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Brașovu, 18 Noemvre 1887.
Abia au răsunată cuvintele ce le-a pronun

țată ministrulu de esterne contele Kalnoky în 
delegațiuni asigurândă că situațiunea generala 
europănă este a(Ț mai favorabilă păcii ca ori și 
când în anii din urmă; abia s’a uscată negrela 
cu care au fostă soriși articolii foiloru din Viena 
și din Pesta spre mărirea și înălțarea politicei 
de pace a contelui Kalnoky: și etă că se și 
schimbă sceneria si în foudă își arată din nouschimbă sceneria și în foudă își arată din 
dinții figura înspăimentătdre a rfisboiului.

Precum amă arătată și în numărulu 
17 (29) Noemvre ală „Gazetei11, discursulă 
nului, prin care s’a deschisă parlamentulă 
mană, a făcută să se sgudue cumplită încrede
rea într’unu resultată favorabilă ală stăruințeloru 
pentru susținerea păcii. Pasagiulu din mesagiu 
privitorii la politica esteridră accentueză pericu- 
lulă ce vine din partea aceloră popdre, care au 
„înclinațiunea necreștindscău de a năvăli asupra 
veciniloră.

Nu este greu de gâcită, care potu fi aceste 
popdre cu înclinări necreștinesci11, când 
lași mesagiu se vorbesce de silințele ce și le dă 
guvernulfl împăratului germană ca sft 
pericululu unui răsboiu prin „tractate'1 
„alianțe11; este înțeldsă aci alianța cu Austro-Un- 
garia și cu Italia, er sub cei cu înclinările răs- 
boinice nu suntu alții înțeleși decâtu Francezii 
și Rușii.

împrejurarea, că mesagiulă tronului germană 
a fostă cetită câteva <|ile după visita Țarului în 
Berlină și că cu tdte acestea nu se face nici o 
amintire într’însulă despre acdstă visită, a deș
teptată îngrijirile cele mai mari, și temerile de 
unu apropiată răsboiu s’au esprimată de unele 
foi oficidse germane, ca „Post11, „National-Zei- 
tung“ și altele. Nu puțină a contribuită la deș
teptarea teineriloru de resboiu și vestea despre 
numirea generalului Gurco ca comandantă su
premă ală armatei rusescl, precum și răsboini 
culă său toastu ținută în săptămâna trecută în 
Varșovia.

După scirile sosite din Petersburg, nici în 
cercurile politice de acolo n’a produsă o impre- 
siune favorabilă faptulă ignorării totale a visitei 
Țarului în mesagiulă împăratului Wilhelm. Cele 
mai multe foi contestă mesagiului germană drecum 
caraeterulă paclnicti și deducă, că acdsta dovedesce, 
cum că Germania nu mai pdte spera din partea 
Rusiei nici o concesiune. Peste totă, tonulă foi
loru rusescl este neamicală, ddr moderată în urma 
insfrucțiuniloru ce le-au primită, de a nu se fo
losi de ună limbagiu violentă, ba chiar de a tăl
măci în sensă paclnică discursulă tronului, pre 
cum și facă diatele cele mai aprdpe de guvernulă 
rusescu.

Principele Bismark pdte să se crăda ame
nințată de vecinii în alu cărortî „simță crești- 
nescu'1 dubitdză, der ni se pare că în casulă de 
față a voită mai multă să țină în încordare lu
mea politică și se strice buna disposițiă a ade- 
rențiloră politicei contelui Kalnoky, zngrăvindă 
pe părete pericululă răsboiului

Desamăgirea ce a produs’o în Viena prin 
acăsta este cu atâtă mai mare, cu câtă în ace
lași mesagiu se atingă raporturile comerciale 
dintre Germania și Austro-Ungaria, fără a se 
da vre-o speranță pentru o favorabilă soluțiune 
a loră.

In ce privesce destăinuirile publicate de 
„Kdlnische Zeitung11 asupra convorbirei dintre 
Țarulă și Bismark, fdia rusă „Grajdanin11 din 
Petersburg declară totă lucrulă de o amăgire și 
de ună visă germană, și susține că nu este cu 
nimică dovedită, că Bismark a luminată pe Ța 
rulă asupra intrigei ce s’ar fi țăsută contra lui 
și că Far fi și convinsă despre acdsta. Foile or-

dela 
tro- 
g-er- 

în ace-

delăture 
și prin

leaniste încă declară destăinuirile foiloru germane 
de curate născociri.

Udu limbagiu multu mai reservată observă 
diarulă „Nord* 1 din Bruxela, care e organulu 
ministrului rusescii de esterne. Cu thte astea, 
ori câtă silință s’ar pune d’a se tălmăci lucru
rile mai favorabilă păcii, nu se p6te nega că în 
politica cea mare domnesce adl nesiguranță. Nu 
mai scie nimeni, de ce să se țină, nu scie sigură 
care este amiculu și care este contrarulă, nu p6te 
prevede ce va mai aduce diua de mâne.

>, că ce prețu ceră cei din Pe- 
acdstă apropiare ? Foile ungu- 

să nu fiă acestă preță înstreinarea 
cătră Austro-Ungaria, ori vr’o con- 
să lovăscă în interesele vre-unuia 
Unele foi vedu deja obiectidă corn- 
Bulgaria, prin care s’ar restabili 
Germania și Rusia. „Times11 e 

principele Bismark va propune pu-

Cronica politică.
Foile autorisate ale guvernului rusescă, ca 

„Journal de St. Petersburg11 și „Nord11 din 
B uxela, judecând mai moderată discursulă tro
nului germană, că e posibilă să se resta-
biRscă vechiuln raportă între Rusia și Germania. 
E întrebarea înse 
tersburg pentru i 
resci se temu 
Germaniei de 
cesiune care 
dintre aliați. 
pensațiunei în 
pactulă dintre 
informată, că 
teriloră să adreseze o notă colectivă prințului 
Frrdinand ală Bulgariei provocându-lă să abdică 
Ia trouă. „Pester Lloyd11 dice că decă acesta 
va fi adevărată, Austro-Ungaria nu s’ar putd a- 
lătura la o asemenea acțiune. Acesta s’a putută 
vedd din desbaterile delegațiuniloră și din decla- 
rațiunile ministrului de externe Kalnoky.

Impăratulă Germaniei, primindă în audiență 
presidiulă Reichstagului, își esprimă cătră elă pă
rerea sa de rău, că n’a putută deschide în per- 
s6nă Reichstagulă și să citescă discursulă tronu
lui , mai alesă pentru pasagiulu din urmă ală 
acestuia, ca să spună lumii, că elu voesce pacea, 
der că Germania e deplină înarmată, ca sf. Intern- 
pine eventualele atacuri. Impăratulă vorbindă des
pre situațiunea politică generală, își esprimă pă
rerea de rău asupra retragerii lui Gr6vy.

„Pol. Kor.“ e informată din Petersburg că 
în Berlină nu s’a stabilită ună programă politică 
între Germania și Rusia, ddr pdte că s’au dată 
reciprocă sfaturi asupra celoră mai potrivite mij- 
!6ce, cum să întrețină pe viitoră bune raporturi 
cele două imperii, după reapropiarea loră îmbu- 
curatdre în urma întelnirei din Berlină.

„Kreuzzeitung11 din Berlină desrainte cu 
hotărîre scirea, că Germania ar fi intrată în tra
tări secrete cu Belgia și cu Olanda pentru ca să 
facă și pe aceste state a se alătura la alianța 
triplă.

După cum comunică o telegramă din Var
șovia, în curendă se voră țind conferințe pansla- 
viste în Petersburg și în Chiev. Ună programă 
pentru aceste conferințe nu s’a stabilită, (Ier îlă 
va forma terenul» linguistică.

Planulă se pare a fi, (lesvoltarea idiomului 
și literaturei acelora dintre popdrele slave care 
au rămasă îndărătă în privința culturală și a le 
assimila în grupe spre a le câștiga apoi pentru 
limba rusă. Spre acestu scopă se recomandă ab
sorbirea Slovaciloră prin elementulă croată și a 
Sloveniloru prin elementulă serbo-croată. Limba 
polonă și cehă se consideră ca fdrte desvoltate 
și trainice. Credința generală e, că t.rebue să se 
facă unitatea linguistică a popureloru slave și sfi 
se recundscă caraeterulă slavă universală ală 
limbei ruse. La aedstă lucrare va contribui la 
timpulă potrivită și puterea de atracțiune și de 
assimilare a ortodoxismului.

Unu actil de trădare.
0 telegramă din Farisă comunică, că doi martori 

au făcută, înaintea comisiunei de anchetă în scandalâsa 
afacere Gaffarel ■ d’Andlau - Limouzin - Wilson, in impor
tanta dedat ațiune, că prin mijlocirea unui ofițerii supe
riorii, pe care l’a plătită ea pentru acesta, d-na Limou
zin a fostă față la esperiențele de dare la semnă făcute 
cu pușca francesă de repetiția Lebel, care e celă mai 
bunu sistemă, și șl-a procurată o țevă și cartușe din 
acăstă armă, pe cari le-a trimisă la Berlină, prin Aus
tria, cu ună conductoră dela trenulă Express-Orient. 
Asemenea, totă prin mijlocirea domnei Limouziu, ună 
desenatoră ală casei Krupp a căpătată o funcțiă într’o 
fabrică a Statului in Franța, de unde a fostă apoi ex- 
pulsată pe temeiulă legei contra spionagiului.

SUIRILE PILEI.
• Eilenzek“ aduce intesante date cu privire la se- 

verșirea alegerei de deputată din cerculă electorală ală 
Iclandului din Secuime. Candidați erau: Bartha Miklos 
din oposițiă și dr. Heltai Ferencz ca guvernamentală. 
Bartha a umblată din sată in sată, a ținută vorbiri și 
se credea în dreplă a conta la reușită și prin împreju
rarea, că e născută in părțile ace.ea, unde are numeroși 
amici, consângeni și bine-'oitori; Heltai din contră: nici 
o vorbire ninienuia n’a ținută, nimenea nu l’a cunoscută, 
n’a sciută cine e și de unde a venită. Ba elă nici can
didată n’a fostă, președintele comitetului centrală esecu- 
tivă ală partidei liberale a declarată espresă, că Heltai 
nu e candidatnlă ei, totă așa a tăcută și președintele 
partidei liberale a comitatului Oderheiu. Cu tote acestea 
la alegere elă a obținută mai bine de 600 voturi. A 
plecată în (filele din urmă cu lăutarii din 3 sate pro- 
mițendu-le câte 50 fl. de di, a mersă cu ei din sată în 
sată, a adunată poporulă pe la cârciine, mâncare și beu- 
tură dm grosă, a promisă la mu multe comune anumite 
sume de bani pentru biserici și scole, fără ca să dea insă 
nimică; in o comună s’au împărțită 803 fl., cumpSrân- 
du se votulă cu 10 fl., in alte 3 comune câte 400 fl., în 
altă comună 780 fl. Pentru Hoinorodă a înțelesă »E1- 
lenzfik“ că s’au împărțită 6000 fl. A mai fostă sprijinită 
Heltai de Episcopuiă Domokos și de consilierulă ministe
rială Bedo, care in o scrisdre a s’a adresată preoțiloră 
unitari mințise — după cum se esprimă „Ellenz^k*  — 
când a fiisă că Heltai ar fi membru ală academiei de 
sciințe unguresc!. Astfelm s’a săvârșită alegerea lui Heltai.

Celimă în „Familia": llustritatea Sa Miehailă Pa
velă, episcopuiă diecesei aradane, erăși a dăruită pentru 
tondulă de vestminte ală internatului de băețl români din 
Oradea mare 20 de buțl de vină holodană. Demnulă pre 
lată mai dăruise pentru acestă fondă 200 de buțl de vină.

—x—
D-lă Petru Spână, Moță din Lupșa, trecu în 14 

(26) Noemvre Ia lacultatea filosofică a universității din 
lena doctoratulii, obținendă nota cum laude. Tesa scrip- 
turistică, pe basa căreia fu admisă la esamenulă orală, 
este din lăremnlă pedagogică și portă titlulă : Dic Fort- 
bildung derțPâdagogik Herbarts durch Ziller. Adresămă 
câldurose felicitări tînărului doctoră.

Marți in 6 Decemvre nou va concerta în sala dela 
Nr. 1 renumita violonistă Arma Sennkrah cu concursulă 
pianistei Emma Grosskurth. Arma Sennkrah este artistă 
a curții regale d’n Sacsonia și după cum suntemă infor
mați, una dintre cele dintâiu virtuose pe viofină. Atra- 
gemă atențiunea iubitorilor^ de adevărată artă asupra 
acestui interesantă concertă.

—x—
In Beiușă era să fiă îngropată de viiă o bătrână 

de 7'2 de ani. Femeia era deja așeejală în cosciugă și 
familia se gătea s’o îngrăpe. Mediculă de cercă insă nu 
permise s’o îngrope, deorece i se păru că are de a face 
cu ună casă de mârte aparentă. După tâte silințele ce 
și le-a dată a isbulită d’a o readuce la vieță. Der dăi ă 
mediculă ar fi fostă mai puțină consciențiosă ? Sărmana 
femeiă ar fi murită de cea mai grozavă mărie!
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Sinodula tractului protopopesch gr. cat. 
alâ Clusiului.

Mușin, 27 Noemvre 1887.
Domnule Redactorii! Sinodula protopopescil gr. cat. 

ală Clusiului, ținuta în 16 Noemvre 1887, a desbătută 
mai multe obiecte de interesă publică. Intre acestea au 
fosta desbalerea mijloceioru pentru stârpirea concubina- 
teloră. Este cunoscuta că sub regimulă actualii acesta 
râu socială, care rbde la rădăcina materială și mora'ă 
a poporului, s’au înmulțită ca nicicând sub alte regime. 
Sinodula a decisa că preoții în tote Duminecile și ser 
bătorile sâ catichiseze poporala in biserică și cu totă o- 
casiunea arătăndo multele rele ce-i vina din aceste în
soțiri rușindse pentru omenime. Nefoloiindă acesta se 
se scrie și arete cu num le concubinii oficieloră civile 
prin protopopula fructului.

Alta obiectă a fostu :ă s’au aksă asesori la loruîil 
protopopesca disciplinară și criminala, apoi la lorula ma
trimonială de l-a Instanță. Aceștia toți se voră propune 
Prea Veneratului Ordinuriată Metropolitana spre întărire.

Obiecta raomentosă a fos ă și desbalerea cumpă- 
rărei unui regală pre sema fondului culturală ală 
tractului.

Este sciutil. că traetulă acesta are realități in preță 
de peste 3500 fl. v. a., din cari sâ dau ajutore însem
nate la mai multe seOle române din tracta. Multe din 
aceste sedii singură acestui londă au de /»-și mulțămi 
existența loră.

Fiindă că acutn esistă și la noi Românii cărți po
pulare. Prea Onor. Domnă proiopopă tractualu a reco
mandată cu totă căldura preoțiloră jtractuali înființai ea 
de societăți de lectură populare, ca poporulu in serile 
cele lungi de ernă sâ nu și petre ă ’timpiilă cu alte lu 
cruri netrebnice.

Celă mai momenluosă obiectă însă a fostu : Gestiunea 
adreseloră epistoleloru oficiose I.a desbalerea acesta au 
luată parte mai mulți preoți. De pe fețele fiecâiuia se 
pute ceti amărăciunea causată prii o asifelă de ordina- 
țiune a Înaltului Ministeriu r. ung. de comunicațiune; 
a<estâ amărăciune s'a dovedită prin declarațiunea solemnă 
că mai bine voescă a plăti din pungile loră cele misere 
portulă poștală, decută se scrie acum la betrânețe in limba 
maghiară, pre care o cunoscă numai din auriile. Căci 
este sciută, că o mulțime de preoți români șî-au făcută 
studiele pre acele timpuri fericite, când țera acesta sta 
și înflorea fără limba oficiăsâ maghiară.

Conclusulă adusă în respeclulă acesta vidă comu
nică mai la vale. Aci amintescă, că sinodulă a decisă 
ca oficiulă prolopopescă să plăiescâ portulă poș'ală din 
repartițiune pe tractă. Oliciele parochiali între sine și 
față cu oficiulă prolopopescă sâ se 1 ulosescă de expreși 
(curieri,) și numai in cașuri urgente de poștă, când por
tulă se va plăti seu din partea privațiloră, decă epis- 
tolele-i privescă pe ei, său din cassele bisericiloră, decă 
afacerile suntă pură bisericesc! ori scolastice. Epistolele 
însă totdeuna sâ aibă caracteră ofi insă.

Uhu membru ală sinodului.

Etă conclusulă sinodului in cestmnea ilegalei ordi- 
națiunl [rivitdre la scrisorile oficiflse tde antoritățiloră 
nOstre bisericesci și școlare :

Sinodulă tractului protoi opescu gr. cal. ală Clu- 
șiului ținuiă în 16 Noemvre 1887 in CI ..șiu cu respectă 
la ordmațiunea Înaltului Ministeră r. ung. de comunica- 
țiune comunicată numai cu ofi iele poștali și privitrire la 
scrierea adreseloră epistolele ă oficiose în limba ma
ghiară :

Considerândă că dreptulă, de a se folosi bisericile 
române de limba loră bisericescă lomăiiă atâtă in vieța 

loră internă bisericescă, câtă și in cea externă adminis
trativă față cu oficiile civile ale statului l’a avută tot 
d’auna nevătămată ș atunci, când limba oficiosâ a sta 
(ului era limba latină, cunoscută mai multă numii de 
oficiali, ba și sub celă mai greu absolutismă, când era 
introdusă în irite oficiale statului limba germană, ba și 
atunci, c md națiunea română și biserica ei in provin- 
ciele de sub corona st. Ștefană și in specie în Transil
vania erau numai tolerate „usque ad bene placitum prin
cipii m “

Considerândă vă biserica noslră eu oeasmne.i Uni 
rei cu biserica Romei in 1700 a pusă condițimie >sine 
qua nou'1 păstrarea ritului, disciplinei și a tufuroră usu 
anțeloră bisericei resăritului necontrate credinței catolice 
și că pe basa acesta aprob ta de împărații și domni
torii de atunci s’a primită unirea;

Considerândă ea reinființându-se in 1853 Metro 
polia română gr. cat de A.ba-lulia și Făgărașă. pre a- 
ceria bula Papei „Esclesiam Christi' de dtto VI Kalen- 
das Decembris 1853, emanată eu învoirea Coronei, o nu- 
mesce espresă „Provincia metropolitana graeco-catholica 
romaenicae nationis et linquae,-

Considerândă că îndată după Unirea Transilvaniei 
cu Ungaria, efepluită contra consensului Româniloră, 
cari compună maioriiatea acestei țâri, in 1868 dieta Un 
gariei plin articolulă de lege XLIV a asigurată și corona 
a sancționată drepturile diverseloră naționalități, ce cons- 
lituescă acestă stată; considerândă, că aeestă lege asi- 
gureză bisericiloră drepturile lirnbei, er legile posteriore 
autonomia bisericiloră din țeră, — decă odată bisericile 
nostre române suntă autonome și decă atâtea candne și 
legi sancționate și neabrogate asigureză dreptulă lirnbei 
române ca limbă rituală in viața internă și administra
tivă externă bi«eric6scă, ordinațiunea din cestiune a înal
tului Ministeriu r. ung. de comunicațiune, eu atâtă mai 
vertosă apare anticanonică și ilegală;

Considerândă că însăși motivarea introducerei lim
bai maghiare pe adresele episto'eloră oficidse, ce o face 
înaltulă ministru r ung. de comunicațiune, tjicendă „ ă 
pentru aceea e de lipsă se se scrie adresele pe epistolele 
oficiose în limba maghiară, ca sâ se potă controla, de.-ă 
epistola conține afaceri oficiose ori ba, este ridicolă de 
nu cumva pe basa acestei motivări își va lua cutezanța 
a și de-chide epistolele oficiose, pentru că din adresă ori 
în ce limbă va li nu po'e mirosi eonținutulă dinăuutrulă 
epistole'oră ; eră de cumva acela este motivulă, că am- 
ploiații de postă nu cunosiă limba română, acesta e ună 
nou gravamenă pentru noi că dintre atâția tineri cualifi 
câți români, fii ai unei poporațiuni de 3,000.000, nu sună 
primiți în oii iele poștale aici căli se ceră pentru a pute 
cnnosee adresele epistoleloru oficiose, ci aceia suntă si
liți a emigra în țâri străine, er aci umplându-se oficiele 
statului și a a și cele poștali cu amploiați, cari nu cu- 
noscă limba majorității lo tudoriloră patriei, în contra le- 
gei esprese de naționalitate.

Din Iote aci de consul rațiuni, precum și pe basa 
dreptății, egalității și frățietății alevC-rale bucinate atâtă 
de lnallulă regimă reg. ung., care neîncetata strigă in 
lumea mare vă prmeipiele dreptății, egalității și frățietății 
nu suntă nicăiri în lume ca în Ungaria de respectate, — 
eu unanimitate a adusă următornlă

Conclusu.
I. Sinodulă protopopescă gr. cat. ală tractului Clușă 

orotesteză serbătoresce contra cestionatei ordinațiunt nele
gale a Înaltului Ministeriu r. ung. de comunicațiune și 
decide a remâne firmă pe lungă usulă seu de pană acum 
recunoscută prin bule papali și legi dietali, aprobate și 
sancționate de Corănă.

II. Decide si ri>ge pe Escelența Sa Prea Sunțitulă 
Domnă Metropolită ca se binevoescă a convoca în afa
cerea acesta ună, sinodă archidiecesană, din sînulă căruia 
sâ se facă piși la dieta Ungariei și iu cisă de lipsă și 
la Cmon.i. pentru ca Inaltulă ministeriu r. ung. de co
municațiune se ’și revoce ordinațiunea nelegală și Corona 
se ne apere drepturile sancționate de densa.

Iii Decide <a acestă conelmă să se. publice in Iote 
foile române pentru ca celelalte protopopiate ale nostre 
încă se facă eventuală asemenea pași de legală aplrare 
a lirnbei și celorlalte usuanțe străvechi și legiuite ale bi
sericei nostre române gr. cat.

„Valahi vfirsâtori da sânge".
Sib titlu ii acesta revine »Elienzek“ asupra cașului 

întâmplată m i ustă-veră intre nisce locuitori unguri și 
români din comuna Folia, de lângă Timișoră despre care 
la timpulă sân și noi făcutămă amintire. Este de ajunsă 
-â -putiemă, că Românii, precum au comunicată chiar 
ijiaiele ung.ires i, au fostă provocați și atacați. Esfe ne
rușinată în â modula în care este scrisă raportmă ce-lă 
publică „Elleuzek» d ,‘spre pertractarea cașului, din care 
raportă eslragemă si noi urmâlorele:

„Trib inalTâ r g din Timișoră a începută în 24 
Noemvre pertr icta-ea contra făptuitot ilot ă vârsâre.i va
lahe de sânge în Folia; 26 de acusați sfan înaintea tri
bunalului, intre ei se află și fostuiă primară comunală 
din Folia, cari la 28 Augustă a. c., din incidentală unei 
petreceri in cârciumă, au sărită asupra Unguriloră ce se 
aflau acolo, pe unulă din ei l’au bătută de morte eu o 
selbătăciă dobitocwră, pe alți doi i-au rănită de morte. 
Ală patrulea, Nyeiges Sandor, care de asemenea petrecea 
în cârciumă, a luat'o la sănâtâsa pentru ca sâ se as
cundă în sală, der furioșii Valachi, setoși de sânge, ca 
și nisce animale sălbatice s’au luată după elă.«

„Valahii au bătută dopoiulă intr’o usnâ (intr’o u- 
reche), au adunată înlregă poporula din sată, și înar
mați cu pusei, cu furci de lierfi și cu bâte, au asaltată 
casa, in ală căreia podă se refugiase persecutatul^ de 
furia neînfrânată a persecutoriioră sâi. Elă ținu aprdpe 
2 6re lupta contra canibatiioră însetați de sânge, cari 
năvăliră in casă, și pe unulă din turbații sâi dușmani, 
care voi sâ se sue în podă, îlă împușcă».

>La vederea sângelui furia neomendsă a Valahiloră 
se potența încă, aprinseră casa, traseră josă coperișulă 
de pe ea, aduseră paie imprejurulă casei pentru ca pe 
victimă s’o consume prin înfricoșată morte in flăcări. Ne- 
fericitulă omă, torturată pănă la morte, cu pârulă și cu 
hainele pârjolite, săti intre dobitâcele sălbatice, der abia 
apuca la aeră hberu și deodată 4—5 arme se sloboijiră 
asupra lui șiNyerges Sandor a cădută la pămentă cu pa
tru răni de morte.

-Spintecați cânele, dați focă Unguriloră, sferîmați-lă 
în bucăți!" eu astfelă de țipete năvăliră turbații asupra 
muribundei victime, l’au străpunsă cu cuțite și cu furci 
de fieră, l’au bătută eu ciomage și cu patulă puscei, și 
in fine i-au pusă focă sub talpa piciorelorfi."

• Fentru neindurarea loră dobitoc-escă au stată aijl 
înaintea tribunalului cei 23 Valahi. Suntă in etate de 
18—40 ani, totă atâtea fețe inspăimântătore, de o sta
tură sălbatică. La doi-trei dintre cei mai tineri ochi 
li suntă lăcrămători și înădușiți de plânsă stau ina ntea 
judecători oră, der mai multă se uitau asupra con.soțiloră 
loră acusați și, precum se vedea din privirea loră timidă, 
mai mnltn se temeau de aceștia, decâtă de judecători. 
Cei mai mulți acusați stau înaintea tribunalului nepăsă
tori ș. ore cum mormăitori; de locă nu le pt-re reu pen
tru comiterea crimei loră dobitocesci, se vede de pe fe
țele loră, că dâcă ară pute, încă odată ară ucide, ară 
slășia cu dinții pe ,<ânele“ de Maghiară".

„In fassionările loră acusații unulă ca unnlu nâgă 
totulă. Au fostă c.c-i dreptă cu toții la bătaiă, au a- 
viită in mâni și bâte ori pusei, însă pentru aceea n'au 
aurită nimieu, și pentru lumea asta n’ară ti lâc-ută ei 
cuiva ceva reu. Unulă până în doi acusați, pe cari eu 
mare greutate i-au putută face sfi mărturises ă, recunoscă 
ce i dreptă, <ă au vâijută una și alta, s’a și întâmplată 
u-idile, der ei suntă nevinovați, niri odată fn vieța Iotă 
n'au făcută cuiva ceva râu. Retractarea continuă".

Amă reprodusă raportul ă așa precum l’amă aflată

FOlEETOiNO.

Câteva noțiuni despre industria și despre 
însemnătatea ei*).

*) Din diferite considerațiuni prescurtate în mai 
multe locuri.

Discursă ținută de prof. Ars. Vlaicu, cu o tasiunea sâr- 
bărei sf. Sofii, în sala girnna-iului rom. din Brașovu.

Ddmneloră și Domniloru 1
Una dintre cestiuiiile, cari au principală, preocupă 

și voră preocupa spiritele bărbâțiloră mari de stată ai 
celoră mai diferite națiuni și în deosebi spiritele acelora, 
cari au la inimă progresulă morală și m derială ală na- 
țiunei loră, cu ună cuvântă fericirea ei, a fostă și tre 
bue sâ fiă industria! Acestă cestiune s'a impusă tutu
rora ca o necesitate dintre cele mii imperiose, îndată ce 
societatea omenescă a eșită din h-iina de barbariă și a 
intrată in calea paclnică a civi'Lațiunii și progresului, 
îndată ce din viâța nomadă împreunată neapărată 
cu dorința de jăfuire, de dominare și de sclăviă, a 
devenită stabilă cu prinoipii de sociabilitate, de egală 
îndreptățire și libertate, in scurtă îndată ce omulă a de
venită c-onsciu de chemarea sa ca ființa cea mai perfectă. 
Pănă atp insâ vedemă că numai puține națiuni au sciută 

s’o resolve în modă mai multă sâu mai puțină eficace; 
dâr totodată ceea ce trebue sâ ne uimâsc-ă este, că ori 
unde resolvarea ei a reușită în parte, aflămă națiuni și 
state ajunse la bunăstare și înflorire pe tăie ferenele, ba 
ce este mai multă, afl rnă națiuni și popăre, care au de 
veniiu stăpănilorii celoililte râmase încă îndârâtă, fiă din 
vina propriă, fiă prin pedeci naturale.

Nu Irebue sâ căulămă multă pentru ca sâ aflămă 
nisce fapte, care inlr’adevâră sâ ne demonstreze in mo
dulă celă mai palpabila adevârulă acestei aserțiuni. 0 
singură privire in vieța economică a stateloră lumii vechi 
ne înfățișâză icona cea mai vă și mai imposanlă de pro
gresă. civilisațiune și bunăs'are câștigate prin simplnlă 
actă ală industriei, i’opore întregi, cari im ă și după 
era creștină lâncezeau iu barbariă și-și mulțămiau tre
buințele loră de totă neînsemnate numai și numai din 
productele naturale, — căci nesciința și trândăvia nu le 
permiteau a face altfelă — le vedemă a<Jf rjnuse la bnnă 
stare și înflorire in decursă de câțiva secol!; ba ce e mai 
multă, le vedernu conducendă cu o mână puternică și di
bace, dâr totodată egoistă și sgărcită de cele mai multe 
ori, le vedemă condncându, tjicemă, destinele imrsgei o- 
meniri. Interesele cele mai depărtate suntă considerate 
aprope totdeuna ca in'erese ale loră proprii și n'mică nu 
se pote face lără de ele. Ori-ce mișcare, orî-ce acțiune 
trebue sâ se facă prin ele și pentru ele, cu nnă cuvântă, 

le vedemă seeerândă de unde n’au sâmânată, și acâ.-ta 
sub cuvântă, că în societate interesele individuale suntă 
s'rînsă legate de interesele generale și în acestă condi- 
țiune cea mai mare responsabilitate cade asupra celoră 
mai înaintați in cultură și civilisațiune, ceea ce în ria- 
litale așa și este, atâta după legile naturale, câtă și după 
cele positive, cari suntă de acordă asupra principiului, 
că datoria celui luminată este de a scote din rătăcire pe 
celă greșită și a conduce pe celă nescinloră.

l’utemă fără indoelă trece in tăcere presle popri- 
rele antice și chiar medievale, cari s’au revărsatu și au 
locuită bt.tiâna Europă, der ue este imposibilă de a nu 
aminti pe locuitorii moderni ai acestei părți de pămentă, 
cari în parte trecândă prin tote vicisitudinile, conduși fie 
de vre ună impulsă propriu, der mai multă împinși de 
necesitate, prin industria loră au ajunsă la celă mai 
înaltă gradă ce civilisațiune. Aruncândă o privire în re
vista economică a stateloră europene, e cu neputință să 
nu venimă la idea de a cerceta, care este causa, că pre 
când o parte din ele se bucură de cele mai mari bine
faceri ale secolului și civilisațiunii actuale, altele zacă și 
lâncerjescă încă in lanțurile și intunereculă barbariei. 
Imposibilă sâ nu observămă, că esistă ca ună felă de 
liniă de demarcațiune intre Orientală înapoiată și O ci- 
dentulă dota'ă cu cele mai bogate daruri ale progresului 
modernă. Dovezile cele mai palpabile ni le oferă: An-
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fn (jtarele unguresci, nu pentru că puii) cuno-ce pe de
plinii fantasia năseocuore a putrioțiloră' rornânotagl, ei 
pentru ca să se vâdă spiritulă de care suiJii cuprinși 
nădrăgarii acelui poporă. din alo căruia șină se tragă 
eselusivO judecătorii țăraniloiă noștri din vo bă.

In realitate, după cum spune „Gazeta Poporului», 
luerulă stă astfelă:

In 28 Augustă n. c. Român,i din Folia petreceau 
la ună birtă jucândă. Deodată s’a lățită faima între 
jucăuși, că nisce servitori (biriși) de Ungnru vină in sată, 
înarmați cu furci, bâte și pusei, ca să bală pe Români. 
Românii se resfiră, fugă cătiă casă, der in câteva mo
mente er se adună înarmați eu pusei, pistole și furci de 
fieră. Clopot dă se bate în o dungă, Românii se ineaeră 
la luptă cu Ungurii, cari în adevără vemseră asupra Ro- 
mâuiloră. Unuiă din Unguri a rămasă mortă, altulă greu 
rănită, ală treilea ușoră rănită. Ceilalți Unguri au luat’o 
la sănătosa, Românii i-au urmărită. A urmată apoi gă
sirea Ungurului Nyerges, aprinderea casei, împușcarea 
Românului din partea lui Nyerges și în tine omorîrea 
acestuia, căruia i-au trasă o cismă din piciotu, der căr
buni arși nu i-au pusă pe talpe

In urma acestui casă au fostă aruncați in arestu 
preventivă 37 de Români, dintre cari în decursulă cer- 
cetărei 11 s’au aliată nevinovațl și s’au eliberată, rămâ- 
nendă 26. Intre acaștia se află și judele comunală Ioană 
Jumanca, precum și ună Evreu, arendașu’.ă. Aeusații — 
saune „Gaz. Pop.11— suntă mai vrtosă feciorași de 20 — 
35 ani, toți omeni frumoși, curați, din a cărora față nu 
se vede nici o răutate, âr esteriorulă, precum și răspun
surile precise ce le dau la întrebările puse, dovedescă o 
inteligență rară.

In auditoră publică numerosă, partea cea mai mare 
țărani din Folia și Jidovi.

Și pe acești țărani cari, fiindă atacați, s’au pusă in 
legitimă apărare, au să’i judece, cum amă disă, 6meni 
din sinulă celoră cari își nutrescă spiritulă eu venimiiu 
și otrava foiloră ca „Ellenztk» !

Sciri polițienescl. Ahltaeri sera , șelarului și pră
văliașului Kortve'yesi din B umima i s’a spartă ună ochiu 
dela terestra delu stradă, în care se află espiișl diferiți 
artieuli de prăvălia, de cătră ună tânără bărbată, cum 
se vede cu intențiunea d'a fura obiectele espuse. Cerce
tarea urmezA

Ultime sciri.
Londra, 28 Noemvre. — Principele de 

Reuss a sosită aici. Se crede că ar fi venită se 
negocieze intrarea Angliei în întreita alianță.

Londra, 29 Noemvre, — „Times“ crede că 
vestitele acte falsificate, despre care a vorbită 
„Gazeta din Colonia44, suntu nisce simple note 
neiscălite, einanându dela priuțulu de Reuss, am- 
basadorulu Germaniei la Viena, și care au de 
obiectă d’a recomanda candidatura prințului de 
Coburg la tronulă Bulgariei.

îlorna, 28 Noemvre. — Misiunea englesă 
n'a reușită să înmâneze lui Negus scrisdrea Re
ginei Victoria.

• Transilvania14, fdia Associațiunei transilvane pen 
tru literatura română și cultura poporului română, re
dactată de d lă G. Barilii, cuprinde în Nr. 21—22 dela 
1 —15 Noemvre; ExpOsițiuma istorică dela Budapesta 
din a. 1886 (Raportă presentală Academiei române din 
Bucuresîi) de Georgiu Bariță — Cultura națională a po
porului română în comparațiune cu starea lui materială,

G I V & & S E.

Fenomene curiose. — Ună fenomene curiosă s’a 
întâmplată în AlpI. In ndptea de 4 Septemvre, apele 
lacului Mergelen au dispărută. Aeestă Iacă alpestru este 
situată de desuptulă vârfului Eggishorn, pe versantulă 
Jungfrau. Anulă trecută c/a vorba a-lă seca, der elă 
s’a secată singură intr’o nopte. Se crede că ună cutre
mură de pâmentă care s’a simțită in apropiere, în cop
tei de 4 Septemvre, ar fi pricinuită brusca scurgere a 
apeloră. Ună altă fenomenă se mai semnalâză a se fi 
întâmplată in portulă Barcelona: marea s’a seoborâlă 
Intr’ună modă subită de o jumătate de metru. S’a ob
servată însă, că acâstâ scădere a nivelului rnărei a co- 
incidată cu ună cutremură de pământă care s’a întâm
plată iu Grecia. „Rev. Păd.“

*) Părintele Archimandrită Veniamină Popescu ne 
împărtășesce, că < heltuelile pentru călătoria sa prin mo 
narehia nd-tră ’i le-a dată Archiducele Rudolf, pe lângă 
aceea că i-a înlesnită și biletu de liberă percursă pe 
căile ferate. Câtă a stată in Viena, a convenită cu mai 
multe persone înalte și distinse, ca Archiducii Rudolf 
și Albrecht, nunțiu'ă papală Galimberti, cu Dumba 
etc. — Red.

3e Augustină M. Vicașă. — Sculele civile da fete, de 
G B. — Procesă verbală ală comitetului Associațiunei, 
luată tu ședința dela 31 O toarne 1887. — Proiectulă 
de regulamenlă pentru cursulă complementară, împreu
nată eu scola civilă de fele, susținută de Associațmnea 
transilvană. — Procesă verbală ală comitetului Associa
țiunei luată in ședința dela 8 Noemvre 1887. — Bi
bliografia.

• Amiculu Familiei11, diară beletristică și enciclope
dică literară, cu ilustrațiuni, redactată în Gherla de d-lă 
N. F. Negruții, cuprinde în Nr. 23 deia 1 Decemvre: 
Literatura provtțde (continuare), delir. Gregoriu Silași.
— Intru amintirea răposatului tiiu Cipriană (poesiă) de 
C. Morariu. — Tdmna (schiță), de Emilia Lungu Puhailo.
— Statornicie (poesiă), de Traianu H. Popă. — Strida 
Carmen Sylva (romană), de Th. Alexi. — Ndptea (poe
siă), de V. B. Munleneseu. — Meșteșugulă de a face 
bani, de Petra Petrescu. — A fi poetă, de Tr. H. Popă; 
Unei Domne, de G. Simu; Primăvera mea, de Antoniu 
Bălibană (poesii). — Călătoria imprejurulă pământului 
in 80 de (Jde de A. d’Ennery și Iules Verne (urmare).
— Tomna (poesie) de l I. Ardeleană. — Diverse. — In 
Oratoiiulă Clauslrului (ilustrațiune).

Mulțămită publică*)  Subscrisulă mă vădă îndem
nată înainte de plecarea mea din Brașovă a aduce sir.- 
cerile mele mulțămite publicului română din Brașovă, iu 
mijloculă căruia am petrecută vre-o câte-va dile.

glia, care în decursă de secoll a fostă stăpânitârea unei 
lumi întregi și care chiaru după prevelerea ei a<jl se bu
cură de înalta distincțiune de a fi in fruntea tuturora 
stateloră prin bogățiile ei cele mari și prin graduiă de 
bunăstare la care a ajunsă poporațiunea. Franța, care 
în urma averiloră mari concentrate acolo, șî-a menținută 
și’șl menține până in de a4f> Pre lanSă ,6te perde- 
rile suferite din ambițiunea necalificabilă a regențiloră, 
reputațiunea de națiune bogată; Belgia și Olanda, cate 
răsărindă din nisce mocirle și locuri năsipăse au devenită 
lucefării luminii occidentale ș. a.; pre când în Orienta 
întâlnimă la fie-care pasă urmele barbariei, in care au 
începută a se lupta micile popore orientale de curendă 
abia deșteptate din letargi t, in care au fostă împinse de 
urgia barbarismului, de curendă liberale din lanțurile 
grele ale întunerecului. Și dâcă ne întrtbămă de causa 
acestei diferințe atâtă de favorabilă pentru Occidentă și 
atâtă de funestă pentru Orienta, trebue sâ constatămă’ 
că pe când O'C-dentiilă mai puțin atinsă de ordele bar
bare, din causa depărtării, putea sfi’și continue în pace 
opera de cultură și civilisațiune, pe atunci Orientală cu- 
treeratu de <fecl de popore își vedea distrusă printr’o 
trăsură singură de condeiu edificiulă, la care a lucrată 
ijecl de ani, munca adunată cu sudorea în decenii în
tregi și-o vedea răpită intr’ună singură momentă și ni 
micită. La acesta a mai venită și împrejurarea, că, pe

Mă depărteză din Brașovă ducendă cu mine cele 
mai plăcute suveniri. Mi-e inima încântată, vătjeudă 
câtă de tare suntă înaintați frații mei Români din Bra
șovă in cultură.

Am participată la producțiunea de cântări a reu- 
niunei române de cântări, unde am admirată frumsețea 
cânteceloră și esecutarea eseelentă a loru ml-a încălzită 
inima.

Mi a impusă și m’a înveselită buna armoniă, ce 
esislă în publieulă română din Brașovă.

Unde suntă atâtea lucruri bune, de sigură, că es- 
celenta însușire a Românului, ospitalitatea, încă nu liosesce.

Amă fostă primită cu multă bunăvoință din partea 
Româniloră din Brașovă și am fostă sprijinită cu multă 
mărinimie in scopulă intreprinderei mele.j Le mulțămescu 
tuturoră binevoitoriloră Rumâni brașoveni pentru siicur- 
sulă. ce mi l’au dată și’i asigură de recunoștința mea. 
In specială mulțămescă părintelui protoiereu Ioană Pe- 
trică și parochnlui Vasile Voina dela biserica Sf. Neculae 
pentru binevoitorulă loră concursă.

Archimandritu Veniaminu Popescu-, 
Machcdonână- Română.

Arderea menageriei Barnum. — 0 telegramă din 
New-York, cu data de 21 Noemvre, anunță că vestita me- 
nageriă Btrnum a fostă Dumineca trecută, la Bridgeport, 
distrusă de ună teribilă incendiu. Seene infiorătore s’au 
produsă. Era ceva înspăimântătorii de a audi mugetele 
liareloră sălbatice cari ardeau. Nenorocitele animale or
bite de fumă alergau prin mijloeulă flacăriloră scoțândă 
nisce răcnete infiorătore. Sule de elefanți, lei, tigri, hiene 
au perită, trei-<jecl elefanți au scăpată și rătăcescă prin 
câmpii. Ună leu de asemenea a scăpată și a răspândită 
o spaimă tărie mare printre populația. Ună altă leu 
care a fugită a fostă urmărită. Șâse focuri s’au trasă 
asupra-i și nu au putută să-lă omăre. Mai târcfiu, ună 
agentă de polițiă l’a găsită intr’ună grajdă mâncândă o 
vacă. Corespondentulă farului ,,1’lndependance belge,4, 
dela care împrumutămă aeestă scire, adauge că dstru- 
gerea represintă o perdere de 600,000 dolari, adică trei 
milione lei.

Extracțiunea fibreloru din teiu pentru fabricațiu- 
nea funiiloru. — In Rusia scărța de teiu este utilisată 
forte multă ca materiă textilă. In centrulă Franței și mai 
cu semă în Champagne, aeestă industria de asemenea 
este multă practicată. Se scie că teiulă când este ex
ploatată în vederea acestei producțiunl, e tratată în crăngă 
simplu cu o revolățiune coprinsă între 15—25 ani. Scorța 
estrasă în timpulă sevei, este reunită în legături și în
muiată în apă in timpă de câte-va luni. Acâstă opera
țiune are de scopă de a separa liberulă cu înlesnire de- 
tașându-se astfelă eu o lamă ascuțită în foi seu panglice. 
Filamentele obținute toredndu-se suntă împletite în funii de 
difeiite grosimi. După cercetările făcute de d. Rivet, spune 
„Revista păduriioră,11 subinspectoră de păduri în Franța, 
care a presentată o notiță fn aeestă privință la exposi- 
țiunea din 1878, s'a constatată că o legătură de scărță 
de 1 metru lungime și de 1 metru lărgime, pote da 9 
funii; trebue der in termenă mediu 31 steri de lemne 
provenite din ună crăngă de 25 anî, pentru a da 100 
legături de scorță. Numai în departamenlulă Aube se 
utiliseză amialmente mai multă de 230,000 kilogr. de 
seârță de teiu. Acâstă industria localisatâ mai înainte 
in câte-va puncte de pe teritoriulă francesă începe a lua 
o mare estensiune.

Unu drumu de feră străbătendu Rusia. — piarele 
din Petersburgă anunță că guvernulă rusă are de gând 
sâ construiască o importantă linie ferată, care sâ lege 
directă Petersburgulă cu Viadivostok, în Siberia. Linia 
proiectată ar avea o lungime de 6000 verste, adecă a- 
prope 6400 chiiometri ; ea ar necesita o cheltuială de 
380 milione de ruble eehivalândă cu 1 miliardă 606, 
milione 200,000 iei. adecă 251,000 pe kilometru. Se 
crede că lima va putea fi construită intr’ună termenă 
de 5 ani; lucrarea se va începe d’odată în 5 puncte di
ferite, și la o egală depărtare unulă de altulă, adecă la 
Slabaust, Orușk Krasnogorak, la laculă Baikal și la rîulă 
Seejs. _______

Necrologu. — Teologii dela Blașiu anunță cu a- 
dâncă durere încetarea din vieță a iubitului loră con
frate, respective colegă, Vasilie Sârbu, teologă absoluttt, 
întâmplată Luni, in 28 Naemvre a. c. Pe detunctulă 
ilă deplângă cu lacrâmi amare: părintele, rudeniile și 
toți amicii și cunoscuții săi.

Fiă-i țărîna ușâră și memoria binecuvântată!

■uM*  Ăhimere singuratice din „Gazeta Transillva- 
nieiu ă 5 cr. se polii cumpăra în totungeria 
lui I. GIIOSS, și în librăria d-lui Nicolae 
1. Ciurcu.

Editoră și Redactoră responsabilă: I)r. Aurel Muresianu.

când în Orientă, dotată din destulă cu daruri naturale, 
lumea se deda la trândăviă; Occidentulă lipsită de tote 
acestea prin clima, de cele mai multe ori nefavorabilă, 
era avisatu sâ\i caute averea, mijlâcele de esistință, în- 
traltă ocupațiune! Și acesta se găsi într’adeveru în in
dustrie și prin trensa în comerciu.

Sâ vedemă ce este industria și care este însemnă
tatea ei?

însemnarea cuvântului industria, la începută des
tulă de râstrinsă, s’a lățiță din ce in ce, cu câtă lumea 
a ințelesă mai bine importanța fenomeneloră amintite de 
aeestă cuvântă și legătura diferileloră lucruri ale ome- 
niloră. In sensulă vulgară cuventulă industriă are de 
cele mai multe ori trei accepțiuni diferite și anume: ac
tivitatea aceea, care are de obiectă de a transforma pro
ductele brute date de agricultură seu de esploatațiunea 
de mine, numită și industriă manufacturieră. Altădată 
se elice de regulă comercială și industria, când voies-a 
cineva sâ pună față în față bol’ița cu atelierulă. maga- 
zinulă cu fabrica. De asemenea mai audiină forte desă 
agricultura și industria, când voimă să punem in com
parația esploatările rurale cu cele dela orașă. Câteodată 
însă autjimă chiar în limbajulă de Iote ijilele dânlu i-se 
cuvântului industrie o accepțiune mai eslinsă. Eiă se 
întrebuințeză pentru a designa în genere I6!e lucrările 
materiale și nemateriale, atâtă agricole câtă și manu

facturiere și comerciale, in oposițiune cu acelea care au 
seu cari se pară a ave ună caracteră mai înaltă, pre
cum suntă lucrările învățațiloră, artiștiloră, funcționari- 
loră publici etc. In aeestă casă industria formâzâ în 
câtva o antitesă cu iotă ce se înțelege sub numirea de 
profesiuni liberale. Se <j'ce, d. e. că cineva intră in 
industrie când se face eultivătoră, manufacturieră seu 
eo erciantu și că ese din industriă când devine artistă, 
advocată, medică, profesorii, funcționară publică etc. 
Der mei una ni.-i alta din aceste definițiuni nu păte 
pe deplină satisface pentru a desemna întregrulă de ope
rațiuni, care formezi industria. Distincțiunea stabilită 
de atâtea ori între artele industriale și profesiunile așa 
numite libere s’a părută de cele mai multe ori zadar
nică decă nu chiară falsă luată fiindă în modă absolută. 
Lumea și cu deosebire cea cultă a ințelesă, că aceste lu
crări ori câtă de diferite 3r fi in procesele loră, și refe
ritorii la obiectulă loră imediată, se lâgă, se înlănțuescă, 
își dau ună ajutoră reciprocă; că ele suntă guvernate 
de aceleași legi și în fonda au aceeași țintă și prin ur
mare trebue să le cuprindemă pe tâte sub o denumire 
comună. Asttelă incetulă cu încetnlă sub numele ge
nerală de industriă s’au desemnată tote lucrările de ori
ce nahiră ar fi ele, cari contribuescu directă si'u indi
rectă la satisfacerea trebuințeloră omenesd.

(Va urma)
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Conformă planului economică provisorică pentru anii 1887 și 1888, 
aprobată de înaltulă locă, intenționezi comuna orășenăscă Brașovă, ca 
soiurile de lemne, cari au să se taie în amintiții ani în revierulu Apacza 
și Vlădeni aparținătorii comunei orășenesc! Brașovu și anume în revierulă 
Apacza aproximativă: 3994 metri cubici lemne de fagă și 1474 merti 
cubici de lemne de stejaru și alte lemne cu fruncjă, pe când în acela din 
Vlădeni aproximativă: 2407 metri cubici lemne de fagă și alte lemne 
cu frunză, -- să se vândă pe cale de oferte pentru fiă-care revieră se
parată seu la olaltă, și anume cu prețuri singuratice seu cu prețuri de 
paușală. Spre acestă scopă se va ține în 19 Decemvre a. c. înainte de 
prândii la 11 6re, în oficiulu forestierală orășenescu din locă o peitractare 
de oferte. Până în acestă di se poți! examina de fiă-cine condițiunile de 
oferte și contractuale atâtă în amiutitulă oficiu, câtă și in biuroulă fo
restierală alu revierului Crizbavu, unde se p6te totdeodată cere arătarea 
locuriloră de pădure de unde au ca să se procure amintitele cantități de 
lemne.

Să invită deci toți cumpărătorii, ca pănă în susnumita di să și as
tenia la oficiolatulă forestierală orășenescu din locă ofertele sigilate, în 
scrisă și prevăzute cn unu timbru de 50 cr., în cari oferte are să se 
amintescă atâtă în cifre câtă și în l tere prețurile singuratice său prețu
rile de paușală ce se oferă. Ofertulă are să conțină mai departe 10°.« 
din suma totală, ce se oferă; aceste 10 Io potă ca să fia în bani gata

s6u în hârtii de valore admisibile pentru cauțiune. Totu în ofertă are 
s& se amintăscă, cum că oferentului îi simtă cunoscute atâtă condițiunile 

oferte, câtă și acele contractuale, și că se supune loră pe deplină, 
fine are să se am ntăscă cu precisiune numele și locuința oferentului. 

Brașovu, 17 Noemvre 1887.
Magistratulu orășenescil.
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Con vocator iu
înființândei societăți acționare „B i s t r i ț i a n a insti- 
econotnii cn reședința în Bistrița, își iau prin acesta 

toți acei Domni, cari au binevoită a semna acții, la 
constituantă, ce se va ține în Bistrița în 20 Decemvre 
a. în cancelaria subscrisului.

F undatorii 
de credită și 
a învita pe 

adunarea generală 
la 2 ore d.

Obiectele pertractânde cont. §. 154 a legei corn, voru fi:
Raportulu fundatorilor^ în privința activităței lori! referităre la 
semnarea acțieloru, precum și deciderea asupra înființărei societăței; 
desbaterea și primirea statuteloru ; 
alegerea direcțittnei; 
alegerea comitetului de revisiune;
aprobarea rațiuniloră de până acum 
toriu fi ndatoriloru.
Bistrița, în 25 Noemvre 1887.

Din însărcinarea fundatorilor!!:

Mers ui u tren urilor &

precum și darea de absolu-

Gavrilă Mânu, adv.
ca direct, eșecul, prov.

Valabilă dela I luniu st n. 1886.
pe linia Fredeahl-BiNSapet'la și pe linia "'ei . • A-A?.*  . :»(«> a calei ierute orientale de stată reg. ung.
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Orele de nâpte sântă cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEX1 Erașova.
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Hârtia din fabrica lui Martin Kopony. ZernescI

U’efwșik- 4. Aradft-Teiușd.

Trenu Tre Trenă do 1 Trenă de
omulbiui de pers. pnradne persdne

- ... _ _ . _1..
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11.24
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3.00 Viena 11.10 12.10
Alba-lulia 11.59 — 3.59 Budapesta 8.20 9.05

___ j
Vințulti de jc-să 12.30 1 — 4.22 „ V. ( 11.20 12.41
Șibotă 1.01 4.51 11.35 5.45 ___
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Stejeriș (Piski) 2.32 6 15 Glogovațil 443 6.13 ___
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 ___
Branicica 3.23 — 7.02 Pauliș?. 5.19 6.51 ___
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-I ipova 5.41 7.10 —
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 ( 9 7.37 ---- .
Zam 4 25 — 8.11 Berzova 6 28 7.55

1

Soborșia 5 30 — 8.46 Seborșin 7 25 8.42 —
Eărzova 6.27 — 9.33 Zam 8 01 9.12 ___
Conopă 6.47 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 ___

Radna-Lipova 7.28 — 10 27 Iiia 8 55 9z 8 ___

Paulișă 7.43 — 19.42 Branicica 9 19 10.17 ___ _

Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 951 10.42 ___  1

Glogovață 8.28 — 11 25 Simeria (Piski 10.35 11 07 ___

Arad (k 8 42 9.17 12.31 Orăștiă il.ll 11.37 —
Ezolnok — 2 32 4 5° Șibotil 11.43 12.— —
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Vlaga 7.16 — 7.29 Pin — — 5.11
Oreziralva 7.47 — 7.55 Crivadia __ _ 5.58
Merczifalva — — — Banița — — 6.40
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Tisnișdra 6.25 5.00 Petroișeni 6.10
Merczifalva — — — Banița — — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia — — 7 37
Vinga 8.1o — 7.02 Pui — — 8.20
Năraeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegu — — 9.01

. Aradulă nou 9.11 8.01 Streiu — tas 9.52
Artidâ 9.27 — 8.17 — — 10.31
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