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Brașovd, 23 Noemvre 1887.
De alaltaeri seră Francia are unii nou pre

ședinte ală Repi blieei.
Nu de multa a comunicata ministru prese 

dinte Rouvier de pe tribuna camerei francese, 
că în urma unoru influințe din cercurile mai 
înalte a fostă rugată și Sadi-Carnot, pe când era 
ministru de finance, să facă unoru persdne unele 
favoruri pe conta visteriei statului, iertându-le 
dările ce le datoreau, favoruri pentru cari a fostă 
trasă în cercetare Wilson, dâr că Sadi-Carnot 
consciu de datoria sa a respinsă cererile de fe- 
lulă acesta. Acostă împărtășire fii primită de 
întrega cameră cu sgomotdse aplause. Lui Sădi 
Carnot, care era presentă, îi curgeau lacrimi din 
ochi de emoționată ce era. Elă nu visa atunci, 
că peste câteva dile partidele republicane reunite 
îlu voră proclama președinte alu Republicei.

Și față cu alegerea săvârșită Sâmbătă săra 
de congresulu francesă în Versailles s’a adeve
rită proverbulă nostru, că „nu-i pentru cine se 
gătesce, ci pentru cine nimeresee'1.

Era vorba de a se alege unulă din iluștrii 
bărbați de stată ai Republicei: Ferry, Freycinet, 
Brisson, ori vestitulu generală Saussier, care era 
candidată din partea partideloru monarhice.

In adevării, la votările cele dintâiu a pri
mită fie-care din acești candidați unu numără 
considerabilă de voturi, dâr n’a întrunită nici 
unulă din ei maioritate de voturi.

Maioritatea absolută era de 414 voturi. La 
prima votare au primită Ferry 212, Freycinet 
76, Brisson 26, generalulă Saussier 148, dr Sadi- 
Carnot 303 voturi. Nici unulă nu avea dâr ina- 
ioritatea și Sadi-Carnot avea cele mai multe vo
turi. Atunci văijendă acestă resultată Ferry și 
Freycinet în interesulu solidarității partideloru 
republicane au repășit.u dela candidatură și la 
votarea a doua, la care s’au dată cu totulă 833 
voturi, primi Sadi-Carnot 616 voturi și prin ur
mare fii proclamată președinte ală Republicei. 
Candidatul^ monarchiștiloră reuniți, generalulă 
Saussier, primi 188 de voturi.

Dintre tote candidaturile republicaniloră aceea 
a lui Ferry, care este mereu acusată că înclină 
spre pace cu Germania, a fostă mai înverșunată 
combătută de cătră radicali. Decă s’ar fi alesă 
Ferry, ară fi isbucnită de sigură mari tulburări 
în Parisă.

Se credea mai înt.âiu, că voturile republica
niloră se voră împărți între Ferry și Freycinet 
și era mare temerea că în casulă acesta monar- 
chiștii ar fi putută să iâsă învingători cu can- 
didatnlă loră. Der abnegațiunea patriotică a lui 
Ferry a împiedecată scisiunea și aprbpe toți re
publicanii au votată pentru Sadi-Carnot.

Sadi-Carnot, care este numai în etate de 
cincizeci de ani, nu se numără nici între ora
torii mari, nici între bărbații de stătu cei mai 
însemnați ai Franciei. der are avautagiulu de a 
se bucura de stima și respectulă tuturora ca 
purtătorulu unui nume glorioșii în istoria repu
blicei și ca ună bărbată cu caracteru firmă, cu 
principii tari republicane și cu maniere blânde 
și simpatice.

Bunic.ulă nou alesului președinte a fostă u- 
nulă din cei mai vestiți beliducl ai primei re
publice francese, Carnot învingetorulă dela Vat- 
tignies și mare ministru de râsboiu alu repu
blicei. Acestă Carnot s’a distinsă prin firmi- 
tatea cu care a aperată principiile republicane 
și totă așa le-a apărată și fiulă său, tatâlă ac
tualului președinte Sadi-Carnot, care a figurată 
cu onore ca ministru de instrucțiune în guver 
nulă republicei a doua francese.

Prin alegerea nepotului marelui Carnot 
congresulă din Versailles a scăpată republica de 
aQl, a treia, de o mare crisă, de un mare peri- 
culă ce-o amenința. Neînțelegerile și destină

rile între republicani ajunseseră culmea loră și 
deja se pregăteau monarchiștii să ia în primire 
moștenirea republicei, ală căreia regitnă prin 
evenimentele din urmă fusese greu compromitată.

Ni se telegrafiază, că resultatulă alegerei con
gresului a mulțumită poporațiuriea din Paris. 
Vedea-vomă ddcă republicanii voră sci să pro 
fit.e de situațiunea favorabilă, ce le-a creat'o pe 
neașteptate alegerea lui Sadi-Carnot, fiindă soli
dari și de aici încolo. Cum își voră săra așa 
voră mânca.

Scrisori de aderință adresate generalului 
Traianu Doda.

Ilustrisime Domnule Generală/
Comitetulă permanentă electorală ală parti

dei raționale române din comitatulă Satu marelui 
cu tdtă însuflețirea ia actu despre bărbătdsca ți
nută a llustritâții Tale, manifestată în epistolele 
adresate cătră președintele dietei țârei unguresc!. 
Aderămă din sufletă, cu totă tăria convingerei, 
la ideile politice-naționale ce le-ai declarată în 
fața lumei culte.

Din inima ndstră ai vorbită, convingerea 
nostiă o-ai esprimatu.

Sunterau mândri, că între aceste giurstări 
nefaste avemă atari bărbați resoluțl, avemă în 
persdna llustritâții Tale ună conducătorii cliiă- 
mată ; Te vomă urma și de acum înainte cu totă 
devotamentulă, dorimă numai ca genială națiu- 
nei să se pronunțe, că după ce s’a constatată 
înaintea lumei civilisate, că în patria ndstră sun- 
temă escliiși din cadrulă constituțiunei țârei, ce 
avemă de a face mai departe pentru salvarea 
demnității ndstre naționale?

Suntemă și ne declarămă solidari cu Ilus- 
tritatea Ta în t6te câte le-ai declarată despre fi
delitatea Româniloră cătră înaltulă Tronă, cătră 
patria și națiunea ndstră.

Primesce, Ilustrissime Domnule, espresiunea 
deosebitei ndstre stime și venerațiunl, ce 'Ți păs- 
t'ămă! Comitetulă electoralii.

Pentru autenticitatea copiei:
la încredințarea comitetului.

Alesiu Popu, 
notară ad hoc.

Cronica politică.
„Norddeutsclie Allg. Zeitung“ reproduce 

soirea dată de „Provinzial-Zeitung11, clinică cu oca- 
siunea visitei Țarului în Berlină, Bismark. într’o 
scrisdre cătră anibasadorulu rusă Șuvaloff, s’a 
rugată pentru o audiență la Țarulă. Acesta a co
municată cancelarului germană prin Muravieff, 
că e gata a-lă primi. „Nordd. Allg. Ztg.“ ob
servă, că scirca e adevărată și că după starea 
luernriloră nici nu se pută altfelă. Caneel-irulu 
s’ar fi făcută chiar vinovată de nepolitețl, decă 
n’ar fi cerută în forma obicinuită o audiență la 
înaltulă ospe ală împăratului. Ce privesce pe 
Țarulă, pute să i-o acorde ori să i-o refuse.

In privința serisoriloruși depeșiloră falsificate, 
„Berlinei- Tageblatt“ și Qiarele din Petersburg 
anunță, că Herbert Bismark, fiulă cancelarului, 
va pleca la Petersburg ca se esamineze corespon
dența diplomatică falsificată. Mai multe foi do- 
rescă să se publice în curendâ actele falsificate, 
după ce Orleanișt.ii ndgă totă. „Kolnis lie Zei- 
tung“ atacă fdrte violentă pe princesa Clementina 
de Coburg pentru egoismulu ei nesațiabdti si pen
tru mândria ei excesivă de mamă. „E i nu se 
întrdbă, ddcă Europa se încurcă într’nnu răs- 
boiu sângeroșii fără sfârșită. Germania nit e 
legată cu casa ei. Ddcă prințulă Ferdinand 
s’ar fi considerată ca prințu germană, ar fi tre
buită să ceră aprobarea împăratului și a fami 
liei Coburg. Der asta nu s’a făcută. Prințulă 
Ferdinand nu s’a dusă așaddr în Bulgaria ea 

Germană11. Cum vedemu, astea suntă scuse 
înaintea Rusiei.

„Standard11 află, eft jjrințulă Ferdinand în- 
nainte d’a se duce în Bulgaria s'a adresată Ța
rului, ca Ia ultiiniilă ajutoră, esprimându’i desa- 
probarea sa asupra politicei urmate de prințulă 
de Battenberg și deplângându înstrăinarea din
tre Bulgaria și puterea aceea, căreia are a’i mul
țumi esistența. Elă — <Jise — ar fi decisă să 
indrepteze erorile din trecută și să răstabildacă 
vechiulu simțământă de lealitate. Esistă motivă 
d’a admite, că eâți-va pretini d’ai prințului Fer
dinand, spre a’i asigura bunăvoința Țarului, au 
mersă până a presentă cancelariei ruse docu
mente care conțineau încurajerl din partea princi
pelui Bismark, precum și promisiuni din parte’i 
că-lă va sprijini în tăcere, decă prințulă Ferdi
nand va continua a’și acomoda politica sa de
clar,ițiuniloru contelui Kalnoky în privința libe
rei și independentei desvoltări a stateloră bal
canice și a eschiderei influenței streine prepon- 
derant.e. Aceste documente se pare că au con
vinsă pe Țarulă despre echivocitatea principelui 
Bi smark, care la timpulă său declarase oficială 
celoru din Petersburgă, că elă desaprobă suirea 
prințului Ferdinand pe tronulu Bulgariei. „Pe- 
tersburger-Zeitung11 <jiee că scrisorile ce au să 
fiă cercetate, suntă scrisori adresate prințului de 
Coburg, der pe care cancelarulă germană le-a 
declarată de falsificate.

Președintele republicei francese Grfvy a fostă 
nevoită, în urma votului aprope unanimă — fără 
trei, — ală camerei, în fine si’șl dea demisiunea, 
spre a evita orl-ce nenorocire pentru republică. 
Respunderea însă pentru cele ce s’ar pută în
tâmpla o lasă celorfl cari l’au silită se demisio
neze. Grdvy, care are mari merite pentru re
publică, a părăsită fără regrete puterea, dâr în
tristată că după ce de două ori a fostă alesă 
președinte, cu totă înțeldpta lui guvernare în 
timpuri destulă de critice, a fostă cu puterea 
constrînsu a demisiona. Se mângăe însă că 
Francia, lăsată fiindă într’o astfelă de crisă în 
mijloculă Europei înarmate, este în stare să’șl 
apere ondrea și drepturile sale.

Generalulă Boulanger împreună cu ceilalți 
generali, cari fuseseră adunați în Parisă pentru 
lucrările de classare, în urma ordinului primită 
s’au dusă repede pe la corpurile loru spre a în
griji ca se fiă gata pentru ori-ce eventualitate.

Se semnaleză că împrejurulă Parisului au so
sită trupe noue care campâză cu caii loră înșelați, 
gata la ori-ce casă de periculu pentru republică.

O telegramă din Roma a lui „Neue Freie 
Presse11, spune că soirea după care episcopulă 
Freppe a recomandată leg Uimiștiloră în numele 
Papei alegerea d lui Ferry ca președinte ală Be- 
■publicei, pentru care a cetită și arătată chiar o 
scrisdre papală, se adeveresce. Unu personagiu 
din jnnilă Papei, vorbindă acum o săptămână 
de crisa francesă, se rosti astfelă: Este sigură 
că între candidații, Ferry are cele mai multe 
șanse. Pentru ce? Pentru că apare partideloră 
monarchice ca omulă cehi mai potrivită stărei 
de lucruri, er Papa va întrebuința totă înrîurirea 
sa pe lângă monarchiști în favorulă lui Ferry, 
care pe timpulă petrecerei sale la Roma în 1886 
a făgăduită Papei a ocroti interesele bisericei.

De altmintrelea în contra lui Ferry au fostă 
îndreptate manifestațiunile de pănă acum în Pa- 
risă. Alegerea lui ca președinte e împreunată 
eu mari temeri de tulburări, ba chiar de revo- 
luțiune.

Eniigranții bosniaci și lierțegoviueni.
.,Radicalulă11, organulă partidei radicale din 

Serbia, care n’a primită fusiunea, publică o scri- 
s6re a emigranțiloră din Bosnia și Herțegovina
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la adresa d-lui Crispi, primulă ministru ală 
Italiei.

Emigranții făcu imputări d-lui Crispi pentru 
că a încheiată alianță cu Austria și descriu reua 
impresiune pe care a făcut’o discursulă lui asu
pra emigranțiloră. A vorbi de alianță cum că 
ea ar avea în vedere protecțiunea și libertatea 
popbreloru balcanice, când tendințele Austriei 
suntă destulă de cunoscute, este absurdă. Scri- 
sdrea espune apoi relațiunile de mai nainte ale 
Austriei cu Italia, amintesce luptele pentru li
bertate ale lui Garibaldi și ale întregei națiuni 
italiane, relevdză atitudinea d’atunci a domnului 
Crispi și promisiunea dată de dânsulă Bosniaci- 
loră și Herțegoveniloru, și după ce atacă cu 
violență pe Austria, sterșesce prin a protesta în 
modă solemnă contra trădărei față cu libertățile 
poporeloră balcanice și ale naționalităței serbesel.

In numele a 3000 de emigra nțl, se esprimă 
speranța că Italienii voră trage odată la răspun
dere pe d. Crispi pentru alianța nefirescă pe 
care a încheiat’o. Scrisdrea este semnată de 10 
persâne dintre care unele trăescu în Bucuresc.1, 
altele în Belgradă.

Afacerea D-rului Vasiliu Lucaciu.
Est rasă

dm protocolulă luată in ședința ordinară a comitetului 
clubului electorală națională romană din comitatulă Sat- 

marelui, ținută in Baia-mare la 29 Noemvre 1887.

2. M. O. D. Alesiu Berinde propune, că ar fi 
timpulă, ca membrii clubului națională sâ și 
arate aderința cătră Clarissimulu doinnu Vasiliu 
Lucaciu pentru ținuta lui națională, și condo- 
lința pentru suferințele, ce le-a îndurată în tim
pulă proximă.

După o vorbire însuflețitdre a M. O. D. 
Gavrilu Lazaru, se primesce moțiunea:

„Ne putendu presupune, că cu ocasiunea 
alegeriloru ablegațiloru dietali d-ltî Dr. Vasiliu 
Lucaciu ar ti comisă vre-o ilegalitate, ba luândă 
scire din foile publice, că suferințele sale de în- 
chisbre preventivă numai din presupunere și te
mere, că martorii voră fi iufluințați, și-au trasă 
originea, în contra ordinațiuniloră mai înalte și 
praxei judecătoresc!, după care preoții gr. catolici 
asemenea cu cei rom. catolici la închisdre pre
ventivă numai prin punerea sub inspecțiunea 
Episcopatului și investigația nea numai dela olaltă 
cu doi preoți se p6te efectul; — mai încolo 
văcjeudă, că în scurtă t.impă s’a eliberată, din ce 
deducemu, că nici investigațiunea n’a desvâlitfl 
fapte nelegale și va fi achitată: ne esprimămă 
condolința nostră pentru suferințele sale, și bu
curia pentru că a revenită între noi, sperându, 
că de totulă va fi achitată “.

Pentru autenticitatea acestui estrasă,
Alesiu Popă not. ad boc.

SOIRILE ț)3LEL
Ni se scrie dela Blașă cu data 4- Decemvre n.: 

aErI, cu ocasiunea sărbătărei „Intrărei in biserică*, la 
celebrarea liturgiei a pontificate în catedrala Blașiului 
Escelența Sa Met opolitulă dr. Vancea. care după săvâr
șirea cultului divină anunță de pe catedra archi-episco- 

pescă denumirea și întărirea făcută la recomandarea Ex
celenței Sale din partea Maiestății Sale monarchului, în 
sensulă căreia d-lă canonică lectoră Constantină Pap- 
falvi este înaintată la rangulă de canonică prepositu, în 
loculă răposatului T. Cipariu, și așa succesive suntă îna
intați cu câte nnă gradă mai nainte și ceilalți domni 
canonici. După aceea s’a dală cetire diplomeloră sosite 
și subsemnate de Maiestatea Sa, contrasemnate de Tre- 
fort țin limba maghiară), 6 la numără ; a 7-a diplomă, 
in limba română, dată de Excelența Sa Metropoliiulă și 
de Capitulă pentru denumirea de canonică teologică a 
d lui vicară foraneu din Făgărașă. Alexandru Micu, care 
încă era de față, slujindă și dânsulă împreună cu ceia- 
lalțî preoți. După aceea a invitată Excelența Sa pe d-nii 
canonici să-și ocupe locurile in biserică după rangulă la 
care au înaintată, împreună cu tote drepturile și favo
rurile nouăloră ranguri, și în fine dorindu le viâță și 
târiă pentru ca să potă corespunde noufiloră sarcini dem- 
nitare La acesta a răspunsă noulă preposită, d-lă C. 
Paplalvi, mulțumindă Excelenței Sale pentru încredere 
etc. Cu ună >Să trăiescă» s’a finită actulă acesta.*

—x —
Foia bugetară din Clușiu s’a cătrănită focă pe 

preoții gr. cat. din tractulă protopopescă ală Clușiului, 
cari au protestată contra ordinațiunei ministrului ungu- 
rescă de comunicațiune, prin care se ordonă maghiari 
sarea adreseloră scrisoriloră scutite de porto ale oficieloră 
nrtstre bisericescl. Nu găsesce foia bugetară nici ună 
cuvăntă contra ministrului, care nesocotește legile, der 
numesce pasuiă braviloră noștri preoți: „pășire agitatore 
de naționalitate*. — Ce mai drăguță de fOiă! Nu de 
găba e foiă bugetară.

—x—
»Patrioții« au ajunsă de se pălmuescă pe stradă. 

Inceputulu s’a făcută in Alba-regală pe pieța dinaintea 
palatului episcopescă. Ună tinâră pălmui pe o damă, 
care într’ună foiletonă ală unei foi locale atacase ondrea 
surorei lui, fără ca ia provocările familiei atacate să-’și 
revoce insulta.

— x—
Calea ferată Mureșă-Ludoșu-Budatelecu, care face 

parte din linia Mireșă Ludoșu-Bistrița, se va preda comu- 
nicațiunei, precum se dice, la 6 Decemvre n.

—x —
In noplea de 19 spre 20 Noemvre n. s’a cufundată 

vaporulă „Schollen», ce căiâ orea spre New-York. Intre 
cei scăpați dela mdrte se află și doi Sași călători, anume 
Kaihar. Frohlieh și Simon Binder din comuna Rechișdorf, 
din Transilvania. Intre cei înecați in mare de asemenea 
se află doi Sași transilvăneni, lob. Tellmann din comuna 
Nemsa (Niemes h) și Stef. Sehenker din Ațelă.

—x—
Comptabilulu ministerialul de honvedt, Balâzs Gâ- 

bor, s’a împușcată Joi in săptămâna trecută pe mormân- 
tulă din Budapesta ală fratelui său Balazs Sandor, care 
fusese bibliotecară ală teatrului națională maghiară și 
care muri astă-vară de asemenea prin sinucidere.

■—x—
După o incunosciințare a căiloră ferate nngare ale 

statului, dela 10 Decemvre n. încolo terminulă de pănă 
acum de 10 ore fixată pentru descărcatulă vagâneloru în 
tote stațiunile se reduce la 6 6re.

—x —
Preotulă gr. or. Daniilu Constantinescu din Cacova 

a suferită, prin incendiu, o pagubă de 130 fl.
—x—

Intre trupele române din garnisona București, pre

cum și in scălele militare din BucurescI și Iași, apoi In 
scolele civile din Iași s’a ivită băla de ochi numită .con
junctivita granulosă*. Scălele bântuite de acăstă bălă 
s’au inchisă. De asemenea armata rusă din Basarabia 
este forte violentă bântuită de acăstă bălă. „Epoca* 
spune că spitalele militare gemă de bolnavi. Scălele ci
vile din Odessa au fostă închise.

—x—
Despre tergulă de rîmători dela Senerinu scrie »Cu- 

rierulă Financiară: „Succesulă acestui târgă pe cji ce 
merge se aecentuâză și mai multă. Buletinulă direcțiunei 
din cursulă săptămânei constată: 9,589 rimătorl inlrați 
dela 15 Iunie pănă la 6 Noetnvrie 1887 inclusivă. Din 
aceștia 1 a perită sub durata carantinei; 32 au fostă es- 
terminați din causa bolei de dinți; 300 i’au vândută pen
tru interiorulă țârei și 1037 pentru Steinbruch. Au mai 
rămasă deci în salașe spre îngrășare 8219 rimătorl. Să
nătatea vileloră este eseclentă. Prețurile vântjărei au va
riată între t’0 și 61 centime kilogramulă*.

—x—
Suntemă rugați a rectifica notița nostră privităre 

la representațiunea piesei »Tutorulă“, arătândă, că preno- 
țările la locuri nu să prirnescă la librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu, ci în biuroulă de spedițiune ală d-lui Ioană 
Dușoiu jun., Tergulă straeloru, No. 148.

Literatură. Etude historique sur le peuple rou- 
main par A. D. Xenopol, professeur d’histoire roumaine 
ă l’Universite de Jassy. (Studii istorice asupra poporu
lui română). Sumarulă acestei importante scrieri este 
următorulă: I. Les guerres daciques de l'Empereur Tra- 
jan (Râsboieie dacice ale împăratului Traiană/. II. Les 
guerres russo-turques et leur influence sur les paysrou- 
mains: Pierre le grand, B.-ancovane et Gantemir; Guerre 
de 1736, paix de Belgrade 1739; guerre de 1774; rapt 
de la Bukovine 1775; guerre de 1787, paix de Jassy 
1792, guerre de 1812; rapt de la Basarabie. Documenta 
relatifs â la perle de la Bukovine. (Resbiîiele ruso-tur- 
cescl și influința loră asupra țâriloi 0 române. Petru celă 
mare, Brâncoveanu și Cantemiru; râsboiulă din 1736, 
pacea dela Belgradă 1739; răsboiulă din 1774 ; răpirea 
Bucovinei 1775; răsboiulă din 1787, pacea dela Iași 
1792; răsboiulă din 1812; răpirea Basarabiei. Documente 
re'ative la perderea Bucovinei) Scrierea acesta de va- 
i<5re a apărută in Iași la Frații Saraga. librari-editori; 
e ună voluină de peste 300 pagine in 18° și costă 4 
franci.

Distribuirea pusciiorU eu repetiția.
Distribuirea pusciloră cu repetiția la trupele din ar

mata comună a începută. Pănă in Martie voră fi înar
mate două corpuri de armată cu puscile de 11 milimetre, 
comandate încă in anulă trecută in numără de 90,000 
și din care jumătate suntă gata, fiindă trimise deja mai 
tote in ar.-enalulă din Viena.

In urma modificării calibrului de 11 milimetri în 
calibru de 8 milimetri, armata comună va fi inarmată cu 
timpulă cu două feluri de pusei cu repetițiă, și pănă 
când se va fabrica numerulă necesară de pusei cu repe
tițiă pentru înarmarea tiituroră trupeloră, acestea voră 
fi înarmate, celă puțină limpă de doi ani, cu trei feluri 
de pusei: pusei cu repetiția de Umin., pusei cu repe
tițiă de 8mm., și pusei Werndl de pănă acum.

Desavantagiulă acestei neuniforme înarmări, în casă 
când ar isbucni in acesta timpă ună răsboiu, e recu
noscută de militari.

înarmarea se va face treptată după corpuri de ar-

FO1LETONU.

Câteva noțiuni despre industria și despre 
însemnătatea ei.

Discursă ținută de prof. Ars. Vlaicu, eu ocasiunea sâr- 
bărei sf. Sofii, in sala gimnasiului rom. din Brașovu.

(Fine/

Afară de aceea cătă de ușâră și comădă nu esle 
munca meseriașiloră pe lângă lucrările atâtă de brute 
ale agriculturei, cari prin opintirile neîntrerupte fisice re
ducă pe omă la o stare cu totulă animalică. Și pro- 
ductulă muncei este cu multă mai rentabilă, mai abun- 
dantă la cei dintâi decâtă la cei din urm'.. Rentabili
tatea acesta resultă din circulațiunea mai ușără și mai 
repede a arlicoleloră industriale și din întrebuințarea lor 
generală , ceea ce are drept ă resultată. că pe când o 
cji de lucru la câmpă abia se plătesce cu 50—60 cr. 
munca de o cjt a unui industriașă se retribuesce cu de 
douâ, de trei și chiar de mai multe ori atâta, fiind ea împre
unată incâtva și cu o muncă intelectuală în același timp. 
Deci nici nu are sâ ne mite imprejurarea că .meseria 
șulă“, cum sună (Jicala poporală, «este toiă cu banulă 
In mână.« De asemenea este lucru forte naturală de a 
vedâ intre meseriașii noștri — cu multă prâ puțini la 
numără — dâr cu deosebire la cei streini, ămeni cu o 

cultură mai înaltă, cu multă superiâră plugariloră, câș
tigată pe djoparte prin conlactulă reciprocă cu lumea, 
cea mai diferită, pe de altă parte prin posibilitatea ofe
rită de mijlocele materiale, de cari mai ușoră potă dis
pune aceia.

Astfelă se desvăltă in ei cu multă mai ușoră eu- 
noseința de sine, spiritnlă de libertate și modulă de vi- 
eță constituțională, condițiunile principale pentru asigu
rarea progresului unei națiuni! 0 viâță mai comodă și 
o mulțumire cu sine mai mare asigură liniștea generală 
și acolo unde sciința a începută deja a face sâ râsară 
mlădițe, morala cu preceptele ei rigorose vine sâ le in- 
drepteze și dirige în direcțiunea cea mai convenabilă 
cea mai avantagiâsă, cea mai sigură pentru prosperita
tea societății. Ași mai pută cita o mulțime de alte a- 
vantage, căci torte mare este numârulă loră, dâr de o 
cam dată mâ mărginescă a tjice că industria are aceste 
douâ avanlage mari pentru omenire: Mărirea bunei stări 
a omenirei printr’o satisfacțiune mai ușără a trebuințe- 
loră și promovarea culturii in tote păturile sociale, în 
fote direcțiunile provocate prin contactulă reciprocă și 
ajutată prin mijlăcele disponibile. Scurt: industria pro
cură omului avere și cultură 1!

Pănă mai in timpulă din urmă însă la noi Rotnă- 
uii ramura industrială nu numai că a fostă necunoscută 
și neîmbrățișată, dâr chiar desprețuită 1 Rară Română era 

acela, care, lăsându Ia o parte vechia Iradițiune: >cum 
a trăită tata, am trăită și eu și vei trăi și tu* îșl lua 
copilulă să-lă ducă la orașă și să-lă dea la vre-o me
seria, căci îșl (jieea: „decă nu potă se facă domnă din 
elă, — ca și cum funcționarismulă sâu profesionalismulă 
ar ferici mai multă decâtă industria — mai bine îlă țină 
acasă să lucre alăturea cu mine și sâ nu-lă supună 
maltratăriloră stăpâniloră, căci și așa omă mai pricop
sită nu potă face din elfi* și alte multe de felulă acesta. 
Mai bine sătulă întiegă îșl procură tăte articolele trebu- 
inciăse dela ună măestru streină, care s’a încuibată a- 
colo și îșl eserciteză meseria sa bine sâu rău dâr de 
sigură în detrimentulă tuturora, decât vre-unula din lo
cuitori să se decidă a da măcară pe ală patrălea fiiu 
ală său să învețe vre-o meseria și astfelă în curândă 
totă sătulă devine tributarulă acestuia, care are așa tji- 
cândă ună monopolă. Cu atâtă mai rău era — și du
rere este încă și a^i — in orașe unde Românii ne po- 
sedftndă pământuri și capitale suntă avisați la lucrulă 
mâniloră loră. Acolo sărăcia este la culme și virtutea 
nu constă in a desfășura cea mai mare activitate fisică 
și intelectuală pe tăte terenele, ci în a suferi lipsele ce- 
loră mai multe lucruri și într'o durată câtă mai înde
lungată.

Poporațiunea năstră brașovână ne înfățișâză In 
parte ună tristă tablou despre acăstă stare de lucruri 
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mată, ca celă puțină infanteria unuia și aceluiași corpă 
s6 fiă înarmată cu același felă de pusei, spre a se evita, 
precum se crede, pericululă d’a se da trupeloră unui 
corpii munițiune nepotrivită, adecă deia pusei cu repe
tiția pentru Werndl și viceversa.

Doi binefăcfitori ai bisericei și ai scoiei.
Domnule Redaetoră! Binevoiți, Vă rugămă, a pu 

blica următorele:
Este in de obște cunoscută, cu câte greutăți au a 

se lupta bisericile și scălele năstre cu deosebire in co
munele, pe care împrejurările nu le-au iertată se ajungă 
la o stare mai buDă materială. Multe din aceste bise
rici și școle ar fi decăzută cu desăvârșire, său celă pu
țină nu și-ar li putută îndeplini chemarea loră după cu
viință. dâcă nu s’ar fi ivită bărbați cu inimă nobilă, omeni 
doritori de înaintarea nâmului și bisericei loră, cari să 
le dea mână de ajutoră și astfelă să le ridice din trista 
stare, in care se aflau.

De astfelă de bărbați cu inimă nobilă, grațiă ceru
lui prea inaltă, a avută parte și mica nostră comnnă 
biserieescă; Derstele Brașovului. Anume in deceniile din 
urmă cu deosebire doi bărbați s’au distinsă prin ajuto 
rarea lipsitei nostre parochii, doi bărbați, ale căroră bine
faceri s’au revărsată asupra școlei și bisericei năstre, ast
felă cum o pldiă mănosă de vară se revarsă asupra hol- 
deloră ofeiite de arșița sdrelui.

Unulă din acești vrednici bărbați a fostă răposatulu 
comerciantă din Bra.șovă Dumitru Eremia, de origine din 
Bacifalulă Săceleloră. îndemnată de frumosulă esemplu 
ală părintelui seu, care la anulă 1832 ajută pe parochi- 
enii noștri la împodobirea edificiului bisericei cu ună 
turnă de petră in loculă celui de lemnă de mai nainte, 
cu considerabila sumă de 3000 sfanți auslriacl, fericitulă 
Dumitiu Eremia nu dete nicicând uitării comuna năstră 
bisericăscă, ci purtă grijă de densa în tocmai ca și mă
rinimosul,) său antecesoră. In repețite rânduri dânsulă 
procură cărțile pe școlă trebuinciăse la mai mulți copii 
săraci și împărți la vreme de nevoia ajutăre destulă de 
iusemnate la mai multe familii lipsite din parochia nos
tră. Și tote aceste bunătăți dânsulă le făcea în taină, 
ferită de ochii lutnei, de 6re-ce nu era iubitoră de trâm
bița svonuloi, ci voia ca in adeveră să nu sc-ie stânga ceea- 
ce face drepta. — Afară de aceea pe la anulă 1850 den- 
sulă împodobi biserica nostră cu ună iconostasă frumosă 
sculptată și aurită și cu o candelă de argintă, două 
obiecte prețiăse în prețu de peste 150 fl. v. a.

Deră nici pe patulă de morte vredniculă Română 
și creștină Dumitru Eremia (răposată în 7 Ianuariu a. c.) 
nu’șl uită de biserica și școla nostră, ci dispuse, ca din 
averea sa să se cedeze parochiei nostre o casă cu gră
dină in preță de 1200 fl. v. a., pe care o poseda la noi 
in Derste, și deosebită de acesta, suma de 50 fl. v. a., 
precum și ună rendă de odăjdii preoțesc!. Disposițiunea 
acesta se esecu ă cu cea mai mare consciențiosifate, cu 
deosebire in urma stăruinței harniciloră nepoți ai răpo
satului, a d-loră Nicolae Eremia și lână Burduloin, as 
tăcji posesori ai vechei și solidei firme Dumitru Eremia, 
și astfe.ă in săptămânile trecute biserica nostră intră in 
modă ofieiosă in posesiunea realității amintite, care de 
bună sâmă ne va ajuta multă la acoperirea lipseloră 
comunei năstre bisericesc!.

Unu sprijinitoră iotă așa de devotată ală bisericei 
și ală șcălei năstre a fostă venerabilulă comerciantă 
Radu Pascu, răposată în 17 Octomvre v. a. c. în Bra- 
șovă. Născută in comuna nostră, răposatulă Radu Pascu 
nu a fostă ca ațâți alții, cari decă se depărteză dela 
vatra părintescă și dăcă ajungă la o stare mai bună mate
rială. dau cu totulă uitării loculă nascerei loră și pe 
consătenii loră de odiniără, ci dimpotrivă dânsulă, după 
ce prin neobosita sa activitate și cu ajutorulă lui D-cjeu 
șl-a câștigată o posițiune respectabilă in societate, șf-a 
adusă cu dragă aminte de loculă, in care a vătjută pen
tru întâia dată lumina (filei, și a căutată a fi folositoră 
acelora, din mijloculă cărora s'a ridicată. In chipulă 
acesta dânsulă n’a pregetată a ajuta in repețite rânduri 
pe locuitorii comunei năstre atâta cu fapta, câtă și cu 
prielnicele sale sfaturi.

La completarea edificiului școlei nostre vredniculă

răposată ne ajută cu suma de 100 fl. v. a. Totă în fa- 
vorulă șr olei năstre în anulă 1884 dânsulă întreprinse o 
colectă în cereulă cunoscuțiloră săi din Brașovă, care 
eolectâ produse suma de 160 fl. v. a. Mai departe la 
râposarea iubitei sale soții, întâmplată in vara anului 
acestuia, dânsulă dărui pe sâma bisericei năstre ună 
rendă de odăjdii de catifea negră, și in sfârșită in ulti
mele cjile ale vieței sale, după cum ne împărtășiră vred
nicii șâi urmași, înzestra din nou șcăla nostră cu o fun- 
dațiune de 500 fl. v. a., care fundațiune va purta «u- 
mele său, atâtă de scumpă pentru noi.

Aceste lucruri ne-am simțită datori a le aduce la 
cunoștința obștei celei mari românesc!, ca astfelă faptele 
cele bune să nu rămână necunoscute, ei să servâscă și 
altora ca îndemnă spre binele națiunei și ală bisericei 
năstre.

Eternă fiă amintirea lui Radu l’ascu și Dumitru 
Eremia 1 Binecuvântarea lui D-deu să însoțâscă pe urma
șii loră la totă pasulă !

Derste, în 16 Noemvre v. 1887.
In numele comitetului parochială

Toma Bârsană lină Broșu
parochă și președinte. secret.

„Albina < institute de credită și de economii 
Filiala Brașovă.

Conspectulă operatiuniloră de cassă în luna Noemvre 
1887.

Intrate:
Numărariu din 31 Octomvre 1887 . . . fl. 24945,45
Depuneri............................................................fl. 78047,44
Cambii răscumpărate..................................fl. 99360.18
Conturi curente............................................fl. 29032.62
împrumuturi pe producte............................ fl. 2494,71
împrumuturi pe efecte................................. fl. 6969,—
Monetă........................................................... fl. 4642,26
Interese și provisiuni........ fl. 3274,34
Cotnisiuni...................................................... fl. 1183,91
Diverse........................................................... fl. 754,85

fi. 241704,76 
E ș i t e:

Depuneri........................................................... fl. 58226,20
Cambii escomptate.......................................fl. 96736.59
Conturi curente............................................fl. 16971,13
Împrumuturi pe producte............................ fl. 13015,67
împrumuturi pe efecte..................................fl. 7930,—
Monetă........................................................... fl. 14236.04
Interese și provisiuni.................................... fl. 280 86
Comisiuni...................................................... fl. 1536,21
Diverse........................................................... fl. 711.14
Spese și salarie......................................... fl. 754 93
Numărariu cu 30 Noemvre 1887 . . . fl. 31305.99

-fL~24Î704?76 
Brașovă, în 30 Noemvre 1887.

Valeriu Boloya m. p. V. Gămulea m p.
dirigentă. comptabilu.

N. P. Petrcscu m. p.
adjunctă
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PARIS, 3 Decemvre.— Mesagiulă lui Grdvy 
<|ice că densulu ar fi avută dreptulă și datoria 
să rămână la postulă său, dăr vrea să evite ori 
ce conflictă și de aceea demisioneză. Respunderea 
o lasă acelora, cari o iau asupră-le. Regimulă 
seu a păstrată Franciei 9 ani de pace și de or
dine. Densulă doresce ca lovitura îndreptată con
tra lui să nu lovăscă republica.

Camerile au primită mesagiulă tăcendu.
Congresulă e convocată pe după am^Țl la 

2 6re la Versaille.
In orașă a domnită săra cea mai mare fer- 

bere. Grupuri de manifestanți s’au dusă la pri
măria, unde magistratul ă a decisă să se ducă în 
cameră și să o învite a se alătura lui ca să mân- 
tuescă republica.

Nici ună incidență n’a fostă.
PARIS, 5 Decemvre. — Pretutindenea e cea 

mai mare ordine și deplină mulțămire asupra re- 
sultatului alegere! președintelui republicei.

Sadi-Carnot, nouții președinte, s’a și in
stalată în palatnlă Eliseului, unde a’ pri
mită felicitările.

Sera a demisionată cabinetulă.
ROMA, 5 Decemvre. — In Fuscaldo și Bis- 

signano au fostă două violente cutremure de pă- 
mentă. In Fuscaldo nu e nici o daună, în Bis- 
signano au căzută jertfă 20 de dmeni.

DIVERSE.
Turnura fatală. — £că o nenorocită întâmplare 

care are să dea o mare lovitură turnurei pe care o 
portă dămnele: Acum câteva <Jile, la Hackney, aprăpe 
de Londra, o femeiă în etate de 26 de ani, anume Geor- 
gina Jude, se îmbrăca in camera sa, când apleeându-se 
ca să ia de pe o masă o pereche de manșete, turnura 
i sa apropia de foculă care ardea in sobă și luă focă. 
Sărmana jună femeia vădândă că este încongiurată de 
flăcări, eși pe stradă desperată și scoțândă țipete ingro- 
zitore. Trecătorii putură să stingă acestă incendiu am
bulantă. Nenărocita Georgina Jude muri fnsă peste câte
va ore, victimă a turnurei sale.

Imperatulu Rusiei proprietarii de case în Berlinu. 
In anulă 1838 Țarulă Nicolau a cumpărată o casă pen
tru efectuirea unoră lucrări de ale sale private în Ber
lină, prin ceea ce numele lui s’a indusă în șirulă cetă- 
țeniloră berlinezl. Ca cetățenă se simți îndatorată a 
veni și elă in ajutoră nefericițiloră din Berlină, ca și 
alți cetățeni mărinimoșl, cari se îngrijescă de viâța ce- 
loră loviți de sărte grea. Din suma de 500 de galbeni 
ce Țarulă Nicolau o trimise magistratului din Berlină, 
s’a ridicată in acestă orașă ună spitală, cu numele său, 
■ are oferă la 95 cetățeni bătrâni o îngrijire gratuită. 
Dreptulă de moștenire dela Țarulă Nicolau a trecută 
asupra următoriloră lui, și dela aceștia asupra actualului 
Țară, care posesiunile sale in Berlină le ține ca ună 
dulce suvgniră dela antecesorii săi.

Prințulu Bulgariei. — Se scie că agentulă Wald- 
apfel din Pesta pretinde bani dela prințulă Ferdinand 
pentru ore-care serviții, ce i-ară fi adusă cu ocasia ale
gerii lui tronulă bulgară. Acum se scrie din Pesta, că 
afacerea s'a aplanată cu pace. A'um căte-va (Jile con- 
silierulă Fleisehmann și cornițele Zichy s’au dusă la ad- 
vocatulă Nagy și au depusă suma de 8000 florini pen
tru satisfacerea pretențiuniloră lui Waldapfel, luândă în 
primire, in schimbă, tote scrisorile, depeșile și alte do
cumente relative la afacere.

Cămașă electrică. — Una din cele mai nouă in- 
vențiuni ale sciinței higienice e cămașa electrică, în care 
se află ocsidă de cusutoră, cupru, zincă și (eră, și adecă 
așa așeijate. că unele fire suntă impregnate cu aceste 
ocside și alte fire, cari suntă virile printre firele ocsidate, 
suntă din fire obicinuite. 0 așa cămașă representă o 
bateriă electrică. Pentru cei cari suferă de reumatismă, 
cămașa electrică e fărte bine-făeătăre, și se păle între
buința și ca armă de apărare.

Editoră și Redactoră responsabilă Dr. Aurel Muresianu.

și ceea ce este mai regretabilă ne convinge pe deplină 
că esistă in ea ună spirită de antipatiă, de ură față de 
totă ce este industriașă. Mai bine preferă o viăță ne
mernică de servitoră și hramală de cele mai multe ori 
decâtă să fie silită a învăța o meseria. Și ce vedemă, 
care este urmarea naturală a acestei antipatii? Ne ve
demă copleșiți de o mulțime de maeștri streini, cărora 
le devenimă tributari și pentru cele mai meschine lu
cruri cu sume considerabile, âr noi esecutămă lucrurile 
cele mai grele și cele mai neplăcute pentru o plată de 
nimica.

Ne vedemă necesitați a ne adresa și a ne pune 
la disposițiă și capriciulă loră pe banii noștri și nu pu 
temă ajuta cu nimică nemului nostru, redusă din pro- 
pira-i vină la sapă de lemnă. Ne vedemă in fine 
periclitată chiar individualitatea, căci cestiunea pânii 
este pu-ă la ordinea (Jilei i ea 0 cestiune de ur
gență și lipsele fisice ceră sacrificii morale aprope in 
totdâuna 1

Cum vomă pută scăpa din aceste peripeții, dâcă 
poporulă nostru nu va voi să îmbrățișeze in massă ra
mura industrială? Ce ne păle oferi mai multă garanță 
pentru viitoră, decă nu o clasă alesă de industriași și 
comersanț:, omeni independenți și cu mână liberă in 
tăte acțiunile loră?.... Și acăsta se pare că a înțeles’o 
poporultt română, decă nu totă, celă puțină o parte 

mare, căci vedemă in timpulă mai nou aprăpe in tăte 
ramurile industriale aplicați tineri români. Aveină chiar 
satisfacțiunea de a vedâ măeștri probați în iote aceste 
ramuri și nu ne îndoimă că prin sprijinulă și îngrijirea 
societățiloră industriale în curâudă vomă posede ună 
numără considerabila pe fiecare terenă 1

Bărbații generoși, recunoscândă însemnătatea in
dustriei, n’au pregetată și nu voră pregeta a încuraja și 
ajutora pe tinerimea română dedicată acestei ocupațiunl 
destulă de satisfăeătdre. Ba ce este mai multă, indus
tria de casă, care formâză fala românceloră, năstre atâtă 
pentru producerea lucrăriloră curată artistice, admirate 
de toți câți au avută ocasiunea de a le cunăsce, câtă și 
pentru prelucrarea loră în modă economică, a începută 
să-și ia ună nou avântă prin esercitarea ei în modă 
sistematică și rațională în urma cursuriloră inti-j- 
duse aprope in fiecare scălă rurală pentru a oferi ună 
nou isvoră de câștigă sâu celă puțină ună nou mij- 
locă de satisfacțiune a trebuințeloră crescânde pe <fi ce 
merge.

Industria de casă, ocupațiune străveche a țărance- 
loră române, a fostă intr’adevără o condițiune ușurătăre 
a esistenței familiare, că totă ce vademă in casa lui cu 
puține escepțiunl, și cu deosebire îmbrăcămintea, au eșită 
din mânile femeii în timpulă ernii, când lucrulă câmpu
lui a încetată. Cum și-ar fi putută elă însă procura 

tăte acestea prin munca mâniloră sale? Numai industriei 
de casă avemă de a mulțămi starea in câtva mai îmbu
nătățită a țăranului română! pe lângă vitalitatea natu- 
ra'ă in butulă tuturora inconveniemeloră și greutățiloră 
ce au căzută asupra lui 1

Mai multă însă este de așteptată dela industria 
mare, care este ună isvoră sigură de bunăstare și cul
tură! Numai când vomă posede ună numără mai mare 
de meseriași români putemă spera la o îmbunătățire a 
națiunei în genere, putemă conta pe o clasă, care in 
urma esistenței ei asigurate va fi In stare a se opune 
tuturoră vicisitudiniloră ce ar adveni! Numai astfelă ne 
putemă ridica de pe stadială actuală în rândurile cele 
dintâiu ale societății prin avuțiă și cultură; numai ast
felă vomă pute obține și menține nivoulă ce cu dreptă 
cuvântă ne compete!! Numai altfelu putemă deveni și 
de sigură vomă deveni temuți și respectați!!

C ă c I ;
Industria și păstrarea 
Face-avută și respectată 
Re acela ce’n lucrarea 
Lui stăruie ne’ncetată!

Bra^osil, Octomvre 1887.
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;arettiî '.a burca do Viorie. Bnrsa <le Biiruresti.
2 Decemvre st. □. Is87.

Rcnti de acră 5“ q , . . 99 —
Rentă de hârtii &’/„ . . 98.60 
imprumutulâ câiloru ferate 

ungare..........................149.25
Amortisarca datoriei cti

toră ferate de ostil un». 
(1-ma emisiune) ... 9570

Amortisarea datoriei cti
toră ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 125 60

Amortisarea datoriei cti
toră ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) . . . 112 —

Bonuri rurale ungare . . 104 40
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.4O
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă............................. 104 20
Bonuri cu cl. de sortare 104 20
Bonuri rurale transilvane 10160

Bonuri croaio-slavone . . 10425 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................ 99 —
linpiumutulă cu premiu

ung..................................  123 90
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.25 
Renta de hărtiă austriacă 81 15 
Renta de arg. austr. . . 82.40
Renta de aură austr. . . 11190 
Losurile din 1860 . . . 135 —
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ .87 —
Act. băncel de credită ung. 283.50 
Act. băncel de credită austr.276.70 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei .................5.93
1 Napoleon-d’orI .... 9.95 i

Mărci 100 împ. germ. . . 61 70 
Londra 10 Livrea steriinge 125 75

Cola oficială dela 19 Noemvre st. v. 1887.
Cump. vend.

Renta română (5%). 93'/, •’ - /a
Renta rom. amort. (5°/0) 96— 97—

» convert. (6°/0) 91 — 92—
împr. oraș. Buc. (20 ir.) 34— 36 —
Credit (one. rural (7°/c) . 105— 106—

» i> •» (b°/o) ■ 91’/» 921/»
• » urban (7°/0) . 103— 104—
3 ’ . (6°/o) • 96— 97—
• • (5»/o) • 87'/, 88’/,

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

r » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă • • 14.'/» 15.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.03 2.04

uursutu piețoi Brașovu

.lin 3 Decemvre st. n. lbH7.

BnneiiOle rotiiilnesci . . . Cump . 8.53 Vend. 8.55

Argint românesc . . . • • ■ 8.50 » 8.52

Napoleon-d’orI .... J» 9.94 » 9.96

Lire turcescl................. 3 11.22 > 11.25

imperiali ...... • • > 10.22 • 10.26

GaibenI.......................... 5 87 > 5.90

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

n * n 5°/o y) 98.— 99.—
Ruble RusescI .... • • > 110.— » 111.’/,
Discontulă . . . 1 7—10°/, pe ană.

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 1

DICȚ1ONARU 
ger mano-ro mânu 

DE

THEOCHAR ALEXI
A NOUA mSA de EXEMFI-ABE.

Upu aprobatu de Ministerulu Instrucțiunei Publice 
alu României sub Nr. 11,230 din 27 Octoinvre 1866.

Agreată de Maiestatea Sa Carolu I. Regele Româ
niei, conformă notei Înaltului Seu tabinetă din 26 (8) 
Decemvre 1866.

Se află de vencltire la fote librăriile notabile,

bani exemplarulii.; fi. 1.50 seu 3 lei 5(
Librarii printescu rabata forte considerabile.
A se cere exeinjilare din Tipografia ALEXI, căci 

celelalte suntfi contra-făcnte. 8-12

Nr. 12,340—1887.

Publieatiune.I
Spre scopulă asigurărei luerărilorft curățirei ulițeloru și canaluri- 

loru în cetatea Brașovă și suburbiile sale pentru durați, din 1 Ia îuarie 
1888 până în 31 Decemvre 1890 se va țind Vineri în 9 Decemvre a. 
c. o pertractare de oferte scripturistice.

Amatorii pentru acesta întreprindere au ca să-și așterni! la d-lti 
primarfi Francisco de Brenneiberg în 9 Decemvre a. c. înainte de prâneju 
dela 9—12 ore ofertele scripturistice, sigilate și provetjute cu unu timbru 
de 50 cr. precum și eu unu vadin de 5°/o din suma aceea, ce se oferezâ 
pe unu anu, observândn-se totdeodată, cum că după 12 6re înainte de 
prându a amintitei di nu se mai primesce nici unu ofertă.

Ofertele, cari au să se aștârnă, au ca se conțină dechierațiunea 
oferentului, cum că i suvtîi cunoscute condițiunile de oferte și de con
tractă și că se supune lori! pe deplini!.

Suma anuală ce se pretinde de oferentu pentru îngrijirea arninti- 
teloru lucrări, are de a se aminti în ofertă cu cliiaritate în litere și cifre.

Deschiderea comisionară a oferteloru așternute la timpulu pres
crisă se va esopera în 9 Decemvre a. c. la oficiolat.ulu economică orășe- 
nescu. Condițiunile de oferte și acele contractuale se află pană la dina 
pertractârei de oferte la oficiolatulă economică orașenescu spre examinare 
și decopiare, pe când condițiunile contractuale se potă examina, în de- 
cursulu duratei contractuale, de fie-cine în archivulă casei sfatului.

Bra.șovu, 24 Noemvre 1887.
3—3 Magistratul U oră.șenesca.

9081/1887. sz.

Aiwesi hirdeiinenyi kîvonat.
A brassoi kir. torvenyszek mint tkvi hatbsâg kdzliirre teszi, liogy 

Turku Iuon vâgreliajtatonak Crăciun Inon es neje vegrehajtâst szenvedo 
elleni 150 frt. tokekovetc-les es jârulekai irânti vâgreliajtâsi iigybben a 
brassoi kir. torvenyszek zernesti kir. jârâsbirosâg teriileten lâvo Zernest 
koz.sbge liatârân fekvb a zernesti 1017 szâm tjkvben 1002. 1003. 1850. 
2336/1. 3969/1. 6008. 6246. 11412/1. lirsz. fekvokre 422 frtban, az 1002 
hrsz. fekvon Sislariu Vladu lakâsi es haszonblvezeti jogânak fentartâsâval az 
1024 sz. tjkvben 3434/1. 5037. 5340. 8368 lirsz. alatti fekvtlkre 25 
frtban az ârverest ezennel megâllapifott kilcâltâsi ârban elrendelte <$s liogy 
a fennti ingatlanok az 1887. evi Deczember 116 30-ik napjân d. e. 9 
drakor a zernesti koz-âg irodâjâban megtarlandd nyilvânos ârverdsen a 
megâllapitott kikiâltâsi aton aiul is eladatni fognak.

Ârverezni szândbkozbk tartoznak az ingatlanok becsărânak lO’/o-ât 
keszpdnzben, vagy az 1881 : LX. t. cz. 42 §-âban jelzett ârfolyatnmal 
szâmitott 6s az 1881. bvi November 116 l-£n 3333 szâm allatt kelt. igaz- 
sâgiigyministeri rendelet 8 § ban k j< Idlt dvadekkbpes brtekpapirban a ki- 
kiildbtt kezbhez letenni, avagy az 1881: LX. t. cz. 170 §. drtelmdben 
a bânatpenznek a birbsâgnal eloleges elhelyezesbrol kiâllitott szabâly- 
szerii elismervbnyt âtszolgâltatni.

Brasso, 1887 bvi Oktober h6 18-ik napjân. A kir. torvenyszek 
mint tkkvi hatdsâga

r. Jbbt—îodi» 71 ț| 3 a ■

Pntelwatiiine.
3

In urma procesului vincuiaru intentată la acești! foru de Nastasia 
Crișianu ca A. contra bărbatului s6n Briiehentarin Vasilica ca I., prin 
acesta este legitime citată a se presenta în persdnă înaintea acestui foru 
matrimonială în terminu de mu! ană și o <ji, spre a lua parte la per
tractările vincularî cu soția sa. căci Ia din contră procesulu se va per
tracta și decide și în absența densului.

Dela presidiuli! tribunalului raatrim. gr. cat. (]e ț.a instanță a 
tractului Dergei.

Dergea, la 28 Noemvre 1887.
Joanti Hațieganil.

1—3 V.-protop. tract. și preside alt! for. tnalr.

Nr. 1 1,047 —1887. Q li" .■------------- rublicațiune.
Pentru asigurarea liferațiiinei FCCllisitelorfi do CllllCelarift ne

cesare pe anulă 1888 pentru oficiulă centrală ală judecătoriei papilare 
și pentru biuroulu de verificare pentru măsuri și greutăți din comitatuli! 
Brașovului, se va pertracta în 15 DeCPlllVre a. e. 10 bre a. in. la ofi
cială vice-comitelui asupra oferteloru făcute prin scrisdre sigilată.

Doritorii de a concura la acesta liferațiune suntu provocați până 
la dina și ora de mai susil a-șl trimite la oficiulă viee-comitehii ofertele 
loră îu scrisă și sigilate provădule fiindă cu vadiu de 20 fi. și mostrele 
trebui ncidse.

Condițiunile de liferare se potă vede de adi încolo la oficiulă 
administrativă alu vice-comitelui îu orele de oficiu.

Brașovu, 24 Noemvre 1887.
Iuliu Roii,

1—2 Viee-comite și consiliarO reg.

Nr. 11.048 — 1887. Publicațiune.
Pentru asigurarea liferațiiinei îmbrăcăminteloru necesare pe an. 

1888 pentru servitorii judecătoriei comitatului Bra.șovă se va pertracta 
în cjiuă de 15 Decemvre a. c. 9 bre a m. la oficiulă vicecomitelui 
asupra ofertelorfl făcute prin scrisoii sigilate.

Doriiorii de a concura suntă provocați a-șî trimite pănâ la 
și ora de mai susu ofertele lori! la oficiulă vicecomitelui, provScJute fiindă 
cu 80 fi. vadiu și mostre de postavu și de materii! pentru îmbrăcăminte 
de vară.

Imbrăcăniintele ce suntu a se lifera constau din nrmâtorele bucăți:
4 mantale.
5 atile.
6 rocuri.
5 nădragi (unguresel).
6 pantaloni.
11 veste (jiletci).
11 scnrteicl (mânecare) de vară.
11 nădragi de vară.
22 legături de gâtu (cravate).
11 căciuli (șepci).
Condițiunile de liferare se potă ved<? de adî încolo la oficiulă 

administrativă alu vice-comitelui.
Bra.șovu, 24 Noemvre 1887.

Iuliu Roii,
1—2 Vice comite și consiliarO reg.

$visu d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe 
fâșia sub care au primită ijiarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonbză din nou să binevoiască a scrie adresa 
ămuriti! și s6 arate și posta ultimă.

Dâcă se ivescă iregularități la primirea (parului onor, abonați 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, s6 se delătureze. ADMINISTli. „GAZ. JBANS.'1


