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Brașovti, 24 Noemvre 1887.
De când sau înt.rerupf.ft raporturile comer

ciale cu România și pinâ :ujî, în nenumărate 
renduri ami! înregistrată soiri, că euuirtii mi cu- 
tăi’lii comerciantă de vite i-au confiscată, unuia 
finanții, altuia gendarmii unguresc!, vitele ce le 
avea de venrjare, d6r mai alesă porci, sub cu- 
ventu că au fostă importați diu România ca 
contrabandă.

In piața din Mercurea de nenumărate ori a 
sunată toba, licitându se mai în fiecare lună a- 
semenea vite confiscate, și drâșl de multe ori va 
mai suna, căci precum și îu numârulu de ai}! 
comunicămu ârăși s’au confiscată unui negustorii 
tină num&ru însemnată de oi, și se voră mai 
confisca, fiind!! că formula legală s’a găsită : suntă 
importate din România ca contrabandă.

Tot.ă lumea se va fi întrebată : cum se p6te 
să se importe cirefii întregi de vite din România 
pe poteci ascunse, când sciută este, că cordo- 
nulă trasă de finanți dealungulă graniței e a- 
tâtă de desă, în câtă e greu să se streedre 
încoce o vită, două, der încă cirefii întregi? 
Bine, să adiuitemă că o fi fostu unulu, doi cari 
să fi strecurată o vită, doue, ori câțiva porci 
printre cordonulu de finanți, der să le fi stre
curată toți la câți li s’au confiscată și încă ci- 
reeji înțregi, asta-i de necretjută!

Mărturisimu că stamă în locă de câte ori 
înregistram!! asemenea sciri, căci nu ne putemă 
închipui că e cu putință să se comită nisce abu- 
suri și acte de violență ca cele ce ni-le comu
nică ,.EIlenzek“ dela 2 Decemvre a. c.

ldtă ce ne spune foia kossutliistă din Ciușiu 
despre nisce asemenea recente abusurl și acte de 
violință ale finanțiloră unguresc! :

Guriose lucruri sevftrșeseă câte odată acești dmeni 
• puternici*, adecă finanții. Ceiă mai nou acta de vitejii 
l’au săvârșită in comuna Poiana din comitatulO Sibiiului. 
In comuna acesta iocuesce ună negusforă de porci, cu 
numele Grigorie lonă, care de mai mulțl ani nu cumperă 
porci din România, ci din piețele Ungariei, și intre al
tele și din pioța Qlușiului Chiar >cu câteva săptămâni 
mai 'nainte cumpărase in Ciușiu vre o 60 de porci, pe 
cari ii trimise la pășune in eâmpă. Finanții inși, câlă 
ce prinseră de veste despre acesta, confiscări întrega 
turmă de porci și o licitară Păgubașulă se p'ânse des
pre acesta la soigăbirăiatulă din Mercurea, dâr acesta a 
respinsă plângerea și hietulă negustorii a rămașii păgu
bașă, deși poseda acte legale despre cumpărarea porciloră 
confiscați, amăsurată ordmațiuniioră corăspunijătore, do- 
vedindu’.și prin acesta dreptulă de proprietate.

Și fdia kussuthistă, care se vede că mai 
multă s’a rușinată decâtă s’a indignată de ase
menea acte nelegiuite, în locă de a le înfiera 
cum se cuvine, a cere despăgubirea negustorului 
și aspra pedepsire a- solgăbirăului și a finanțilot 
neconscii de datoria loru, se mulțumesce a da 
filosoficesculii sfatu, că „autoritățile respective ar 
face bine se dea finanțiloră a înțelege, că se fiă 
puțină mai precanțl față cu propietatea altora, 
căci decă așa mergi! treburile, acți-inâue devine 
ilusoriă siguranța averei în țdră și acesta din 
causa „ultrazelului“ organeloră statului.“

Atâta și nimicii mai multă, pdte — fiindă că 
negustorulu nu e ungurii.

Dâr ceea ce n’a găsită cu cale se cerâ 
„Ellenzek“, o ceremă noi, căci aci nu mai p6te 
fi vorba de ultrazelulu, organeloră statului, cum 
„binevoesce11 a numi foia clușiană a' tulă de vio 
lența și ilegală ală acelor!! organe, ci e vorba 
de despoiarea unui cetățdnă de proprietatea sa, 
câștigată pe calc cinstiră și încă în favorulă eco
nomică ală țării, proprietate de care nici cornii 
nismulă celu mai estremă nu s’ar atinge.

Ceremă dâr ca, precum cei în adevâru vi- 
novațl de contrabandă se pedepsesc!! cu totă 
dreptulă, așa să li-se facă dreptate și să li se dea 
deplină satisfacțiune și despăgubire din partea 

guvernului aceloră neguțători, a căroră proprie
tate a fostă pe nedrepții încălcată de cătră or
ganele financiare. Ceremă să se cerceteze făp
tuit! cu totă rigdrea, decă cei dela putere nu 
voră să’și atragă asupră-le odiulă unei vrășmașe 
intențiunl față cu economii neungtirl dela noi.

Mesagiulu lui Grevy.
Etă cuprinsul!! mesagiului ce l’a cetită fos- 

tulil președinte ală republicei frauce.se congresu
lui întrunită Sâmbătă în Versailles:

Domniloră senatori! Domniloră deputății Cată vreme 
am întâmpinată numai greutățile grămădite în calea mea 
precum și atacurile pressei, abstinența bărbațiloră pe 
cari vocea republicei i-au chemată să stea alăturea cu 
mine și neputința crescândă de a forma ună ministeră, 
am luptnto și am rămasă acolo unde datoria mea m’a 
ținută încătușată. Der în momenlulă în care opiniunea 
publică mai bine luminată a manifestată o S'himbar’ și 
eu am ajunsă erășl in speranța d a puie forma unfl gu
vernă, au votată camera și senalulă totodată o resolu- 
țiiine, care sub forma amânării pănă la o oră fixă pen
tru a primi mesagiulă promisă, insemneză totă atâta 
câtă o silă făcută președintelui republicei, ca să-și de
pună puterea.

Datoria și dreptulă meu ar fi să ine opună. dâr 
în împrejurările în car. ne aflămă, nnă eonii ctrt între 
puterea executivă și între parlamentă ar pute ave ur
mări, care’mi impună imperiosă să mă oprescă. înțe
lepciunea și patriotismulQ ceră dela mine să cedezi!. 
Trebue să lasă răspunderea pentru acăstă procedare și 
pentru evenimentele, ce s’ară pute nasce de aci, acelora 
cari o au IuăIO asnpră-le. De acea mă despartă fără 
regrete, dăr nu fără mâhnire, de guvernă, la care am 
fostă chemată de doue ori, fără a-lă peți, și sunt con- 
sciu de a .-eea, că ml-am împlinită datoria.

Chemă ea mărturiă pe Franța. Franța va spune 
că in cursulă celorfi nouă ani guvernulă meu i-a asi
gurată pacea, ordinea și libertatea, i a câștigată in lume 
respectă, că fără întrerupere a lucrată la ridicarea sa 
și că în mijloculă Europei înarmate a pusă pe Franța 
in stare d’a’șt apăra onorea și dreptulă sen, că în fine 
înăuntru a condusă republi a pe calea moderațiunei, ce 
i o prescrie atătă interesulă câtă și voința țării. Franța 
va spune, că in schimbnlă acestora am fostă înlăturată 
dela postăiă meu, în care m’a pusă încrederea ei în 
mine.

l’ărăsindă vieța politică, nutrescă numai o dorință, 
ca republica să nu fiă păgubită prin loviturile re au 
fustă îndreptate contra mea și să iasă victoribsă din pe
ricolele, cărora o-au espusă. Imî dau demisiunea ca 
președinte ală republicei francese.

lules Griivy.

Cronica politică.
După ședința congresului nou alesulă pre

ședinte alo republicei francese Sadi-Carnot a pri
miți! felicitările președinților!! senatului și r. ca
merei, cărora le-a respunsu unnătorele :

„VA mulțumescu din adenculu ininiei pen 
tru felicitările vostre și pentru simțămintele ce 
mi le esprimați. Sunt petrunsu de gratitudine 
față cu membrii adunării naționale, cari concen 
trându-și voturile asupra numelui meu, au ma
nifestată dorința pentru pacificare și concordia, 
de care este însuflețită Francia republicană. Este 
dorința mea cea mai intimă, ca aeestă mare di 
să fiă neșt^rsă in inimile tuturorO, ea însemn? 
că representanții Fraudei se unescil și se înfelegă. 
Stăruințele d vdstră comune potă și trebue să 
asigure constituția și mersulfi regulată alt! unui 
regimu, care e stabilă, activu și capabilă de a 
da națiunei, pe lângă libertatea din întru și ve^a 
în afară, tbte bunătățile ce le așteptă ț<?ra nbst.ră 
dela republică. încă odată, domnii mei, vfi mul- 
țumeseit, puteți să contați la întregnlu meu de
vota mentu !“

Regele Italiei Umberto a primită Duminecă 

depntațiunile camerelor!!, cari i-au predată răs
punsurile la discursulă tronului. Regele îșl es- 
primă vina durere asupra perderii lui Depretis, 
care aduse ună serviciu corbnei recomandândă ca 
urmașă ală său pe patriotul!! Crispi, actualulă 
șefă ală cabinetului. Mai alesă față cu deputa- 
țiunea camerei a accentuată regele că este de 
lipsă o organisațiune tare în întru, pentru ca gu- 
vernulă italiană să aibă ve^a, care să-i facă po
sibilă a urma o politică folositdre în afară. In 
fine constată Regele că situațiunea țârii înăuntru 
și înafară este favorabilă.

In 4 Decemvre a. c. a fostă deschisă Scup- 
cina serbescă de cătră Regele Milanu. In mesa
giulă său Regele constată, că raporturile Sârbiei 
cu t6te statele suntu cele mai bune. S’au făcută 
pregătiri pentru revisuirea constituției. Financele 
se voră îmbunătăți prin introducerea de economii, 
fără a păgubi pute-ea militară și printr’o reformă 
a dâriloru pe basa drăptă. Serbia a satisfăcută 
îndatoririlor sale eu privire la construirea căilor 
ferate. Cu Turcia și România se voră încheia 
convențiuni comerciale, asemenea și cu Bulgaria.

Conferința română din Caransebeșfl.
Caransebeșu, 20 Noemvre 1887.

NumSrâsă, rnăreță și impunătâre a fostă conferința 
nășiră convocată cu scopă ca alegătorii s6 se pronunțe 
față cu pasulă făcută de d. deputată dietală ală nostru.

Ca la 600 de delegați din t6te comunele Severi- 
nuhiî afară de vre-o 6—7, au participată la acâstă con
ferință, care prin importanța, seriositatea și însuflețirea 
ei extraordinară. întrece t6te conferințele nâstre politice 
de pănă acuma Cele mii îndepărtate comune ale Al- 
majului au fostă peste așteptare bine representate. Și în 
fața delegațiloră vedeai seriositatea și resoluția.

Aeestă fisionoiniă a conferinței inlăuntru a întărită 
încrederea, 6ră în afară a insuflată respectă.

Ecă dectirsulă conferinței: La IO1/, înainte de a- 
amCijl se deschide conferința ’în sala otelului .Pomulă 
verde' și se constitue alegendu-șl de președinte pe d. 
protopresbiteră Mihaiu Popoviciu din Orșova, ăr de no
tari pe d.d. luon lonașă și Patriciu Dragalfna.

Președintele făcândă istoricnlă convocării acestei 
conferințe dă cetire literiloră d-lui deputată, Traiană Doda, 
cătră președintele dietei și apelului adresată cătră alegă
tori; apoi pune îutrebarea de<'ă conferința aprobăză pa
stilă tăcută de d. depuială ală nostru ...

Abia rosti președintele aceste cuvinte și întrega con
ferință prorupse în strigări de -aprobămă! *sg trăiască 
deputatulă nostru Traiană Doda!“ care manifestațiuni se 
repețiră mai multe minute pănă ce se lăou 6:ășl tăcere.

Acum d. Dim. Bogoieviciu din Bania face propu
nerea bine motivată, ca sS votămă adresă de aderință 
deputatului nostru.

D. Ștefană Velovană cetesee ună proiect de adresă*) 
pe care conferința îlu primesce cn mare însuflețire și’lă 
subscrie îndată.

După ncâsta se alege ună comitetă de acțiune pen
tru viitoroa alegere de deputată dietală.

I). luonu Ionașîi, între vii aprobări, adresezi con
ferinței ealditrâse cuvinte pentru susținerea solidarității 
între alegători, și pentru păstrarea ondrei naționale a cer
cului nostru electorală.

In line d. Pavelă Boldea din Borlovenl. propune 
ca conferința intregă să mergă la d generală spre a’i 
preda adresa.

Aeestă propunere se primesce, și după ce preșe
dintei.1 indrăptă cătră delegați cuventulă de încheiare, 
toti delegații mergă în sala comunității de avere, unde 
d. Generală primesce adrisi le aderință din mâniie pre
ședintelui conferinței.

D Generală in răspunsulă sâu la începută este e- 
tnoțională, cu rendă însă recâștigându-șl liniștea desfă
șură motivele pentru care s’a hotărîfă de a nu întră în 
dietă, der nici de a depune mandatulă de deputată, a-

*) S’a publicată în Nr. 256 ală „Gaz. Trans." din 
anulă curentă. — Red.

frauce.se
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poi continuă: scopulă meu a fostă ca să deșteptă pe 
Români și totdeodată ca vaitecele nostre să străbată 
pănă la locurile cele mai înalte; ca să vedă și Maiesta
tea sa, că nemulțumirea ndstră este mare și că suferin
țele nâstre au ajunsă de nu le mai putemă suporta; 
pentru că deeă eu ca generală, earele am sângerată pen
tru tronă și patrie, sunt silită să facă acăsta, âtnncl 
trebue să fiă ceva putredă în i părăția nostră, și că tre- 
bue luate mijlâce spre sunarea răului.

In fine D. Generală sfătuesee alegătorii, ca să ră
mână și pe viitoră solidari, să păstreze ondrea cercului 
nostru electorală, să nu să dea amăgiriloră și momelilor, 
pentru că astătțl de onărea cercului nostru electoralo 
est» legată onârea națională a tuturoră Româniloră din 
patriă.

Însuflețirea cu care a fostă primită cuvântarea dlui 
Generală este mai pre susă de orl-ce descriere.

Dela comunitatea de avere petrecură toți pe iu- 
bilulă deputată păn’ acasă, intre neîntrerupte strigări de 
• se ’trăiască deputatulu nostru Generalulu Iraianu 
Doda!*

SCiRILE PILEI.
Grigore Iinu din Poiana, in comitatulă Sibiiului, 

a cumpărata vr’o 60 de porci de aci din țeră și chiară 
din Clușiu. Finanții unguri au găsită cu cale a’i con
fisca și a’i vinde la licitația, sub pretextă că au fostă 
aduși ca contrabandă din România, deși Românulă nos
tru avea tote documentele că suntă de aci. Astea ni le 
spune „Ellenzek" dela 2 Decemvre, care se arată «in 
dignată", dâr nu găsesce cu cale a cere pedepsirea fi- 
nanților și despăgubirea bietului negustoră. Der amă ui
tată că acesta e Română!

—x—
Gendarmeria din Șeica mare de asemenea a con

fiscată apope de comuna Stena, comitatulă Târnavei 
mari, 62 de oi, sub cuventă că au fostă aduse ca con
trabandă din România.

—x—
Sub titlulă „Sergentulă majoră și regele maghiară, 

scrie .EHenzek" dela 2 Decemvre- „Așa numitnlă Csi- 
szâr, ajutătoră ală notarului de cercă din'AîulA de miră 
(Malomviz), comitatulă Hunedorei, după ce își isprăvise 
lucrurile, se dusese in cârciumă la ună pahară de vinO. 
Aici petrecău In bună voiă mai mulți tirani valachî cu 
sentimente daco-romane din comuna învecinată Clopotiva. 
Ună sergentă majoră obșitară cu numele Fona ia cu- 
vântulă și Valachii cu mare pietate ascultau cuvintele 
d iui ostașă. După ce s’au aprinsă mai tare, li s’a pă
rută că nici nu le cade așa bine băutura, decă in de- 
cursufă băuturei nu aruncă cuvinte murdare, dâcă nu 
insultă pe Maghiari. Sergentulă obșitară și in acâsta a 
premersă cu esemplu. Ajutorulă de notară, care alt- 
mintrea e ună june prea blândă și cultă (fiindă că e 
ungură și denunțătoră ?) n’a putută suferi acâstâ insultă 
fără a nu <j>ce ceva. A sărită eu tâtă furia asu
pra loră și i-a atrasă atențiunea lui Fona asupra îm- 
prejurărei, că lui, ca unui fostă ostașă ală Maiestății 
Sale, nu i se cuvine să’i âsă diu gură astfelă de vorbe. 
Sergentulă c. r. la autjulă acestora a sărită eupiinsă de 
furiă și In glasă mare strigă: .Ce-mi pasă mie de re
gele maghiară.’ între mine și intre elQ nici o legătură 
nu este, eu numai imriărată cunoscă!" „fn legătură cu 
acestea — continuă •Ellenzek. — sergentulă a espri- 
mată nisce injurălurl contra națiunei maghiare și contra 
regelui maghiară, cari nici nu se potă reproduce. C«i- 
szer turburată atrase aJențiunea lui Fona asupra urmă-

riloră dictate de lege pentru înjurăturile sale și cu acâsta 
cumet.ii s’au grăbită a se depărta din cârciumă. Ei 
insă nu s’au dusă acasă, ci l’au pătjită în drămă pe a- 
jutorulă de notară, cu toții s’au aruncată pe furișă asu 
pra lui și l’au bătută din crescetă pănă’n tălpi. Junele 
celă de trebă zace astătji intre mdrte și vieță. Pe Fona 
l’au prinsă și l’au dusă la judecătoria de cercă.* — 
Cum vedemă, foia kossuthisiă, care reproduce ori ce i 
s’ar spune că s’ar fi ijisă undeva și cândva contra Un- 
guriloră, de rândulă acesta găsesce că vorbele sergen
tului nu se pctă reproduce. Prin urmare nu e la mij- 
locă decâtă o agitațiune păcătOsă contra Româniloră din 
comuna din vorbă, cari sâ vede, că nu voescă să șl 
plece grumazulă sub genunchele miceloră pașale ale stă- 
pânirei unguresc!, ci voescă sâ fiă tratați omenesce și ca 
Români,

—x—
Se scie că teatrele ungurești, lncepândă din Pesta 

și pănă in cea din urmă localitate din provincia, ispră- 
veseă cu fiascurl, Așa fiasculă ultimeloră representațiuni 
teatrale unguresc! din Brașovă i a pusă pe gânduri pe 
kulturegyletiștii de aci, Capulă acestora, inspectorulă șco
lară ungurescă și Țâncălăulă codiței patriotice din locă 
— se nu crecjâ lumea că suntă trei persOne, nu, ci e 
una și aceeași, — a ținută o adunare kulturegyletistă și a 
hotărîtă să invite pe kulturegyletiști a forma din sînulă 
său ună comitetă teatrală, care să ia afacerea iu mână 
și totodată să organiseze o societate de diletanți perma- 
nenți. — De nu s’ar deochia de isprăvile ce o să le 
facă !

—x—
Kulturegyletulu ardellnu își va ține adunarea sa 

generală de ăsta ană la 27 Decemvre In Clușiu. Isprava 
va fi ună — banchetă. Mai vrea Kulturegyletulă din 
Clușiu să dea în erna acesta diferite petreceri și să in- 
stitue ună comitetă de femei ală Kulturegyletului. Ispă- 
vile voră fi alte — banchete.

—x—
La 2 Decemvre s’a scosă din Someșă in Mânăș- 

turuliî Clușiului cadavrulă unei femei, anume Berexlo 
Medicii au constatată că s’a sinucisă

Din nordulu Transilvaniei, în l-a Decemvre 1887.
CRespiingerea documenteloru scrise în limba română 

și germană de cătră tribunalulu regescu din Deșiu de 
cătră pretorulu din Gherla și usitarea limbei române în 
genere.) — Decă Kulturegyleturile maghiare s’au înființată 
spre a maghiarisa totă sufletulă omenescă de pe terito- 
rulă Ardealului și a Țărei ungurescl și lucră c’ună scopă 
premeditată in detrimentulă păcii și bunei înțelegeri, a 
câsta e treaba loră, poporulă română insă în mânia tu
turoră svârcoliriloră fanatice maghiare va rfmăne ceea 
ce a fostă, consciu de descendența sa din coloniile 
traiane.

Deeă însă jucjii reg. cu prepusă calcă și violâză le
gile constituționale, de cătră Maiestatea Sa împăratulă și 
Regele sancționate, — fiă chiar din mania de maghia- 
risare, — credă că a sosită timpulă ca sâ reclamămă 
și in publicitate.

E cunoscută că din mai multe părți ale Transil
vaniei și ale Ungariei au începută unii jucji regescl cu 
deosebire la cărțile funduare a respinge rugările de în- 
tabulare pe basa documenteloră scrise în limba română 
și germană cu ignorarea legei de naționalitate din an. 
1868 și că mai totdâuna de câte ori s’au recurată ast- 
feliu de decisiuni ilegale, alâtă tabla reg. din Tergulă 
Mureșului (M. Vâsârhely) câtă și cea din Pesta le-au 

nimicită și au statoiită din principiu, că documentele 
scrise în limbile țării: română și germană să se ia In 
cuvenita considerațiune și ca basă pentru drepturile 
câștigate. —

La tribunalulă din Deșiu ca oficiulă cărt. fund. însă 
itcralele anulări ale decisiuniloră aduse contra legiloră 
sustă tore nu l’au conturbată nici decum pe domnulă 
jude reg. Pap Farkas, — pe strănepotulă preotului gr. 
cat. din Ciugudă, a căruia tată Aloisiu Pap, și sub ab- 
solufismă încă a fostă numită jude reg. ca română — 
și acestă d. Pap F’arkas din hiperzelă maghiaronă, cum 
facă toți cari n’au avută norocirea de a se deriva din 
sângele lui Arpad, a' respinsă neîntreruptă documentele 
în limba română scrise, făcând daune enorme pârțiloră, 
cari au dorită ași validita vreună dreptă de proprietate 
său vr’o pretensiune, așa a pățit’o biserica gr. cat. din 
Mica, în care causă am ondre a vă comunica, spre pu
blicare, recursulă bine motivată compusă de d. advocat 
Aug. Munteană și otărîrea tablei reg. din Tergulă Mure
șului, ambele în limba originală ca acte istorice*); totă 
astfelă o pățesee biserica gr. cat. din Copleană, care a 
cumpărată pe veciă ună loc internă cu scopă de a-șl 
edifica birerică pe el, dela lonă Dană a lui Mihaiu și 
soția sa — oficiulă cărții funduarie prin d. Pap Farkas, 
ca referințe, respinge intabularea, pentru-că contractulă 
e compusă in limba română, contra cărei decisiuni ase
menea s’a apelală la Tablă; și a pățit’o și institutulă 
• Economulă» din Clușiu cu mai multe contracte trimise la 
Deșiu spre înlabulare ci să’și asigureze banii împrumutați 
încâtă în urmă fu silită direcțiunea „Economului" a se 
plânge la ministcrulă de juslițiă.

fntr’aceea și președintele tribunalului din Deșiu, d. 
Balâs Mâ'he încă ceru inviare dela Esc. Sa ministrulă 
de justiție că ce să facă cu documentele scrise in limba 
română? Dela ministru a și sosită răspunsulă atâtă la 
plânsorea direcțiunei «Economului", cât la cererea pre
ședintelui căpătându acâsta îndrumare dețermurită, ca 
să înfluințeze la cărțile funduare ca astfelă de documente 
să se primâseă cu valore de dreptă și pănă când legea 
nouă în trebile funduare. nu ar cuprinde o altă disposițiune 
Acâstă disposițiune legală și ințelâptă a Esc. Sale minis
trului ce impresiune a putută face numitului jude și pre
ședintelui, care precum se vede încă cu scopă a ignorat 
legile sustătOre, e treba loră! Apa rece e o medicină 
generală, pole că și d-loră voră să se mai stâmpere de 
mania maghiarhărei și să recunOscă, că au a se su
pune legiloră, pe cari au depusă jurământulă; rămâne 
insă o singură întrebare: ore presidiulă comunicat’a dis- 
posițiunea ministerială pe cale oficiâsă cu d. Hap Far
kas și Ore acestă d. jude se va supune acelei disposiți- 
uni înalte? vederemo!

Sperămă insă că documentele scrise în limba ro
mână pe viitoră se vo'ă prim) la tOte oficiile și fără ală
turarea copieloră făcute în limba maghiară.

Spre încheierea acestui comunicată observă, că și 
organele administrative nu respecteză limba română, în 
care privință încă potă servi ca o faptă complenită. Pri- 
marulă satului Dindeleag, Ioană Veres, fu depusă din 
oficiu, că nu scie limba maghiară. In locuit) acestuia pre- 
torulă d. Adam din Gherla oblrude pe ună Borbely Arpâd. 
Acesta defraudâză vre-o 600 fl. ș; în locuia acestuia a- 
mintitulă preioră preste voia represemanțiloră comunali 
impune pe Veres Akos, altă Maghiară, venită de airea în 
sată, numai fiindă că scie unguresce, fără observarea 
formeloră legale. Representanții români recurgă la co- 
misiunea comitatensă, care aprobă procedura pretorelui,

*) Le vomă publica — Red.

FOILETON U.

lacobina.
(după Pierre Decourcelle).

Era tOmna anului 1869 in luna lui Brumară; vân- 
tulă sufla cu asprime spulberându sărmanele frunte în
gălbenite prin vâzduhă. Erna fiindă la pOriă, fie-care ’șl 
aduna in jurulă casei sale cele trebuinciose, pregătindu-se 
a întâmpina acestă Ospe greu de împăcată și necruțătoră 
ală naturii Alergatulă p’afară ală copiiloră încă era pe 
sfârșite; ei părăsiseră câmpulă și codri mergftndă unii la 
scâlă, âr alții alegftndu’șl de arenă a petreceriloră loră 
loculă din jurulă căminului.

★

iDtr’o odăiță, ca ună adevărată cuibă de pasări, lo
cuia o familia.

Tatălă, cu numele Ioană Reynauld, era artistă; 
făcea desemne pe lemnă și câștiga pe (ji două-^ecl pănă 
fn două-<jecî și cinei franci.

Mama, Maria Madelena, încă de Iotă jună, deși 
avea o fiică mărișâră de șâpte ani, îngrija de casă și 
torcea la lână.

£r fiica, mica lacobina. era intr’adevără ființa cea 
mai adorabilă, jumătate îngeră, jumătate diavolă, făcân- 
du’și pe tata și pe mama ei, de diminâța pănă sâra, să 

inebunâscă de dragulă ei. Și acâsta se întâmpla din două 
motive, ântâiulă, că mamă sa nu i se împotrivea în ni
mica, ală doilea, că tatălă ei îi făcea totă ce ea dorea.

Copila era cam sburdalnică, e adevărată, dâr ân 
să ’țl fi dată mâna—ca lată—a’i refusa ceva, o jucăria 
seu o cofetură, unei ființe micuțe, blonde, care ii tjice cu 
vocea ei cea blândă și dulce: .Bunulu meu tată, vei fi 
forte nobilă, dâcă vei avâ bunătatea... a face ceea ce 
voescă eu!< și carea te ia de după capă în brațe, și 
carea te imbrățișeză astfelă, cum numai femeia te scie 
îmbrățișa.

Ei viețuiau tustrei în miculă loră cuibă, de Iotă 
s’mplu, totă atâtă de simplu câtă și de curată, situată 
la Neuilly, și ne costândă decâtă cinci sute de franci pe 
ană. Tustrei trăiau deplină fericiți.

Răsboiulă sosi. Prusienii îlă purtară victorioși. 
Franciei îi ajunse cuțitulă la osă și-’șl provotă toți fii 
într’ajutoră.

Ioană Reynauld își părăsi creidnele de desemnă și 
luă pușca in mână, pe care o scia mănua, fiindă-că ’șl 
făcuse serviliulă militară de șâpte ani.

Maria Madelena nu era romană, dâr era o bună 
franceză. Vătjându-șl bărbatulă că ’șl împlinesce dato- 
rința sa, ea nu vărsă nici o lacrimă. De câte-ori pleca 
bărbatu-său la batalionulă său, ea 'lă îmbrățișa și-i dădea 
și pe mica lacobina să-lă îmbrățișeze.

Parisulu fu asediată.
Ioană Reynauld nu voia ca soția și fiica sa să su

fere de orârea asediului. Dâcă n’ar fi avută decâtă nu
mai pe soția sa, și-ar fi dus’o cu sine, sciută fiindă că 
femeile Franciei — și ele au dovedit'o din destulă în 
acestă ană funestă — suntă totă atâtă de eroice ca și 
femeile Romei antice sâu ale vechei Galii. Dâr la mij- 
locă era lacobina! Și Ioană Reynauld nu se putea îm
păca cu idea de a’șl vede iubita sa fiică lipsită de pâne 
și chiară de somnă

Elă le trimise dâr la ună unchiu ală său, carele 
era farmacistă In Libourne, aprâpe de Bordeaux. Le dădu 
toți banii ce’i pusese la o parte pentru a forma zestrea 
lacobinei, și le conduse la gara d’Orlâans.

Despărțirea dintre hărbată și soțiă a fostă sfășietâre. 
Copila li privea plângândă cum se îmbrățișau și cuprinsa 
de grâză <4*se: „Mamă, haid’ să nu ne ducemă!*

Locomotiva Oueră. Ioană Reynauld închise ușa va
gonului, care ducea două jumătăți ale inimei sale, și se 
reintârse acasă murmurândă: „Adio famihă!... Patriă 
pentru tine să gata!

Nici ună momentă n’a fostă mai tristă pentru elă 
decâtă acela, când reintră desolată în acea casă deșârtă 
unde de șâpte ani nu aflase decâtă bucurii, și unde se 
vedea singură, despărțită de acele ființe pe cari le iubea 
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Ins6 representanții de nou au apelatei și la ministeriulă 
de in'erne. Voind vede ce resultatd voră dobândi. La 
timpulă său voin reveni asupra causei acesteia.

Din tote aceste cașuri concrete resultă, că Româ- 
nuld este privită de ilotd și străină in patria lui, și di- 
regălorii justiției și ai adminislrațiunei publice ișl faed 
numai merite inaintea ocârmuirei prin nerespectarea le- 
gilord, a limbei române și a Românului!

In genere presiunea și lerorisarea eserciată asupra 
Românilord e alâtd de mare, incâtd s’ard clătina din 
fundamentd statuld s-lui Stefand — de ar cuteza să vor- 
bâscă nisce Români funcționari ei între ei In altă, limbă 
decâtd In limba maghiară.

De curândă inaintândă de aci und amploiatd ro
mână dela justiția, se presentâ noului său șefă, care âră 
era Română, der n’au vorbita, nici între ei singuri fundă, 
o vorbă românesce in oficiu, ca nu cumva să-i audă ci
neva, să i denunțe și să-și părdă posturile.

Der cum vorbesce Armânulă cu Jidovuld, și Ungu 
rulă cu Sasuld ? decâtă românesce. In pieței-1 orașului 
Ardâlului predomnesce limba română. Din graiulă viu 
ald poporului, inimicii seculari ai limbei nâstre nu o 
voră pute scâte in veci armoniâsa și dulcea limbă română! 

Argus.

Sgomote ciudate.
De câteva 4'^e circulă cele mai varii sgomote des

pre obiectele de preța din museula națională ungurescă 
și din galeria de tablouri, ambele din Pesta.

„Pești Hirlap“ raportâză, sub titlulă „tesaure națio 
nale furate*: „In cercurile parlamentare scriitorice și 
artistice se șoptesce de câteva 4'le despre und casă sen- 
sațională, care nu numai în țâră, ci și in streinătate va 
produce o panică impresiune. Se vorbesce adecă, că 
tesaurile secțiunei archeologice a museului națională, da
rurile voluntare ale națiunei ungurescl, suntd decimate 
și schimbate cu imitațiunl fără valore. Numele denun
țătorului e invălită in cea mai adâncă discrețiune, der 
se și istorisesee deja, că giuvaerele schimbate și meda- 
liele de aură au ajunsă in manile unord comercianțî 
streini de lucruri artistice."

Contrard acestei seiri aduce -O. Ert.“ următfirea 
comunicațiune: „Suirea de sensațiune, câ unele dintre 
tesaurele secțiunei archeologice a museului națională ar 
fi fostă vândute ori înlocuite cu copii fără valore, după 
o informațiune primită din parie competentă, e neînte
meiată. Acăstă scite provine probabilă de acolo, că d. 
Franz Pulszky, directoruld museului națională, cu privire 
la starea averii sale a fostă silită a vinde în tâmna a- 
cestui an astfeld de obiecte de artă, care formau pro
prietatea sa privată...»

„Pester Lloyd“ adeveresce, că din dulapurile sec
țiunei de anticitățl lipsescă in adevâră unele obiecte, dâr 
acestea s’ar fi aflândă in secția galvano-plastică a mu
seului industrială. Museulă națională lasă anume obiecte 
mai interesante pe timpd mai lungă, ori mai scurtă 
museului industrială pentru reproducere galvanoplas- 
tică. Ce privesce aceste imitațiunl. se pare că in a- 
devără s’au făcută cu ele unele șarlatanii. Unii co 
mercianțl să fi pusă anume în comerță copiile galvano 
plastice ca adevărate, ca obiecte provenindă din museulă 
națională, inlăturândă simplu sigilulă care dovedea că e 
copia.

In acâstă afacere deputatulă Geza Polonyi a adre
sată o interpelare ministrului instrucțiunei, invinovățindă 
pe directoruld galeriei de tablouri a țării că au dispă
rută unele obiecte de artă, resp. au fostă schimbate cu 
copii, âr deputatulă Komlossy aceeași acusare a ridicat’o 
Inlr’o interpelare contra directorului museului națională 
Franz Pulszky. Ministrulă a promisă că va ordona cer
cetare.

Directoruld galeriei de tablouri Karl Pulszky adre- 
săză foiloră din Pesta o scrisăre in care declară ca ne- 
fundată acusațiunea, și ca provenindă numai din răutate. 

’ȘI reservă, după ce va fi terminată ancheta, să tragă la 
răspundere pe deputatulă Polonyi.

Comisiunea de anchetă fiindă numită și intrunin- 
du-se, luară mai intâiu interogatoriulă deputatiloră Kom
lossy și Pofony, cari declarară, că interpelările le-au fă
cută In urma comunicăriloră date de cjiare. Celă dm 
urmă a numită și persone, dela care a aurită amărun
tele și care, precum crede, au cunoscință mai de aprâpe 
despre faptele imputate. Comisiunea a hofărito să ia in
terogatoriulă și acestoră persone. Ce privesce copiile, 
acelea nu se potă confunda cu originalele, deărece la 
urima ochire se cunoseă că sUntă copii, prin urmare e 
cu neputință să înlocuiască originalele.

Ca apendice la acestă afacere, „Hircsarnok" comu
nică, că cu totă vlulă interesă ce se pune pentrn gale
ria cu tablouri — din causa afacerei de mai susă ? — e 
slabă cercetată. De altmintrelea în galeriă domnesce o 
disordine „pitorescă": tablourile atârnă neregulată pe pă
reți ori zacă pe pământă; catalogă nu e, tăblițele sumă 
murdare. Se aștâptă ca comisiunea de anchetă să pună 
totulă in ordine.

De altă parte „Pester Lloyd“, anunțândă represen- 
tarea bueăței teatrale ungurescl „Uj âlet" țviâța nouă), 
tjice că mai multe scene din ea se potrivescă de minune 
cu afacerea museului și galeriei. In actulă ală 3 lea e 
învinovățită ună deputată (directorii museului și galeriei 
Franz și Karl Pulszky incă suntd deputațl) de neonesti- 
tate și tinăra și frumâsa lui fată apare speriată și tur
burată în camera depatațiloră ca să o râge să nu’i atace 
onârea tatălui său. Și acestă rolă l’a jucată d-na Emilia 
Pulszky-Markus.

Ultime seiri.
Londra, 5 Decemvre. — „Times“ dice că 

guvernulu englesu a refusatu formală d’a adera 
la întreita alianță și d’a pune flota sa la dispo- 
siția stateloră aliate.

Parisu, 5 Decemvre. — D. Sădi Carnot, 
primindă dimisia miniștriloru, a mulțumită d-lui 
Rouvier și colaboratoriloră lui pentru devota 
mentulu loră patriotică, și le-a făcută cunoscută 
că nu va hotărî nimică în privința formării ca
binetului fiitoru mai nainte de-a consulta pe pre
ședinții camerii și senatului, precum și pe șefii 
grupuriloră parlamentare.

Parisil, 25 Noemvre. — Tote trupele care 
fuseseră chemate în vederea evenimentelor»! po
sibile, pldcă atjl la garnisdnele loră.

SOIRI TELEGRAFICE
(Serv. part, a »Gaz. Trans.»)

PARIStT, 6 Decemvre. — Alegerea lui Sadi- 
Carnot ca președinte ală republicei a făcută în 
departamentele din Francia cea mai bună impre- 
siune. Generalulă Boulanger a felicitată pe Sadi- 
Carnot, ca fostă colegă ală său în ministeră, 
salutându-lă în terminii cei mai călduroșl și res
pectuoși.

ROMA, 6 Decemvre. — Ministrulă - preșe
dinte Crispi a declarată în cameră că în 1 rma 
cutremurului de pământă din Calabria, guvernulă 
a trimesă îndată ajutoră. In Bisignano s’au sur
pată 900 de case, 22 fimenl au fostă omorîțî și 
60 răniți. Pagubele se urcă la ună milionă de 
lire (franci.)

DIVERSE.
Succesele dela Monte Carlo. — Mare veselie dom

nesce în Monte Carlo. Acționarii ișl frâcă mânile de 
bucuria fiind-că dividenda pentru sesiunea 1886-87 a în

trecută tâte câștigurile din alțl ani. Nu’i vorbă, și vic- 
timile jocului au fostă mai numerâse, 76 la numără. 
Afară de acâsta s’a găsită ună espedientă escelentă pen
tru ca publiculă să fiă ferită de priveliștea intristătâre a 
ducerei la mormântă a celoră cari au dată mâna cu 
mortea. Drumulă spre cimitiră, care mai nainte trecea 
din Monte Carlo prin Monaco, este acum astfelă, că duce 
d’a dreptulă de din susă de podulă dela Santa Devota 
la cimitiră, fără ca să atingă orașulă Monaco său Con- 
damina. Prin urmare locuitorii principatului pe viitoră 
nu voră mai fi turburați In liniștea loră idilică prin du
cerea la mormântă a tuturoră nenorocițiloră, cari Ișl 
facă sfârșită vieței. Și astfelă joculă continuă cu ani- 
mațiune.

Două profeții. — In familia moștenitorului de tronă 
ală Germaniei în timpulă greului morbă ală acestuia, s’a 
conversată: că o renumită prorociță a profețită împă
ratului Wilhelm, că elă va ajunge vârsta de 96 ani, fiulă 
său însă nu va ajunge pe tronă, ci ună schilavă. înainte 
cu doi ani prințulă de corână a cercetată catedrala din 
Magdeburg. Spre a merge la ea i s’a arătată o părtă 
laterală, prin care avea se trâcă. Principele întrebă: 
pentru ce nu-lă conduce prin pdrta principală? I s’a răs
punsă, că esistă o credință, carea nu permite trecerea prin 
porta principală. Insistândă însă principele, ca să trâcă 
prin porta principală, cu forța a deschisă acestă pârtă 
și cercetândă adevărătulă motivă, pentru care s’a oprită 
de a trece prin acea pârtă, i s’a răspunsă: ,,Hohen- 
zeller-ulă, care va merge prin porta principală la cate
drală, nu va ajunge pe tronă.“

0 nouă aplicațiune a electricităței. — Ună foto
grafă română din Bucuresci, d-lă I. Niculescu, după cum 
’i se spunej «Gaz. Săten., pdte pune sub siguranța unui 
clopotă electrică orl-ce casă de fieră său altă obiectă, 
îndată ce s’ară apropia cineva de asemenea obiecte, per- 
sonă care voesce a fi prevestită d’acâsta e sculată chiar 
din somnă prin sunetulă continuu ală clopoțelului, care 
se pdte așetja ori unde se doreșce.

întrebuințați pentru scrisă cernelă negră! — Totă 
acestă d. Niculescu pune în vederea publicului ună lucru 
ce s’a putută observa de fie-cine și pe care, din uitare 
de sigură, nu l’amă văzută semnalându-se până acum. 
E vorba de cernâla violetă, roșie și albastră de prâstă 
calitate ce se îutrebuințeză cu deosebire — din causa 
eftinităței — mai Ia tâte autoritățile din țâră de vr’o 8 
la 10 ani. Lumina decolorâză literele scrise cu asemenea 
cernâlă și in scurtă timpă nu mai râmâne pe hârtie de- 
câtă nisce urme de condeiu aprâpe ilizibile.

Contra arsuriloru. — E o (jicâtdre poporală care 
spune: cuiu pe cuiu scâte! Deci, dâcă te frigl, ține par
tea friptă vr’o 2 minute inaintea focului și țf-a trecută, 
de nu te-ai friptă râu. Dâcă te ai friptă mai tare ține 
partea aceea în apă rece în care ai turnată puțină oțâtă; 
acopere apoi cu făină, cu tibișiră sâu și mai bine cu 
foi de aloesă. Dâr mai bună ca orice e următărea re
țetă cu care ml-a potolită durerea, ună fostă doctoră 
din R.-Sărată, Gr. Stroia, acum câțiva ani, când — a- 
prin4endu-se o lampă cu petroleu — ii apucasemă cu 
mâna sticla. O recomandă tuturoră de ârece durerea 
dispare aprâpe imediată și vindecarea e repede: Uleiu de 
migdale dulci 15 grame în care se amestecă 100 grame 
de apă de vară. („Gaz Săt.“)

Numere singuratice din „Gazeta Transdlva- 
nieP ă 5 cr. se potu cumpăra in totungeria 
lui I. GHOSS, ți în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciur cu.

Editoră și Redactoră responsabilă Dr. Aurel Muresianu.

și mai vârtosă ne avândă nici o speranță de a le mai 
revedâ.

S’așetjâ pe scaunulă sâu de lucru, puse fața în față 
cu elă scăunelulă pe carele ședea mica lui sburdalnică, 
avândă o jucăriă seu o carte In mână, și de care elă se 
ruga pe când lucra la desemnele lui, ca sâ nu’lă mișce 
și sâ-lă conturbe dela lucru.

Sera Reynauld se duse In redute.
Parisulă nu mai era decâtă ună vastă locă de râs- 

boiu, unde scirile din afară nu soseau decâtă cu mare 
greutate.

Cu t6te aceste, Reynauld primi in douâ rânduri 
scrisori, care’lă liniștiră asupra sorții celoră douâ scumpe 
giuvaere ale sale.

Unchiulă din Libourne, Petru Boazan, le primise 
cu brațele deschise. Le pusese la disposițiă odaia lui 
cea mai frumâsă, și elă o afla pe lacobina atâta de dră
gălașe, incâlă ținuse demnă a 4,ce Măriei Madelena:

— Nepâta mea! dâcă nu ți așă fi unchiu, așă dori 
sâ ’țl fiu bărbată !

Acesta era frumosă din partea unui flăcău bătrână 
și seriosă. Insă dâcă elă era nebună de dragostea Ia- 
cobinei, a micei lui nepâte. acâsta pe lângă tote povețele 
mamei sale, numai pe jumătate atâta afecțune arăta pen
tru unchiulă său.

N'a putut’oj face cu nici ună preță să îmbrățișeze 
pe unchiulă ei Boazan.

— Te voiu strînge in brațe când tătuca va fi aici! 
— (Jicea ea uuchiului Boazan, care nu putu obtinâ mai 
multă decâtă atâta. Elă trebui să se îndestulâscă aco- 
perindu-i fragezii obraji cu sărutări, fără a’i cere în 
schimbă să i-le plălâscă cu aceeași monedă.

Primindă aceste scrisori prețiose, Ioană Reynauld 
plânse ca unu copilă. Le ceti și receti și le purta la 
sine ca ună talisrnană.

lntr’o 4> scrisorile îi scăpară viața. Acâsta se întâm
pla in diminâța bătăliei dela Champigny.

înainte de a se pune in marșă cu compania, elă 
le receti și, ca să nu le sdrucâscă (mototolescă), le puse 
intr’unt! portofoliu mare de piele, pe care-lă băgă în 
busunarulă dinăuntru ală tunicei sale.

Ună glonță îlă trânti la pământă. Colegii săi ilă 
crecjură mortă. Fiindă ridicată, se vă<}u că nu era de- 
câtă leșinată.

Glonțulă străbătuse prin tunică și se oprise în drep
tulă scrisoriloră, după ce găurise primulă părete ală 
portofoliului.

Căițândă elă strigase: «lacobino"!
Tretjindu-sc din leșină, repetă: „lacobino! Ma- 

deleno I»

Comunicațiunile deveniau din ce in ce totă mai a- 
nevoiâse. Erau aprâpe imposibile.

Parisulă împresurată, încinsă într’ună cercă de fer, 
nu mai primea seiri din departamente decâtă prin mij
locirea porumbeiloră călători, sâu a baloneloră ce se ri
dicau de pe înălțimile dinprejură.

In fine după cinci luni, care părură o eternitate de 
ună chină nespusă, sârmanulă părinte și nefericitulă băr
bată primi o scrisore, aducându-i vestea, că fiica și so
ția sa erau încă totă la Libourne, că copila fusese bol
navă, dâr eă’i mergea mai bine și că intrâbă de talălă 
său în fiă-care diminâță când se scâlă și în fiă-care sâră 
când se culcă.

Maria Madelena adăuga că n’avea de locă seiri 
despre dânsuiă de trei luni întregi și că cu multă greu
tate șl-a putută ascunde mâhnirea înaintea fiicei sale.

lacobina sufere! lacobina bolnavă !
In scrisâre altceva nu se efleea. Din ea transpira 

o desperare ascunsă, care trebuia să nebunâscă pe ne
fericitulă Ioană Reynauld.

Elă scrise scrisori peste scrisori. In fiecare balonă 
ce pleca din Parisă, punea câte una, dâră nu primea 
răspunsă.

(Va urma.)



Nr. 259. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.
Oaraolfi Ia buria de Vlena Bursa de Bucuresci.
din 3 Decemvre st. u. 1887.

Rentă de aură 5°/0 . . . 99 — ■ Bonuri croato-slavone . . 104 25 
Despăgubire p. dijma de

vinO ung........................ 99.—
Imprumutulii 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 aurii austr. . . 11190 
Losurile din 1860 . . . 135.—

i Acțiunile băncel austro- 
ungare ........................  887 —

• Act. băncel de credita ung. 283.50 
| Act. băncel de credita austr.276.70 
| ârgintula —. — Galbinl
| împărătesei ..................5.93
I Napoleon-d’orI .... 9.95
, Mărci 100 împ. germ. . . 61.70 
Londra 10 Livres sterlingc 125.75

Renti de h&rtiă 5°/0 . . 98.60 
împrumutul^ căilorâ ferate 

ungare..........................149.25
Amortisarea datoriei căi- 

lorS ferate de ostâ ung. 
(1-ma emisiune) . . . 95.70

Amortisarea datoriei căi- 
lord ferate de ostQ ung. 
(2-a emisiune) .... 125 60

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 112 —

Bonuri rurale ungare . . 104.40 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.4O 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișfl............................  104 20
Bonuri cu ci. de sortare 104 20
Bonuri rurale transilvane 104 60

Curnp.
Cota oficială dela 19 Noemvre st. v.

Renta română (5%).
Renta rom. amort. (5°/0)

93>/a
96—
91 —» convert. (6°/0)

tmpr. oraș. Buc. (20 fr.) 34—
Credit fonc. rural (7°/„) . 105—

> >> >> (5°/o) ■ 91»/*
> » urban (7°/0) 103—
> . (6’/0) « 96—
> ’ (5°/0l • 871/,

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

< > • Națională —
Aur-O contra bilete de bancă . . 14?/«
Bancnote austriaco contra aură. . 2.03

1887.
vend.

9P/a
97—
92—
36 —

106—
92*/,

104—
97—
88'/3

15.—
2.04

Cursuiu pieței Brașovu
din 4 Decemvre st. n. 1887.

Bancnote rotnăitescl . . . . Cunip. 8.53 Vând. 8.55

ărgint roiuanesi................. t 8.50 b 8.52

Napoieon-d’orl..................... » 9.94 • 9.96

Lire tureescl.......................... 11.22 > 11.25

Imperiali.............................. > 10.22 > 10.26

Galbeni.................................. 9 5 87 > 5.90

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0 . » 101.— » 102.- -

„ ’ n 5°/o • w 98.— - 99.—
Ruble Rusesel..................... , » 110.— » 111?/,
Dțscontulă ... » ry l()°/9 pe ană.

***

**
* ti*
f

♦ e
f**f
♦ c s e e e

„ALBINA/4 

Institutu de creditu și de economii 
FILIALA BRAȘOVU.

Primesce depuneri spre fructificare și platesce pentru 
amăsurată timpului de abdicere, darea de venită de lO°/o șiele,

5, 4 seu 3’b’A, interese;
cumperă și vinde scrisuri fonciare de ale „Albinei® 

după cursuiu cailei, pe care totodată le recomândă p. t. publicului 
ca cea mai sigură și avantagibsă hârtia pentru plasarea de ca
pitale ;

escompteză cambii CU celu puțină două subscieri după ca
litatea loru cu interese de 6’/3—8°/o;

escompteză cambii cu numai o subscriere d&a acelea 
suntă asigurate prin hipotecă cu

acordă credite de conta 
acordă împrumuturi pe 
și nu suntu supuse stricarei 
după suma împrumutului ;
acordă împrumuturi pe

Budapesta Viena și Bucuresci, pănă la 85°/o a

bilă
8°/o

7°/o interese;
curentă cu (V/a °io interese; 
mărfuri cari an o valore sta 
pe lângă interese delii 6V2—

tote efectele cotate la bursa 
cursului loru

*

e
&
%a

din
pe lângă interese pe 6*/s°/0;

cumperă și vinde după cursuiu dilei monete;
primesce în comisiune cumpărarea și vinderea de U 

orî-ce hârtii de valore pe lângă cele mai ieftine condițiuni;
închiriază pe teritoriulă ce lu posede lângă gara Brașovu 

și care e prin șine în legătură nemijlocită cn gara însăși, atâtă 
locuri libere pentru depositarea de marfă câto și cabine 
în magazinele sale seu magazine întregi, și primesce și can
tități

bații

I

♦
e

dela

mai mici de mărfuri spre depositare în magazinele sale. 
Deslușiri detailate se poti'i lua la

de încredere a acesteia.
Orele de

3—5 p. m.
Localulu

cassă suntu în fiă-care

cassa filialei și la băr

„Filialei" este în
Nr. 90. etagiulu I.

Brașovu, piață

e 
e

$
«s 
e

i

„EQUITABLE,“
Societate de asigurare pe vieță în 

New-York (fondată în 1859), ’
Capitală de asigurare la 31 Decemvre 1886 = 2,100 mi- 

libne franci. Statulă averei la 31 Decemvre 1886 = 400 milibne 
franci. Percepțiuni de premii și dobentjl în anulă 1886 — 100 mi- 
libne franci.

Subdirecțiunea pentru Ungaria:
BUDAPEST, ANDRASSY-STRASSE Nr. 1.

Agentului generalii în Glușiu:
LEOPOLD HUNWALD. 3—6

Publicațiune.
Pentru a se asigura pe anulă 1888 CUI'ățirOil SObelOTU și a 

COȘUrilol'îî ținătâre de localitățile judecătoriei centrale și de biuroulă de 
verificare pentru măsuri și greutăți din comitatulă Brașovului, se va 
pertracta la 16 Decemvre <1. C. 11 6rc a. 111. asupra oferteloră sigi 
late incluse pănă atunci.

Doritorii de a concura suntă provocațl a-șl trimite pănă la (jiua 
și ora de mai susă ofertele loră la oficiulă vice-comitehii, în scrisă și 
sigilate, provătjute fiindu cu vadiu de 5 fl.

Brașovă, 26 Noemvre 1887.

Nr. 11,154—1887.

1—2
Iuliu Roii,

Vice-comite și c-onsiliarO reg.

Publicațiune.
Pentru asigurarea liferațiunei a 12 părcclll CÎSlIie și 12 pă- 

rechi g’hete. necesare pe anulă 1888 pentru servitorii dela judecătoria 
comitatului Brașovă, se va pertracta în 16 DecemVi‘3 10 ore a. 111. 
la oficiulu vice-comitelui asupra oferteloră prespnlate de concurențl sub 
scrisbre sigilată.

Doritorii de a concura suntă provocațl, ca pănă la (jiua și ora 
de mai susă să-și aștbrnă la oficiulă vice-comitelui ofertele loru în scrisă 
și sigilate, proveij'ite cu vadiu de 20 fl. v. a.

Condițiuniie de liferare se potu vede de ă(ji încolo la oficiulu 
administrativă ală vice-comitelui în brele de oficiu.

Brașovu, 24 Noemvre 1887.

Nr. 11,049—1887.

1-2

Nr. 11,050—1887.

Iuliu Roii,
Vice-comite și consiliată reg.

Publicațiune.
Pentru asigurarea liferațiunei lemuelori! de focfl, necesare pe 

anulă 1888 la oficiulă administrativă, orfanalu, la oficiulă jurisdicțiunei 
pupilare și la biuroulă de verificare pentru măsuri și greutăți din co
mitatulă Brașovului, socotite cam Ia 415 metri cubici lemne uscate de 
fagu, se va pertracta la 1(5 Decemvre ă. C. 9 (ire a. 111., la oficiulu 
vice-comitelui, asupra oferteloră făcute prin scrisbre sigilată.

Doritorii de a licita la acbstă liferațiune suntă provocațl, ca pănă 
în dina și ora de mai susă să-și așternâ la oficiulă vice comitelui ofer
tele loră în scrisă și provădute cu 52 fl. vadiu.

Condițiuniie de liferare se potă 
administrativă alu vice comitelui în orele

Brașovu, 24 Noemvre 1887.

vedă de atji încolo la oficiulu 
de oficiu.

1—2
Iuliu Roii,

Vice-comite și consiliată reg.

Publicațiune.
Pentru asigurarea liferațiunei rechisitelolTl (le cancelariă ne

cesare pe anulă 1888 pentru oficiulu centrală ală judecătoriei pupilare 
și pentru biuroulă de verificare pentru măsuri și greutăți din comitatulă 
Brașovului, se va pertracta în 15 Decemvre a. c. 10 bre a. m. la ofi
ciulu vice-comitelui asupra oferteloră făcute prin scrisbre sigilată.

Doritorii de a concura, la acbstă liferațiune suntă provocațl pănă 
la (jiua și ora de mai susă a-și trimite la oficiulă vice-comitelui ofertele 
loră în scrisă și sigilate provăcjnte 
trebuincibse.

Condițiuniie de liferare se 
administrativă alu vice-comitelui în

Nr. 11,047 —1887.

2—2

Nr. 11,048 — 1887.

fiindă cu vadiu de 20 fl. și mostrele

vede de atji încolo la oficiulă 
de oficiu.

Iuliu Roii,
Vice-comite și consiliată reg.

Publicațiune.
Pentru asigurarea liferațiunei îmbrăcăminteloră 

1888 pentru servitorii judecătoriei comitatului Brașovu 
în (jiua de 15 Decemvre a. c. 9 bre a m. 
asupra oferteloră făcute prin scrisoii sigilate.

Doriiorii de a concura suntă provocațl a-șl trimite pănă la (jiua 
și ora de mai susă ofertele loru la oficiulă vicecomitelui, provătjute fiindu 

80 fl. vadiu și mostre de postavG și de materiă pentru îmbrăcăminte 
vară.

Imbrăcămintele ce suntă a se lifera constau din următorele bucăți;
4
5
6
5
6
11
11
11
22
11

necesare pe an. 
se va pertracta 

la oficiulu vicecomitelui

cu
de

mantale.
atile.
rocuri.
nădragi (linguresel).
pantaloni.

veste (jiletci), 
seurteicl (mânecare) dc vară, 
nădragi de vară.
legături de gâtu (cravate), 
căciuli (șepci).

Condițiuniie de literare se potu vede de atji încolo Ia oficiulă 
administrativă alu vice-comitelui.

Brașovă, 24 Noemvre 1887.

2—2
Tipografia ALEXI, Brașovă.

Iuliu Roii,
Vice-comite și consiliarâ reg.


