune 
ori-cărei încercări, care ar putâ compromite inte
gritatea teritoriului și independența României.

Bine ar fi când s’ar adeveri ceea ce scrie 
taia englesă despre îngrijirea Germaniei pentru 
integritatea teritorială și independența României. 
Decă prințulă Bismarck n’ar mai voi și altceva, 
Românii ară putd să fiă pe deplină liniștiți.

Speranțele de pace, cari se urcaseră în urma 
aniversarei din Berlină și a sciriloră despre în
cheierea alianței germano-italiane, au scădutu drășl 
după ce cancelarul^ germană, în discursulă său 
ținută în camera Senioriloră prusian!, a vorbită 
de nisce pericule apropiate, ce ară amenința esis- 
tența Germaniei. Pressa berlinesă a începută din 
nou a se hărțui cu diarele francese și refrenulă 
este că Francia amenință pacea fiindă că nu vo- 
iesce să renunțe pentru totdăuna la Elsația-Lota- 
ringia.

Pe de altă parte Rușii și mai alesă pansla- 
viștii cu d. Katkov în frunte răspundă la lingu
șirile francese totă cu lingușiri, ceea ce superă 
pe Germani tarte multă. Katkov e de părere, 
că Rusia nu va mai întră în alianța celoră trei 
împărați și că cu timpulă va încheia o alianță 
cu Francia, fără a se împiedeca de forma de 
stată republicană. Pe Germania o acusă, că ațîță 
partida revoluționară din Francia și sternesce 
comploturi în Petersburgu, sperândă a câștiga 
astfelfl pe Țarulu de frica revoluționariloră, dăr 
planulu Germaniei nu va reuși, pentru că „Ța
rulă este înainte de tâte patriotă și vrea mărirea 
țărei sale.“

In Ralia nu se mai pdte constitui ună mi- 
nisteriu definitivă. Erăși a isbucnită crisa minis
terială și acum e vorba de ună mimsteriu de 
coalițiune, în care să între și șefulă oposițiunei, 
Crispi. De acesta se dicea, că e ună contrară 
ală alianței cu Germania, foile oposițiunale asi
gură însă, că nu e așa cum îlă credă organele 
bismarkiane. Tocmai acâsta fierbere continuă în 
cercurile politice din Roma dovedesee însă, că se 
tractăză aici de planuri și cestiuni mai mari ca 
cele de partidă și este ușoră posibilă ca aeji, 
mâne parlainentulă se se pronunțe chiar în contra 
alianței cu Germania.

Din Bulgaria sosescă ârăși soiri neliniștitore. 
Se vorbesce de nouă tulburări și se anunță, că 
în Reni (Rusia) s’ară organisa bande pentru ca 
să năvătască în Bulgaria. Prospectele de pace se 
micșorez;! dăr pe di ce merge.

Reînceperea negociărilortt
pentru încheierea convenției comerciale între Austro- 

Ungaria și România.
Vineri săra au plecată din Bucurescl delegații gu

vernului română la Viena, cu scopă de a reîncepe ue- 
goeiările penlru încheierea convențiunei comerciale. Co- 
misiunea este compusă din d-nii G. Cantacuzino, direc- 
toră generală ală căiloră ferate române, P. S. Aurelianu 
senatoră. D. Protopopescu, directoră generală ală regiei 
tutunuriloră, Gr. Ghica, representantulă României în co- 
misiunea internațională dunărenă, T. P. Rădulescu, fostă 
subdirectoră ală oficiului vamală.

Scirea, că numai d. Sturdza cu d. Aurelianu voră 
merge Ia Viena, nu a fostă esactă. De astădată nu mai 
e vorba de purparleuri, cari s’au făcută deja între am
bele guverne, ei este vorba în adevără de reînceperea 
negociăriloră. De aceea a plecată la Viena întrăga co- 
misiune pentru încheiarea convenției comerciale.

Pote că pe când scriemă aceste s’au și începută 
conferențele. Guvernulă austro-ungară doresce să ajungă 
la o înțelegere cu România încă în cursulă sesiunei ac
tuale parlamentare, de aceea credemă, că negoeiările 
nu se voră mai trăgăna.

In Viena se vorbesce multă de indisposițiunea ce 
ar fi causat’o celoră din Pesta trimiterea d-lui Aureliană 
ca să conducă trădările din partea României. Este dăr 
de interesă a cunosce în privința acăsta părerile celoră 
din Pesta. Se pronunță în privința acesta „Pești Naplo“ 
în numărulă său dela 26 Martie a. c.

După ce arată, că convențiunea comercială, ce a 
incheiat’o România cu Germania, va cădă în cumpăna 
negociăriloră, ce au să urmeze în Viena, caracterisăză 
„Pești Naplo" însemnătatea convenției germano-române 
în modulă următoră: Vama pe acele articule, cari se 
imporleză cu deosebire din Germania a fostă în modă 
însemnată scădută, de altă parte, acele articule, cari 
pănă acuma erau libere de vamă, după tractatulă de mai 
înainte cu Germania, dăr nu suntă importante cu privire 
la esportulă germană, pe când din contră formăză ună 
însemnată importă ală monarchiei nostre, îșî perdă scu
tirea de vamă și cu privire la aceste articule întră in 
vigdre tarifulă autonomă vamală română. Totă așa s’a 
întâmplată cu articulele acelea, cari intrau cu o vamă 
moderată din Germania și cari se impdrtă mai alesă din 
monarchia ndstră, cu privire la aceste articule posițiunile 
au fostă parte șterse și supuse tarifului autonomă va
mală, parte în modă însemnată urcate.

„Astfeliu,« dice «Pești Naplo,» „ascuțișulă conven
țiunei germano-române se îndreptă în contra monarchiei 
nostre. După ce România, dâcă voiesce să încheiă con
venția cu noi nu pdte să ne refuse tratamentulă națiunei 
celei mai favorisate, a ștersă înainte de tote din tarifulă 
convențională esistentă cu Germania tâte acele favoruri 
în a căroră posesiune amă fi ajunsă noi sub titlulă na
țiunei celei mai favorisate. Și acum se nasce nomai în
trebarea, decă România vrea să ne refuse absolutamente 
acele favoruri, seu că le susține numai ca obiectă, 
de deosebită compensațiune în schimbulă altoră con
cesiuni."

„Observămă," continuă »Pesti Naplo," »că acea ur
care de vamă, prin care guvernulă română cu modalita
tea încheiărei convenției germano-române șl-a câștigată 
mână liberă, interesâză în modă preponderantă indus
tria austriacă șt numai în parte mică industria ar- 
delână. Așadâr pe noi nu ne interesâză în mare 
măsură încheiarea unui tarifă convențională eu România 
din punctă de vedere ală esportului industrială, dăr cu 
holărîre trebue să ne opunemă unei asemeni convențiunl 
dâcă ea ar ușura în mare măsură importulă de vite din 
România și ar scuti de vamă cerealele române. Nici nu 
credemu, că va puți se se încheia între monarchia nâstră 
și România altă convențiune, decâtu pe basa națiunei 
celei mai favorisate; vorbesce pentru acâsta întrâga dis- 
posițiune nu numai în România și în patria nâstră dăr 
și cea din sinulă factoriloră dirigențl ai majorității din 
Austria și pentru acâsta pledâză și convențiunea ce s’a 
încheiată acum între Germania și România.»
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SOIRILE PILEI.
La 25 Martie s'au adunată vr’o 1500 de studenfi 

înlr’ună locală ală unei grădini din Pesta spre a se 
consulta, ce e de făcută în contra intercjicerei din partea 
poliției și a rectoratului privitore la ținerea unei adunări 
studențescl in cafenele, ori în localulă universității, de 
6rece studențimea voesce să vorbescă asupra cunoscutei 
declarațiunl a ministrului de honvezi in cestiunea esa- 
menului de oficerl de reservă. După discursuri bombas
tice și atacuri contra ministrului, rectorului și căpitanu
lui superiorii ală poliției, au hotărîtO să se ceră dela 
polițiă permisiunea d'a se ține adunarea și să se adre
seze la dietă. E caracteristică că ună studentă a acu- 
sată tinerimea academică, că nu pricepe spiritulă tim 
pului: nu mai pricepe se demonstreze. — Așa e, a tre
cută cam multă de cănd nu s’a mai demonstrată !

—x—
Suntemă informați că din Brașovă se voră trimite 

doue deputațiuni pentru a felicita pe părintele Episcopă 
I. Popazu la jubileulă preoției sale de 50 ani, anume 
una dela Biserica St. Nicolae, care se compune din d nii 
protopopă I. Petrică, parochulă V. Voina, mirenii Ioană 
Lengeră, Sterie Slinghe, Ioină Almășană, Stinghe găbu- 
rașulă, Antonă Purcărea și directorulă Stef. losifu, er a 
doua din cetate se compune din părintele Baiulescu și C 
Popazu jun.

—x—
Pentru o mai repede și mai sigură întregire a mu- 

nițiunei la infanteria și la vânători în timpă de răsboiu, 
batalionele voră primi cară nouă de munițiune mai ușăre 
și mai mobile, întocmite pentru doi cai. Fiăcare bata- 
lionă primesce patru cară de acestă felă, în locă de 
două cu câte 4 cai ca pănă acum.

—x—
Sub președința secretarului de stată Berzeviczy, 

s’a ținută în ministerulă instrucțiunei o conferință, în 
care s’a hotărîtO, ca cărțile de învețămentă pentru scitele 
poporale și civile să se prede spre judecare consiliului 
instrucțiunei, spre care scopă acesta se va întregi cu 
10 noi membri din cerculă bărbațiloră speciali pe te 
remulă instrucțiunei poporale.

—x—
La esercițiile de arme din acestă ană se voră 

chema la honvedi: oficerii cari la finele anului trecută 
au fostă trecuțî din reserva armatei comune ca oficerl 
de honvezi în stare de concediu la honvedi; cei cari în 
anulă trecută au fostă liberați de eserciții cu condițiune 
ca să le facă în acestă ană; aceia cari nu mai suntă 
obligați la serviciulă militară, dăr au să facă ună 
esercițiu de arme negligată; acei oficerl concediați, cari 
n’au luată parte destulă de desă la eserciții; mai de
parte honvezii din 1885, 1884, 1883, 1882 și 1880, 
precum și cei concediați, cari suntă în restanță cu eser
cițiile. Acestea voră dura 35 de dile.

—x—
D-lă Alexandru Pomană, profesorii la universitatea 

din Pesta și membru ală Academiei române a sosiiă 
în BucurescI spre a lua parte la lucrările Academiei.

—x—
In casă de mobilisare serviciulă publică ar suferi 

în modă simțiloră prin aceea, că cei mai mnlți împăr- 
țitori de depeși dela tote oficiile telegrafice din țără suntă 
obligați la servițiulă militară și ar trebui să se presinte 
la trupe. Ministrulă de comunicațiune, luândă în con
siderare acăstă eventualitate, a adresată o cereulară pri- 
mariloră tuturora orașeloră cu magistrată regulată, prin 
care îi invită ca, pentru casulă de mobilisare, să găsăscă

Documente privitore la istoria Roniâniloru 
1199-1845.

In ce privesce istoria Româniloru și anume 
epoca vechia dela colonisarea Daciei și pănă la 
anulă 1576 era o necesitate imperidsă ca mulți
mea de documente relative la Români, răspân
dite prin diferite publicațiuni, cari au apărută în

ună numără eorăspunijătoră de bărbați neobligați la ser
vițiulă militară, destoinici în tot A privința a împărți de- 
peșile telegrafice, și a face numele loră cunoscute respec- 
tiveloră oficii telegrafice.

—x—
Procurorulă r. Adolf Kenyeres din Bra.șovă e nu

mita președinte la tribunalulă din Bistrița.
—x—

Relativă la scirea despre mesurarea dării de câș
tigă cl. III, ce amu publicat’o în Nr. 57 ală fbiei n6s- 
tre, suntemă informați, că aceea privesce numai Buda
pesta, er nicidecum comuna Brașovă. Timpulă cănd se 
va lua înainte măsurarea dării de câștigă cl. III în Bra- 
șovă, se va face cunoscută de călră magistratulă de aci 
prin publicațiune. Prin urmare pe cei interesați îi în- 
cunosciințămă că aci nu suntă încă espuse registrele 
spre orientare.

—x—
In Aradă s’a serbată în fortăreță de călră regi- 

mentulă de acolo Nr. 33, br. Kussevich, aniversarea lup- 
teloră dela Mortara și Novam (21 și 23 M; rtie 1849). 
în care Piemonlezii au fostă bătuți de Austriac!.

—x—
Căpitanulă Iosef Ferd. Graeser dela regim, de hu

sari Nr. 2 din Brașovă, a murită în Reghinulă săsescă, 
unde se afla în concediu.

—x—
In comuna Tornocz, precum se scrie din Neutra, 

a isbucnită în modă epidemică periculăsa bolă Menin- 
gitis cerebrorusalis. Dintre 20 cașuri de bolă, 12 au 
fostă mortale. Spaima e forte mare, căci de cele mai 
multe ori mediculă chemată nu pote canstata decâtă 
mdrtea, atâta de repede seceră băla pe cei atinși de 
ea, cu deosebire copii.

—x—
Regele României a avută la 25 Martie n^ o între

vedere lungă cu prințulă de Bismarck, căreia i se dă o 
mare importanță politică.

—x—
Sâmbătă s’a serbată in Bucuresci a șeptea aniver

sare a proclamării regatului română

Maiorulă de ariileriă Grămăticescu din armata 
română a fostă trimisă în Franța, ca să asiste la espe- 
riențele ce se facă acolo cu lunuri de ună nou sistemă. 
De altă parte se va forma, ca probă, o bateria de mi
tralieze Mannlicher pentru armata română. Vaporulă 
englesă »Pikiwig’, sosită in săptămâna trecută in por- 
tulă Galați, a debarcată 5 mii iăip cu cartușe. O com- 
paniă din regim 5 de liniă le transportă pe tărgi la 
drumulă de feră spre a fi transportate la Bucuresci.

Guvernulă română a hotărită se participe la es- 
posițiunea universală ce se va ține în 1889 la l’arisă.

—x —
D-lă Goblet, ministru președinte ală Franciei, și 

d-lă Plourens, ministrulă de esterne, au fos.ă decorați 
cu marele cordonă ală „Stelei României.»

străinătate să se întrundscă câtă mai curendiî în- 
tr’o singură colecțiune, fiindă că numai astfelă 
documentele aceste potu să aducă ună folosii 
reală pentru istoria ndsf.ră națională.

De aceea este forte lăudabilă decisinnea ce 
a luat’o comisiunea însărcinată cu publicarea co- 
lecțiunii Hurmuzaki de a complecta seria de 
documente însărcinându pe d. Nic. Densușianu 
cu culegerea documenteloru înainte de 1576, 
precum și cu redactarea acestei părți.

Volumulă primă ală acestei salutare colec- 
țiunl de documente a și apărută dilele aceste, 
însoțită de diferite note variante și tabele. In 
p r e f a ț ă se ilicu următdrele :

Comisiunea însărcinată cu publicarea eolecțiunii 
Hurmuzaki a credulă, că e bine să se completeze acestă 
importantă seriă și cu documentele înainte de 1576, re
lative la poporală română, și cari se află răspândite prin 
diferite publicațiuni apărute în străinătate.

Cu adunarea materialului relativă la acăstă epocă, 
precum și cu redactarea acestei părți, comisiunea a in 
sărcinată pe subsemnatulă.

Incependă acestă lucrare, planulă și scopulă redac- 
țiunii au fostă, de a întruni pe câtă se pdle în acăstă 
seriă totă aparatulă accesibilă de documente, nu numai 
acele, cari se reportă de-a-dreptulă la țările și la popo
rule română, dăr și documentele, cari privescă eveni
mentele mai importante petrecute în țările vecine, cari 
însă au atinsă în modă indirectă viăța și desvoltarea 
nostră națională, prin urmare istoria poporului română.

Aici însă trebue să amintimă, că întregă aparatulă 
acesta de documente, ce-lă publicămă în volumulă de față 
constitue așa (țicendă fântâni esterne ale istoriografiei 
române.

Documentele nostre indigene, archivele domestice 
ale țeriloră române înainte de secululă ală XlV-lea au 
perii ă.

In timpurile acele pline de calamități ale evului de 
mijloeă, prin cari au trecută Țările române, au fostă lo
vite de fieră și de focă nu numai altarele, nu numai 
orașele și satele năstre, dăr ce avemă să deplângemă mai 
multă, chiar și monumentele interne ale istoriei nOstre 
naționale.

Este prin urmare evidentă, că orl-ce documentă 
relativă la Țările române înainte de secululă ală XlV-lea 
ocupă ună locă hirte însemnată în cunoscerea faseloră 
și evenimenteloru prin cari a trecută poporulă română, 
este ună mărgăritare pentru- istoria nostră națională.

Cu deosebire pen'ru epoca acesta obscură ni-au 
oferită ună importantă materială Regestele pontificiioră 
romani păstrate. în archivele Vaticanului, încâlu aceste 
pretinse reliqnii au fostă publicate de multă meritatulo 
Theiner și de antecesorii săi.

Comisiunea avendă în vedere deosebita importanță 
a acestoru Regește, de altă parte divergențele de texlă 
mai multă seu mai puțină însemnate, cari ni se presinlă 
în diferitele edițiuni apărute până acumă, a credută că 
e bine să se colaționeze încă odată cu codicii originali 
din Roma documentele publicate de Theiner și reproduse 
în volumulă de față? lucrare, care s’a esecutală cu o par
ticulară bunăvoință din partea Direcțiunii archiveloră din 
Valicană.

filtru adevără, în copidsa colecțiune de documente 
publicată de Theiner (Vetera Monumenta Slavorum me- 
ridionalium. Tom. I., și Vetera Monumenta hisforica 
Ilungariam sacram illustrantia. Tom I.) și anume în 
părțile reproduse aici, se strecuraseră diferite erori de

FOILETONU.

Cum 83riu Ungurii istoria?
(Urmare).

Nu e nici o mirare — continuă Enrică • Mar-
czali — că sărmanii popi nepolitici se lăsau în totă
feliulă de conjecturi. Nu era p’atuncl — păte cu es- 
cepțiunea Katharinei II — nici ună plănuitoră mai cu- 
tezătoră, ca losifă II. Când cu alianța ambiloră dom
nitori a fostă de o parte restabilirea imperiului ro
mană de ostă, de altă parte a celui de vestă ună cugetă 
reservată, der neesprimată. O parte dintre aceste pla
nuri îi privia pe ValachI tare de aprdpe și deși alianța 
rămase încă secretă, totuși se vorbia câte ceva despre 
scopurile ei. Katharina visa pentru nepotulă său tronulă 
Constantinopolului și era înțelăsă cu împăralulă în ce 
privesce împărțirea Turciei. „Intre cele trei imperii tre
bue ridicată ună stată independentă. Acestă stată, Da
cia vechiă, s’ar putea forma din Moldova, Valahia 
și Basarabia, sub ună domnitoră ce aparține națiu- 
nei predomnitore acolo. (Bekenntniss)“. Astfelă scrie 
împăratului Țerina în 21 Septemvre 1782. losifă n’a fă
cută nici o întrebuințare în contra ambeloră principate 
greco-neunite, dintre cari numesce elă Dacia ună regată, 

numai cere neșce avantage pentru sine, între altele libera 
navigațiune pe Dunăre. Este de a se considera ca ună 
lucru constatată, că diplomația rusăscă a pusă totulă în 
mișcare în România, spre a pregăti esecutarea acestui 
plană. 0 țeră mare independentă, de o națiune și o cre
dință: acesta era strigătulă în România de adi, și popii 
din vecina Transilvaniă să nu fi aucjită nimică ?

Boia popiloră în răscâlă o putemă resuma scurtă 
în următorele. Ei au fostă urzitorii turburăriloră pro
vocate prin conscripțiune. Cum se dovedesce din actă, 
răscălei i-a premersă o adunare de popi. O epistolă a 
lui Horia dovedesce, că popii aduceau voința lui la cu- 
noscința poporului. înainte de tote însă: caraeterulă 
strînsă religiosă ală revoltei, zelulă de convertire și ura 
sângeroasă față cu alte religiunl, intărescă cele ij'se. 
Nobilimea maghiară privia în acestă direcțiune religiăsă 
ună faetoră principală ală revoluțiunei și rapdrtele con
timporane amintescă despre escese într’adevără înspăi- 
mântătore ale fanatismului.

Este faptă cunoscută, că revollanții pardonau pe 
cei prinși numai sub condițiunea, că voră primi credința 
loră. înaintea împăratului nu era ună secretă acestă in- 
fluință a clerului. »0 causă principală a turburăriloră 
este întunereculă estraordinară, care dotnnesce încă la 
poporulă valach în religiă și obiceiuri Numai instituirea 
de scole naționale și educațiunea clerului necullivată mai

potă corege ceva.....  și evita pentru viitoră nesce eveni
mente atâtă de triste." (Autografulă împărătescă cătră 
contele Pâlffy dela 12 Iulie 1785) Ori și cine scie, ce 
abisă desparte pe popii dela sate de episcopi, cari apar
țineau încât-va classei domnitore. Popii răsculau popo
rulă, ce folosă, decă ii admonia episcopulă, care nu cu- 
noscea poporulă și era privită ca unealta Unguriloră? 
In revoluțiunea lui Horia lucra așadăr afară de elemen- 
tulă agrară, încă unu elementă națională și bisericescă, 
capulă revoluțiunei, însă acuse altă motivă. Elă se pre- 
sentă cu mare cutezanță, ca esecutatorulă porunciloră 
împăratului. Acum nu o ia aceasta nimeni ca ună lucru 
seriosă atunci insă aderenții săi îlă credeau și acăstă 
credință influința și asupra atitudinei Unguriloră. Trebue 
să cercetămă, ce fapte și cugete de ale împăratului față 
cu amici seu inimici au permisă a se considera ca po
sibilă conlucrarea Maiestății împărătesei cu o ceată de 
plebe revoltată (Pobelhaufen). In politică nu e de ajunsă 
puritatea intențiunei și fapteloră nostre, trebue să luămă 
in considerare, cum judecă asupra acesteia aceia cari nu 
potă judeca corectă. Domnia lui losifă II ne dă o în
vățătură forte prețiosă, câtă de periculosă adecă este, 
decă Domnitorulă nu precumpănesce urmările psicholo- 
gice ale fapteloră sale.

Ca pentru toți cei apăsați, așa și pentru Valachii 
din Transilvania începululă domniei lui losifă a anunțată
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Procesulu auarcliiștilorft în Viena.
In Octomvre anulă trecută au fostă arestați în 

Viena 15 lucrători, cari urziseră ună complotă anar- 
chislă, In diua de 21 Martie n. a c. începu judecarea 
loră înaintea unui tribunală escepțională in Viena.

In actulă de acusațiune se dice, că între lucrătorii 
din Viena s’au organisală asociațittni secrete, care îndem
nau la crime anarchiste, procurau și pregăteu mijlâcele 
d'a le comite, și în parte întreprindeu și esecutarea loră. 
Activitatea criminală a acestoră asociațiuni era întreită; 
I. Să se procure prin înșelătoria și forță banii necesari 
pentru promovarea nisuințeloră anarchiste, precum și li
terele necesare pentru o pressă de tipărită ; 2. Se plă
nuise se împrăștie frică și spaimă prin întrebuințarea de 
materii esplosibile și nesuccedendă a se procura acestea 
in măsură mai m ire; 3. Se hotărî se dea focă in mai 
multe locuri din Viena și din împrejurime depositeloră 
mai mari de lemne, spre a băga groza în poporațiune 
și spre a dovedi, că anarchiștii potă face ceva.

Pentru a ajunge in posesiunea unoră sume de bani 
mai mari, Schustaczek se puse în înțelegere cu Fried- 
mann, S hwechla și Hospodsky, și hotăriră să se ducă 
ca comisiune polițiendscă c. r. la proprietarulă Moses 
Reich din Ilietzing și sub pretextă că facă revisiune 
după bani falși, să secvestreze și sg ia cu ei, în numele 
direețiunei polițienescl c. r. toți banii ce i-ar avă. Nu- 
miții anarhiști se și presentară în întunecosa nopte 
dela 18 spre 19 Iuniu 1885, după 11 âre, la Reich și 
cerură „în numele legii" sg le deschidă. Reich absenta 
de acasă și femeile din casă luaseră mgsurl de precau- 
țiune. Apărendă in timpulă tractăriloră ună gendarmă, 
acuș iții, cari erau în uniformă și cu insemne, o luară la 
fugă. Schustaczek funcționa ca comisară de polițiă, Hos
podsky și Friedmann aveau pumnale, celă din urmă și 
revolveră.

In același modă operară numiții in unire cu Hofer- 
meier și cu fugitulă Franz Czermak la 3 Augustă 1885 
in locuința Franciscei Till, care era p’aci sg le predea 
470 fl., decă fata acesteia n’ar fi amenințată că strigă 
după ajutoră și că aduce poliția. ,Comisiunea" se de
părta cu observarea, că »ele voră primi a doua cji ci- 
tațiune*.

Dela 3 Augustă 1885 pănă în primăvera anului 
1886 intră liniște în activitatea anarhiștiloră, cari hotă
riră sg întrebuințeze forța și sg nu mai cruțe persgna ce 
o voră păgubi. Buelacher provocă în primăvera anului 
1886 pe Schechla și Schustaczek, ca împreună cu elă sg 
jefugscă de bani pe ună locuitoră din Neubau prin în
trebuințarea cloroformului. Aceștia refusândă, Buelacher 
căută să înduplece pe Wawrunek, Kaspasi și Hofermeier a 
năvăli la Ferdinand Lmke și a 10 jefui seu prin fjame- 
nințare cu pumnale seu paralisându-lă prin cloroformă.

Într’o nopte din Aprilie 1886 anarhiștii Zoppoth, 
Kaspari, Wawrunek și Risehavy încercară sg spargă ti
pografia lui Trostler, spre a’și procura literile necesare 
pentru tipărituri și foi anarhiste, der n’au isbulită. O a 
doua grupă, con«tătătore din Kratochwil, Kaspari și 
Wawrunek, se ocupa cu procurarea de materii esplosi- 
btle și eu întocmirea bombeloră, ce le umpleau cu Bănit". 
La 14 Martie 1886 aveau de gândă ca se le arunce 
asupra polițiștilor^ cari aru fi intervenită in contra lu- 
crătoriloră adunați pe Schmelz.

In vera anului 1886 Kratochwil și Koci plănuiră 
sg fabrice butelii incendiare și să le impartă intre anar
hiști ca sg incendieze mat multe deposite de lemne, 
cu scopu >d’a îngrozi pe marii capitaliști și d’a-i face sg 
cedeze lucrătoriloră « După mai multe adunări ce le-au 
ținută la podulă Măriei Teresia și la reservoriulu de apă 
de pe Schmelz, anarchiștii se împărțiră la 27 Seplemvre 
1886 in grupuri și hotăriră: 1) Kratochwil, Koci și Wa- 
nek sg incendieze în Meidling; 2) Hofermeier, Schwechla 
și Stieber in Rossau; 3) Wawrunek și Kaspari în Malz 
leinsdorf și 4) Kopetzky și Buzek în Penzing. piua ho- 
tărîtă era 3 Octomvre 1886. In adevâră anarhiștii și-au 
și pusă în esecuțiune planulă der din norocire parte 
n’au luată focă buteliile, parte s’a stinsă în unele locuri 
repede incendiulă. Depositele de lemne ce ară fi arsă 
prețuiau 190,000 fl.

In urma aiestăriloră făcute, s’au găsită pe la unii 
anarhiști acasă și pe la depositele de lemne butelii in

tipariu, mai multe lecțiuni necorecte și supliniri de texte, 
defecte, cari s’au îndreptată in edițiunea de față.

Comisiunea avendă totă odată în vedere deosebi- 
tulă interesa sciințifică, ce-la presintă descifrarea corectă 
a numelora proprii personale și locale din seculula ala 
XIII lea și ala XIV len, a credulă că e bine sg se imto- 
grafeze d n Regestele Vaticanului numirile mai impor
tante de persone, de popore și localități, numiri, ce le 
reproducemă facsimilele pe patru labele anexate la finele 
volumului.

Rămâne acum să atnintimă in puține cuvinte des
pre modulă cum s’au reprodusă documentele in publiea- 
finnea de față.

Redacțiunea avendă înainte de tote in vedere, că 
valdrea ’sloriografiei depinde dela calitatea fâufâniloră, că 
numai veritatea este singurulă seopă ală studieloră isto
rice, a reprodusă aici documentele cu cea mai deplină 
și mai consciințio«ă esactitate, după edițiunile cele maț 
critice, câte i-au stată la disposițiune. De altă parte amă 
lăsată afară dm colecțiunea presentă tăie documentele a 
căroră autenticitate nu se părea a fi destulă de sigură *). 
Gu deosebire amu cercată să reproducemă documentele 
istorice din secululă Xlll-lea relative la țevile și la po
porule română, pe câtă se păte in completulă loră, fiindă 
că amă considerată de o importanță deosebită orice re- 
liquiă, care ne pune in posițiune să urmărtmă până la 
ună punctă ărecare firulă cela întreruptă ală istoriei nos- 
tre naționale. In fine amă conservată cu o fidelitate lite
rală peste tot i loculă ortografia numeloră și a cuvinte- 
loră, așa ca istoriografiile să pâtă folosi documentele 
publicate aici întocmai ea fântânile originale de unde 
le-amă estrasă.

Bucuresci, in 16 Februariu 1887.
Nic. Densușianu.

Volttniulu acesta I, a apărutu în tipografia 
Socecu & Teclu, conține 701 pagine cu cinci 
tabele litografice și se începe anume cu epoca im
periului româno-bulgaru, anulu 1199, și conține 
întrdga corespondență a lui Ioanițitt, Domnulu 
Româniloru și aht Bulgariloru, cu Papa Inocen
ții! III, încoronarea sa ca rege alu Româniloru 
și alu Bulgniloru, răsb6iele purtate de Ioanițiu 
si de Ionu Asanu cu Grecii și cu Latinii, con
ține mai departe întrega epocă a Cumaniloru și 
a Tătariloru înoâtu privesce țevile nfistre, diferi
tele cestiuni relative la episcopia Milcoviei și la 
episcopia Cumaniloru, precum și primele răsboie 
ale Basarabiloru cu regii Ungariei.

Prin întocmirea acestorft documente într’o 
singură colecțiune istoria ndstră vechiă va fi 
pusă cu totulu în altă lumină. Voru pute de aci 
înainte să se devoteze studieloră istorice mai 
multe puteri nouă, fiind că nu trebue să per- 
demiî din vedere, că dificultatea cea mare până 
acum pentru studiile ndstre istorice a fostă că nu 
fiecare era în stare să și procure din străinătate 
t.6te publieațiunile în cari se găsescu răspândite 
vechile documente relative la țările și la popo- 
rulîî românit.

*) Așa d. e. nu amă reprodusă in colecțiimea de 
față decrelulă Ducelui tătărescă Cattan căfră castelanii 
din Clușiu, din Deșiu etc., dela an. 1212 (publicată de 
Jerney în Tudomânylăr, 1842. pag. 324 și 350, și în 
Transilvania, 1871. pag. 55) in care se face de asemenea 
amintire despre „Blaehy" de peste Carpați. 

cendiare. Anarhiștii, afară de Stieber și Miiller, au măr
turisită totă.

După cetirea actului de acusațiune, urmă ascultarea 
acusațiloră. (Va urma.)

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.<)

PESTA, 28 Martie. — Adunarea de erl a 
ascultătorilor^ dela universitate a hotărîtu sg a- 
dreseze parlamentului o petițiune, în care ceru 
ca limba de comandă pentru militarii unguri sâ 
fiă cea ungur^scă.

MADRIDtJ, 28 Martie. — S’a descoperită 
o conspirațiune contra regenței. In Madridti, 
Barcelona, Valencia, Sevilla, Valladolidu și Ca- 
dix s’au făcutu numerdse arestări.

VIENA, 28 Martie.—Procesulu anarhiștilor^ 
s’a terminată. Treisprezece acusați fură condam
nați dela unu anii pănă la douăzeci ani carceră 
grea. Unu acusatu a fostu achitată.

SOFIA, 28 Martie. — Se vorbesce, că ma
rea Sobraniă se va convoca pe Ziua de 29 Apri
lie în Sofia.

DIVERSE.
0 pedepsă bine meritată primi Adelina Patti in 

Washington, precum istorisesce ,W. A. Ztg.“ Președin
tele invitase o numerosă societate la elă și rugase cu 
mai multe Zile înaintea serei hotărîte pe cântărâță a da 
o mai mare splendgre seratei prin presența ei. 0 astfelă 
de invitare în palatulă celă albă e privită în America ca 
cea mai mare ondre, ca o poruncă, care trebue înde
plinită. PersOnele cele mai înalte se silescă a se îm
părtăși de astfelă de distincțiune. Și cu tote acestea găsi 
ddmna Patti de cuviință a încunosciința pe președintele 
chiar in 6ra din urmă, că nu pote veni. Aristocrația din Wa
shington se indignă de acgstă lipsă de tactă și considera- 
țiune la o cântăreță, care fusese purtată pe palme. Res- 
bunarea, care se proeclă, fu totă atâtă de originală câtă 
și de rgutăciosă. Când apăru domna Patti câteva Z>le 
mai in urmă pe scenă in »Lucia“, împreună.cu Nicolini, 
erau ca de obiceiu tote biletele vendute. Dgr pe locurile 
unde altădată aristocrația din Washington asculta cân
tarea Divei, ședea drojdia societății, căreia i se înpărți- 
seră prin mâni necunoscute bilete fără de plată,.. Patti 
abia se mai putu stăpâni. Ori ce ariă cânta era acom
paniată de chiuituri necurmate. La urmă nu mai voi sg 
apară pe scenă. Scandalul, care isbucni nu se pote descrie. 
0 amenințară a-o pedepsi, decă nu și-ar esecuta rolulă 
pănă in sferșitu. Așa că nu îi rămase domnei Patti alta 
nimică de făcuiă, decâtă a se supune. Ea, care cu câteva 
dile înainte refusase pentru o mică indisposițiă a apăre 
în mijloculă celei mai alese societăți din Washington, fu 
silită acum a delecta cu trilerile ei ună publică prostă.

Cum se deosebesce sexulu la bibilici. — Mulțl au 
bibilici prin curți și bine facă, că suntă și frumăse și carnea 
loră e gustuâsă, dăr puțini cunoscă când îșl procură a- 
semenea paseri, care e femeia și care e bărbatulă. Par- 
mentier ne spune că bărbatulă are pielea pleopei albastră, 
precând la femeiă e roșiă. Ună altuia spune, că bărbia 
ce atârnă sub ciocă e albastrue, cu margini roșii vioi la 
bărbată, precând la femeiă e cu totulă roșiă.

Rectificare. In numărulă trecută (59) s’a făcută 
sub rubrica Diverse la paginarea foii regretabila erăre, 
că în locă de două alte Diverse s’a pusă o parte, cu 
care sg incepe adi continuarea Foiletonului.

Editoră: Iacobft Mureșiauu.
Redactoră responsabilă Dr. Anrel Mureșiauu

apropiarea cjilei. Binecuvântarea edictului de toleranță 
s’a estinsă și peste ei. Unirea puternică der flexibilă de 
pe timpulă Măriei Theresia a încetată. Când a venită 
cesliunea înaintea consiliului țârii, Gebler a <jisă, că din 
mai multe motive sg păstrămă pe neuniți ca prietini; ca 
și cum din punclulă de vedere ală legii peste totă ar 
urma pentru elă o țintă, ună seopă separată. losifă în
suși cunoșcea dela 1783 din esperință proprie misera- 
bila stare a țgraniloră ardeleni. Elă cercetă provincia la 
1783 ârășl și nimică nu dovedeșce mai bine, ce adencă 
impresiune au făcută asupra lui abusurile agrare, decâtă 
împrejurarea, că in 4 Iunie 1783 tocmai în Sibiiu dete 
renumitulă ordină pentru ridicarea așa numitei iobăgii.

„Nu vg pote fi necunoscută, că Eu am ridicată io
băgia in tote țările moștenite fără deosebire, nu trebue 
sâ facă escepțiune nici Ungaria, nici Transilvania. Acâsta 
constă în următârele cestiuni referitore la libertatea per
sonală, adecă fiăcare sg fiă liberă a se căsători fără 
taxe și hârtii de liberare, sg învețe meserii sg mârgă in 
serviciu ele."

„Deorece aici în Trasilvania mai esistă încă abu
surile vechi in defavorulă libertății naturale și Eu nu 
speră, că voiu găsi totă aceeași situațiune și in unele 
ținuturi ale Ungariei, vei aduce îndată la cunoscință ne 
cesara publicațiune, ca sg se caseze numai decâtă acestă 
dejosire de sclavi a omenimei din tote locurile".

Inima nobilă a împăratului fu amărită prin înțele
gerea, ce sg făcuse între autorități și clasele domnitâre, 
înțelegere, care făcea pe sgraculă și apgsatulă imposibilă 
de a-șl câștiga dreptulă sgu. Când a voită cancelaria 
sg escuze relațiunile din Transilvania, împgratulă dete 
espresiune indignațiunei sale în următorulă modă:

„Nicăiri nu se începe lucrulă, ci mi-se împărtă- 
șescă numai neșce vești reci seu neșce greutăți neînsem
nate și incetulă cu încetulă se amestecă unele cu altele, 
numai ca sg nu se cungscă și sg nu se vadă adevgrulă. 
Că s’a făcută acâsta cu intențiunea de a conserva 
încurcătura vechiă, său de frică de a se apuca de 
lucru, o lasă sg se înțelegă de sine. Dâcă după părerea 
mea câștigată la fața locului am dată porunci organelor 
mele, atunci acestea au datorința a-și însuși părerea mea, 
sâ o susțină cu zelă și numai in cașuri dubiose sg mg în
trebe, der nu sg privescă ordinile mele ca ună libelă de 
plângere, asupra căruia iși descarcă fotă humorulă loră, 
ca sg facă o repl că advoeățescă și sg coloreze înaintea 
mea ceea ce s’a întâmplată».

Este tristă lucru, că mânia împăratului era justifi
cată; la esecutarea umaneloră reforme, cu deosebire ale 
toleranței, autoritățile făceau gieutățî. Der totă atâtă de 
ligură e, că tonulă ordinațiuniloră împgrăteșci a provo
cată așa dicendă revoluțiunea socială.

împgratulă uită, că sistemuiă colosalei apăsări nu 

este de a se atribui ca pgeată singuraticiloră și nici no- 
bilimei ungurescl, ci întregei desvoltărl istorice. Tocmai 
cele mai mari abusuri, cari au provocată inmediată is- 
bucnirea revoluțiunei, nu s’au făcută de proprietarii un
guri, ci pe domeniile camerei c. r. de monete și mine. 
Feudalismulă ungurescă avea încâtva fisionomiă patriar- 
chalică Jugulă său a devenită nesuportabilă numai prin 
bureaucrația austriacă.

Țgranulă avea numai ună mijlocă legală, prin care 
sg se scape de sarcina sa: a deveni soldată. Pe timpulă 
Măriei Theresia era sâ se stabilescă și în Transilvania o 
graniță militară, insă între Sâcuii liberi. Sâcuii prinseră 
armele, și baia de sânge dela Madefalva era încă în 
prâspgtă memoriă. Sâcuiulă se rgscula său emigra, ca sg 
nu devină grănițeră. Valachulă vedea într’acâsta ținta 
lui cea mai inaltă. Din ună servitoră de rândă elă ajunge 
soldatulă împăratului, ală acelui împgrată, care domneșce 
peste elă din înălțime și pgte că ia în considerare bra- 
țulă sgu râsbunătoră asupra Unguriloră.

Precum am veijută, în 1783 tocmai din causa ho- 
țiiloră făcute de Valachi s’a pusă o parte din Bănatulă 
deja provincialisată ârăși sub puterea militară.

(Va urma.)
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OuriaJa la burta de Vlenn

diu 26 Martie st. n. 18b7
11; sar ba <le lîucurc-sci.

RtuitĂ de auri o°/0 . . . 101 25
Rentă de hârtii bQ/0 . . 88 55 
împrumutul! căilor! ferate 

ungare.......................... 149.75
Amortisarea datoriei căi

lor! ferate de ost! ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98 80

Amortisarea datoriei căi
lor! ferate de ost! ung. 
(2-a emisiune) .... 125 50

Amortisarea datoriei căi
lor! ferate de ost! ung. 
(3-a emisiune) .... 11525

Bonuri rurale ungare . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.25
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă.............................. 104.50
Bonuri cu cl. de Jsortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 75

Bonuri croato-slavune . . 104.50 
Despăgubire p. dijma de

vin! ung............................ 98.75
împrumutul! cu premiu

ung.................................. 120 80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.50 
Renta de liârtiă austriacă 80 70 
Renta de arg. austr. . . 85.75
Renta de aură austr. . . 113.50 
Losurile din 18C0 . . . 133.25
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 584 —
Act. băncel de credită ung. 291 75 
Act. băncel decredită austr.284.10 
Argintulă —. — Galhinl

împărătesei ................ 6 02
Napoleon-d’orI .... 10.12 
Mărci 100 imp. germ. . . 62.70 
Londra 10 Livrea sterlinge 127 80

Cninp

Cota oficială dela 14 Manie sl. v.

Reala română (5°„). 90-
Renta rom. amon. (5%) 94 —

» convert. (6%) 84—
împr. oraș. Buc. (20 fp.) 35—
Credit fonc. rural (7°/0) 101 —

» n >> (5°/o) 84>/a
• • urban (7°/0) 96>/3
• . (6%) - 91 —
» ’ (5%) • - 81 —

Banca națională a României 500 Lei------

Aură contra bilete de bancă . . 18.’/*
Bancnote auslriace contra aură. . 201

Ac. de asig. Dacia-Rom. __ ___
♦ » » Națională —

Anunțu de esarendare.
Bunulii comasată dela Bncerdea grândsă aprdpe de Blașiu, cu sta

țiunea de cale ferată în Crăciunelfi , care este proprietatea fondului Ba- 
silitanfi din Blașiu, constătătoni din circa 500 j ugăre lo cu ară torit 
și grădini, 260 jugăre fenață, împreună cu drepții Iii regalii 
de cârciu mărit îi, se dă în arendă pe calea licitațiunei publice, pe 
periodulfi de 6 (șâse) ani, încependfi din 1-ma Ianuarie 1888 
pană la 1-ma Ianuarie 1894.

Licitațiunea se va țină în 21 Aprilie a. c. st. n. la 2 ore 
p. m. în cancelaria advocaturei archidiecesane. — Doritorii de a licita 
au a depune unii vad iu de 10% dela suma de eselamare de 6000 fi. v. a.

Pănă la începerea licitațiunei se primesefi și oferte sigilate pro- 
vădute cu vadiulu de 10% întru atâta, încâtfi în acelea se va oferi o 
sumă fixă, și oferentele va declara că cundsce condițiunile de licitațiune 
și le primesce. Condițiunile de licitațiune se potd vede în cancelaria 
subscrisului.

Blașiu, în 26 Martie 1887.
Ludoricu Csato.

1_ 3 advocată arcliidieces.

Nr, 180/1887 
a. I. sc. c. d.

ăiMre n oferte
pentru

ridicarea noului edificiu gimnasialu în Năseudu.
Administrațiunea fondurilorfi scolastice centrali din dist.riet.ulă Nă- 

săudă voesce a edifica o localitate nouă pentru gimnasiulă românescă 
gr. cat. din Năsăndfi pe temeiulă acteloru și a planului de edificare 
aprobate cu unele întregiri de cătră minist.rulă reg. ’ ’ “
cultă și învățământulfi publică cu rescrisulu ddto ’26 

nfi cărora cere trebuința a se efectui :
;ura 
de

11

n
ii
w

11 H
de glăjară (sticlarii)..........................• .

lucru de dulgherii (bleharu).................
„ „ acoperită cu șirepurl (țigle) . .

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

7.

202 conform
1. Sâpăti
2. lucru
3.
4.
5. n

6. ii

8.
9.

10.

pe

« r
111

1887 Nr.

și altă lucru de pământii în prcțfi de . 
zidarii...................................................
pietrarii...................................................
lemnarii...................................................
sculptorii...............................................
ferii........................................................
măsaiu, coloritoru cu Iacii și colore, apoi

490
72.807
6,121 

10,381
931

10,078

14,978
2,559
1,744
1,242

fi.

n

V
n
5>

ii

44
58
03
21
60
38

cr.
n

îi

ii

ii

îl

jî

15

11

1?

94
73
86

ii

ii 
n 
ii

la olaltă 121,335 fl. 77 cr.
Aceste lucruri se voru da la unu întreprimjătoru său la mai mulți 

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

ceară tare de sigilată și dinafară se părte suprascripțiunea: „Ofertă 
redicarea noului edificiu gimnasialu în Năseudn“ și să se dea 
protocolulfi de intrate alu comisiunei administrătăre de fondurile sco-
- • 1- A XT. V J- . V , ■ , w I

cu
Ia
la
lastice centrali districtuali în Năsăudfi, său să se trimită pe postă sub 
adresa acestei comisiuni pănă în 25 Aprilie 1887 la 6 ore (lupă

Deschiderea oferteloru o întreprinde comisiunea numai dccâtii după 
trecerea terminului pentru insinuarea lorii.

După terminulu defipt.fi oferte nu se
vorfl întră vorfi fi reieptat.e.

Ofertele înlăuntrulu lorii voi fi avă a
a) Determinarea că voiesce oferintele

vorfi mai accepta, și cele ce

cuprinde: 
a fi întreprinzătorii generală 

pentru tăte lucrările enumărate aici mai susfi sub 1 —10 său numai Ia 
unele din ele, în care casă va arăta cu nnmărulă, care lucru voiesce 
a-lfi efectui.

ă) Suma procenteloru câte voiesce a-le scări său lăsa din prețulfi 
preliminată, atâtfi cu cifre câtă și negreșită și cu litere.

c) și dovăda că întreprin(}6torulfi posede capacitatea formală și 
materială de a efectui clădirea și dechiarațiunea espresă că oferintele a 
cetitu, studiată și a pricepută bine condițiunile edificărei, precum des
crierea edificiului, planurile, preliminarulă de spese, tabla de prețuiri și 
preste totfi întregii elaboratulfi de edificare și că spre comprobare a is-

1887.

ven'l

9 —
94%
«4%
36—

101%
85—
97—
92—
82—

Ikrsiitu pieței Br ășn vu
un 28 Martie s t. Ii !b>7

Bani noii- romane^' ; . . Cuii I 8.45 Venit, h.49
Argint româiiesv 8.40 8.45
Napoleon d’orî . . . • 10 07 10 11
Lire tureescl.......................... • 11.40 • 11.45
Imperiali.............................. > 10.40 • 10.45
Galbeni.............................. » 5 96 » 6 01
Scrisurile fonc. • Albina > fi°/0 ’l 101.— A 102.- -

r> »• ♦> Io • 98.— » 99.—
Ruble Rusesci...................... ■ 112.— » 113.—
Di scontul ii ... 7— 10% pe ană.

18-3/4
2.02

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

binevoiaseă a scrie pe cuponulfi mandatului poștalii și numerii de pe 
fâșia sub care au primitu cjiarulu nostru până acuma.

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

Decă se iveseu iregularități la primirea diarulni onor, abonați 
suntfi rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze ADMINISTlt. „GAZ. 'IKANSU

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

d) Oferintele să fi pusă în ele suma de 5% a sumei preliminate 
pentru lucrulfi, la a cărui efectuire se oferesce și anume seu în bani 
gata seu în hârtii de stătu scârbite sub 10% sub prețulu dilei de 25 
Aprile 1887 ca vadiu la întreprindere, care în casă când ar ajunge a 
fi oferintele cela acceptată, ilu va întregi la 10% spre a 
țiune, ce se pdte face și în ipotecă pupilară.

e) Iscălitura cu mâna pr.ipriâ a întreprinzătorului 
starea și locuința.

Documentele de edificare și ordinațiunea ministerială

servi de cau-

puindu-și și

Nr. 202 din 
aici în cancelaria administrațiur.ei fondurilorfi sco-1886 se potfi vodă ..........  ............

lastice centrali pănă la terminulu însinuărei oferteloru în drele dela 8 
până la 12 înainte de prânfjă și dela 3 pănă la 6 după prânijii.

Subscrisa comisiune își reservă dreptulu de a accepta său reiepta 
fără restrângere și fără ceva îndatorire ori care ofertă, fără privire la 
suma cuprinsă în elfi seu la persana, care l a, dată ori în generală ori 
în specială, ori singuratică, ori cumulativă, pentru oferint.e însă e înda
toritorii din momentulii predârei la protocolulfi de intrate, din care mi
luitei rămâne legată și cauțiunea seu vadiulfi și oferintele rămâne răspun
zătorii și personalminte pentru ofertulii seu.

Despre acceptarea seu reieptarea vr’unui ofertă se va hotărî în 
timpii de 14 <Jde începând din 25 Aprilie 1887, pe când vadiele ofe- 
rențiloru neacceptați se voră restitui fără amânare.

Din ședința comisiunei administrătdre de fondurile scolastice cen- 
districtuali.

Năsăudu, 9 Martie 1887.
Președintele: Secretam 1 fi :

Ionii Ciocanu. Ioacliimă Mureșianii.
L â t t a ni:

Besztercze, 1887 17/3.
Bl*. BanfFy Dezso, foispân, kir. biztos.
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Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia <\ fi. — cr 10. 
Pentru repețiri se aedrdă u

Tipografia ALEXI, Brașovu.

Pentru repețiri de 3— 4 ori
11 11 1J 5— 8 11 ...

11 11 11 9-11 11 ...

11 11 11 12-15 11 ...

11 •î n 16—20 11 • • •
Dela 20 de repețiri în susfi

Pentri anunciuri ce se publică pe mai multe
voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susfi.

r m ă 16 r e 1 e r a b a t e :
10"
15°
20°
30°
40°
50“
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luni se făcu în-

defipt.fi

