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Cum stămti?
II.

Brașovu, 14 (16) Decemvre 1887.

A reveni asupra unoriî evenimente, ce suntu 
aijî cunoscute chiar ai scolariloră mai adulțl, este, 
credemu, de prisosii.

Suntemu inimicii fraselorfl și ai vorbeloră 
gole. AstăQi nici că mai cumpănesc!! multă vor
bele, de aceea ne vomă ținâ de fapte și vomă 
cere dela ai noștri lapte și âtăși fapte.

Unu faptă nedisputabilă este, că adversarii 
Românismului și susțiitorii maghiarismului vio
lentă și-au croită dela începută ună plană de 
acțiune în contra nâstră, pe care îlă urmărescă 
cu admirabilă tenacitate și rigorositate.

Ne aflămă dor dela 1865 față cu-o siste
matică lucrare ja contrariloră neamului nostru, 
care face încetulă cu încetulă imposibilă desvol- 
tarea nâstră de sine stătătâre națională, vrându 
îu același timpă a ne folosi ca materială pentru 
înmulțirea și întărirea rassei domnitâre.

Ce privesce pretextele, cu caii caută să-și 
mascheze inteuținnile dușmăuâse naționalității 
române, adversarii noștri au fostă întotdeauna 
forte invențioși: odată ne vorbescă de „intere- 
sulă de viâță ală statului14 — cum și’lfl închi- 
puescă ei, — altădată de „idea statului41 — cum 
o înțelegu ei, — și erăși de „tendințe centri
fugale, daco-romaniste14 etc. — cum le născocesce 
consciința loră neliniștită.

Pretextele simtă însă numai vorbe, să tre- 
cemă dâr ârășl la fapte.

Odată făcută fiindă planulă de nimicire, era 
clară, că adversarii noștri trebuiau să încâpă cu dis
trugerea temeliei pe care se răzimau tâte liber
tățile poporului română și acâsta temelia erau 
drepturile nâstre politice-naționale, ce garantau 
esistența nâstră în Transilvania și’n celelalte ți
nuturi ale Țărei unguresc!.

Și’n adevără, imediată după instalarea pri
mului ministeriu ungurescă s’au desființată le
gile aduse de dieta avdelână dela 1863 și sanc
ționate de monarchă, cari stabileau egala în
dreptățire politică-națională a Româniloră și nu 
multă după aceea s’a desființată și autonomia 
țării Ardealului, care forma basa aeestoră legi.

Spre a pută săvârși cu succesu acâstă operă 
de distrugere, prevăzută în planulă loră de ac
țiune la punctulu întâiu, adversarii noștri politici 
se îngrijiră înainte de t6te să facă imposibilă ori 
și ce manifestare legală a voinței naționale a 
Româniloră, cu alte cuvinte îșl dădură silință a 
sugruma cu desăvârșire vocea poporului nostru, 
ca să nu mai pâtă reclama cu succesă dreptu
rile sale călcate în piciâre.

La 1865 Românii ardeleni au cerută se se 
întrunâscă ună congresă națională românescă, 
care să se pronunțe asupra situațiunei schimbate, 
din punctă de vedere ală intereseloră națiunei 
române.

Răspunsulă la acestă justă cerere a fostă 
introducerea de măsuri escepționale absolut’stice 
în Ardâlă, precum: susținerea legei electorale 
vechi, prin care se făcea cu neputință poporului 
română de a fi și elă representată în modă cu- 
viinciosă pe arena lupteloră constituționale și nu
mirea unui comisară regescă pentru Ardâlă cu 
plenipotențe estraordinare.

După luarea posițiunei nâstre de căpetenia 
a urmată apoi gradată combaterea înverșunată a 
dreptului nostru de representare și de limbă în 
comune și în comitate și din ce în ce legea de 
naționalitate, care a fostă adusă la 1868 de 
dieta ungurâscă numai pentru ochii lumei, a fost 
paralisată prin nouă legi și prin înăsprirea ce- 
loră vechi, tâte aceste avendă de scopă a face 
cu neputință orl-ce mișcare de sine stătătâre na
țională a Româniloră pe tăremulă constituțională.

Resultatulă acestei acțiuni a absolutismului 
parlamentară ungurescu l’a caracterisată de mi
nune deputatulu alesă ală Caransebeșului, d. ge
nerală Traianu Dodu, în scrisârea sa memora 
bilă dela 10 Octomvre, ce a adresat’o președin
telui camerei deputațiloru din Peșta, numindu’lă 
„nulificare politică artificiosă a poporului română11 
și arătândă că adl acestui poporă „i-a devenită 
imposibilă chiar și o defensivă față cu politica 
agresivă a statului. “

Astfelă adversarii neamului nostru avendă 
tâtă puterea în mână și favorisațl fiindă de îm
prejurări și-au ajunsă scopulă capitală spre a 
face cu neputință o desvoltare de sine stătătâre 
a elementului românescu din Ardealu, Bănată și 
Țâra ungurâscă și prin procederea loră intole
rantă din anulă acesta au dată și lumii dovadă 
că, după cum a mai arătată numitulă deputată 
română, poporulă română, ca naționalitate de 
sine stătătâre, nu are locu in cadrulă constituțiunii 
ungare.

După ce amă caracterisată astfelă cu pu
ține cuvinte faptele contrariloră noștri pe terâ- 
mulă politică, rămâne se discutămă și partea a 
doua a planului loră de bătaia, care tinde și la 
nulificarea nâstră culturală, și în urmă vomă trage 
conclusiunile privitâre la apărarea nâstră în vii- 
toră, câcl câtă pentru trecută cele ce s’au în
tâmplată nu se mai potă face neîntâmplate.

Ultimele încercări pentru susținerea păcii.
• Kreuzzeitung» anunță d'n p irte bine informată 

că, pentru a se înlătura, de se păte, o turburare a ra- 
porturiloră Rusiei cătră Germania și Austro Ungaria, am
bele aceste puteri din urmă s’au învoită a face Țaru
lui ineă odată representațiunl potrivite și In privința po
liticei loră paelniee, care nu se opune prelențiuniloră 
îndreptățite ale Rusiei asupra regularei afaceriloră bul
gare, se’i împrăștie orl-ce bănuială. Germania a dată 
pentru acăsta instrucțiuni ambasadorului său Schweinitz 
dtn Petersburg, care duce Țarului o scrisăre autogr; fă 
din partea împăratului Vilhelm. In acăsta e singura spe
ranță a păcii.

Pentru Austro-Ungaria se tjice că s'a oferită în
suți Arehiducele Albrecht a primi o asemenea misiune, 
și decă în Viena s’a combătută acăsta, causa e că Inar 
mările Rusiei nu se facă atăta pentru posițiunea Co- 
burgului, care și așa nu se păte susține, câtă pentru 
planuri ruse, ce le va da pe față Rusia indată ce va fi 
destulă de tare sub arme. In cercurile ruse influente 
mai domnesce părerea, că Germania, neavăndă destulă 
încredere în puterea aliațiloră ei, se teme de răsboiu și 
că Rusia cu aliații ei naturali, Francia, Danemarca și 
Grecia, e mai tare decâtă tripla alianță. „Kreuzzeitung" 
adauge: >Avemă, durere, să ne așteptămă că ori ce 
prevenire din partea Germaniei și Austro-Ungariei pen
tru susținerea păcii se privesce numai cu frică și slăbi
ciune, și ori întâmpină pretențiunl ți supterfugii, care 
ne lasă totă în nesiguranță asupra situațiunei, ori gră- 
bescă chiar ultima rațio.

Pregătiri militare.
>Times“ primesce din Viena următdrea telegramă 

referităre la pregătirile luate de monarchia austro-ungară 
in fața situațiunei critice de a<Ț:

.înaintea consiliului de coronă s’au așternută ur- 
mătorele trei propuneri: 1) Să se pună la disposiția 
ministerului de răsboiu 25—28 miliăne florini. 2) Să 
se pună imediată în perspectivă ridicarea baraceloră ne
cesare pentru 200,000 de omeni in Galiția. 3) Să se 
procure uniforma și lucrurile necesare pentru echiparea 
glolașilorâ și a ultimei clase de reservă.

.Despre alte pregătiri deocamdată nu-i vorbă; ul 
teriorele pregătiri suntă dependente de atitudinea ce o 
va observa Rusia pe viitoră. Austro-Ungaria stă acum 
înaintea unei dileme: armată nu pote să trimetă în Ga
liția, pentru-că acăsta ar fi o provocare contra Rusiei, 
ceea ce ar dori să încunjure; de altă parte însă nu pote 

să se lase a fi de-odată surprinsă. Dăcă însă Rusia fș 
va continua pregătirile sale de răsboiu, Austro-Ungaria 
va fi nevoită să dea Rusiei prima lovitură.

,Se vorbesee ce-i dreptă, că în sensulă legăturei de 
alianță dintre Germania și Austro-Ungaria, Germania va 
veni in ajutorulă cesteia din urmă, decă ea în primulă 
atacă va fi bătută. Der fiind-că politica Rusiei tinde la 
o răsturnare generală a situațiunei de atjl și este de o 
potrivă pericu.ldsă pentru ambele imperii, se crede in ge
nerală, că Germania nu va lăsa singură pe aliatulă său 
nici cu ocasiunea primului atacă."

Asta s ar pute insă face, decă n’ar fi Francia la 
spatele Germaniei. Se scie că Franța face pregătiri enorme. 
Ministrulă de răsboiu inspectezi fortificațiunile dela gra
nița ostică. Din Parisă plăcă mereu provisiunl și alte 
lucruri necesare armatei la granița de ostă. S’au dată 
cele mai severe ordine contra spioniloră germani. Foile 
rusescl spună deja că între aliații naturali ai Rusiei este 
și brancia. Cum stă atunci Austro-Ungaria cu ajutorulă 
Germaniei ?

Qiarele streine sosite în urmă spună că pregătirile 
militare urmăză cu multă activitate in Posen, Galiția ș 
in Polonia rusăscă. Cetăți e prusiane Posen și Konigs- 
berg, precum și cele dela granița apusenă primescă me
reu lemnăria pentru construcțiunile necesare. Totodată 
se trimită in aceste orașe vehicul! (cară) care dau o lu
mină puternică intr’o distanță de 12 chilometri.

La Varșovia au sosită din Petersburg o mulțime de 
oficerl din Statulă major, topografi și oficeri de geniu, 
cari despârțindu-i in grupe deosebite s’au îndreptată spre 
granița vestică ca să facă studii topografice, să ridicei 
planuri, să studieze relațiunile relative la aprovisionările 
trupeloră, să facă rechișițiunl de totă felulă de instru
mente și să se informeze asupra numărului viteloră.

In Cahulă, in Basarabia, a sosită o sotniă de ca
zaci, care face parte dintr’ună regimentă de cazaci ce 
s’a oprită la Chișineu. Aceștia voră ocupa localitățile 
dela graniță.

Ministerulă română de răsboiu a comandată deja 
100,000 pusei cu repetiția și colonelulă de geniu Candi- 
iano se va duce să supravegheze fabricarea acestora 
pusei.

O cerculaiA a lui Bismarck.
„Agenția Liberă44 din Parisă publică textul 

unei cerculare oficiale ce principele de Bismarck a 
adresată la 10 Noemvre representanțiloră Ger
maniei în străinătate. Acâstă cerculară este ast
fel u concepută:

Mari nenorociri suntă iminente în familia impe
rială. Raportulă D-rului Bergmann declară că principele 
imperială este Intr’o situația desperată. In casulă când 
principele imperială seu M. S. Impăralulă ar muri, vă 
voiu adresa instrucțiuni. Vorbescă în numele împăratului 
și ca șefulă vostru, trebue să continuați a afirma înalta 
autoritate politică a Germaniei, pe care aceste evenimente 
nu potă s’o atingă și a vă abține dela orî-ce comentarii 
asupra consecințeloră ce potă eși din aceste evenimente. 
Din punctulO de vedere ală puteriloră, principâ de Hohen- 
z.olern suntă uniți și nimicii nu va fi schimbată în con- 
dițiunile generale ale diplomației germane.

Acâstă cerculară are o deosebită importanță. 
Cancelarulu a luată măsuri, cum se vede, în 
contra orl-cărui altă pretendentă, afară de Ho- 
henzollerni, la tronulu germană, care s’ară putâ 
ridica, după mârtea împăratului și a fiului său, 
și care ar periclita unitatea Germaniei.

Germania neutrală.
Cetimă în „La Liberte Roumaine44 din Bu- 

curescl:
In cercurile nostre diplomatice se vorbesee despre 

o înțelegere ce s’ar fi stabilită intre Germania și Rusia 
pe basa de a păstra Germania neutralitatea In fața con
flictului ce amenință a isbucni între Rusia -și Intre Aus
tro-Ungaria. Decă aceste sgomote se voră confirma, ne 
putemă aștepta la o remaniare fârte semnificativă a ca
binetului l. Brătianu.
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Se și vorbește despre intrarea d-lorii Co- 
g&Iniceanu și Crețulescu în cabinetu.

UnA discursa ala regelui Milan.
Cu ocasiunea serbării aniversarei patronului fami

liei Obrenovicî, regele Milan primindă felicitările deputa- 
țiloră a rosti una disc ursit în care cjise intre altele:

llă bucură felicitările mai cu seamă că in acesta 
serbare privesce o manifeslațiune a simțâminteloră na
ționale serbe. In aceste momente amenințătâre, prin 
care trece Europa, are o îndoită însemnătate accentuarta 
individualității naționale. Dacă lucrulă va ajunge ca 
idea slavă să se ciocnâscă cu idea germană, Serbia n are 
să participe, ci va trebui să joce rolnlă privitorului. Na
ționalitatea serbă nu va putea fi germanisată, insă ea va 
putea fi slavisată, și atunci a apusă. Dela actualii re- 
presentanțî ai dinastiei curată naționale Obrenovicî nu 
»e păte pretinde, ca să fie instrumentele ideei slave-, Obrc- 
novicii au trăită și au murită numai pentru idea, serbă.

Regele urmează tradițiuniie familiei sale și acesta 
e secretulă politicei sale externe.

SCIR1LE PILEI.
încă ună fruntașă ală vechei și mândrei bresle ne- 

guț&torescl române din Brașovă amă perdută. S’a dusă 
dintre noi pentru veciâ nobilulă binefăcătoră Dîmltrie 
Ioaolovlcl. Însoțită fiindă de simpatiile celoră ce l’au 
cunoscută, de iubirea celoră pe cari i-a ajutată, er 
nouă lăsându-ne cele mai adânci regrete. Dimitrie lon- 
c*ovicl n’a uitată nici in ultimele momente ale vieții a 
împărți cu dărnicia binefacerile sale. Așa 1) a lăsată 
pentru înființarea unui internată ală sedleloră centrale 
române gr. or. din Brașovă și pentru scopuri școlare 
30,000 franci cu capitalisarea intere-eloră In timpă de 
30 de ani, precum și hotelulă »3 husari* din Tușnadă 
in preță de 12,000 fl. In aceleșl scopuri; 2) pentru bi
serica română din cetate, cimiteriu și parastasă 3000 
franci; 3) pentru serbările Juniloră 2000 franci; 1) pen
tru reuniunile române din locă sume mai miel. Ase
menea fapte nobile’au eternisală memoria lui Dimifrie 
lonciovicl; faptele sale voră fi binecuvântate de (6tă su
flarea romftnâscă.

—x—
AprOpe de sătulă Piuca (Poca) de lângă Alba-Iu 

lia s’au descoperită morminte preromane, în care s’au 
găsită, pe lângă numer0.se hârburi de vase de pământă 
și cărbuni, și ună vasă de pâtră fru.nosă formată, care 
insă a fostă spartă de nisce copii.

—x—
,Biserica și ȘcOla* din Aradit declară, că In afa

cerea comunei Cușteiu, Prâsfinția Sa părintele Episcopă 
ală Aradului n’a căpătată nici o adresă din partea co
mitatului Timișă și nici că putea primi, după-ce co
muna Cușteiu, de carea este vorba, nu aparține eparchiei 
gr. or. a Aradului și astfelă cele întâmplate in comuna 
Cușteiu nu privescă nici pre Prâsfinția Sa, nici In ge
nere Episcopia Aradului.* F6rte bine observă „Foia 
Diecesană' din Caranșebeșă cu privire la cunos.-uta ho- 
târfre a congregațiunei comitatului Timișă: .Când nu 
mai sciu domnii ce să facă, atunci este bună și biserica 
ca să le sară intr’ajutoră. Ore nu va fi prâ târtji u?*

— x—
Ia» 21 Decemvre n. s’a aprinsă politechniculă din 

Pesta, b arsă plafonulă și băncile unei sale de prele
gere. Foculă se Întinsese și în coridOre, der pompieri 
■osindă repede, au înăbușită foculă. Paguba e de vr'o 
2000 fl.

—x—

E transferată locotenentulă lonă Sagaictanu dela 
regim. 50 la regim. 33 de infanteria. Suntă numiți sub
locotenenți in reservă • Ludovică Clococeană de Veneția 
la regim. 82 da ini'., Guslavă Bibescu la regim. 85 de 
inf., Aureliu Popescu la reg. 64 de infanteria.

— x—■
Unu grozavă viforn cu zăpadă, cu ocasiunea târ

gului dela Huedină, ținută in 20 Decemvre, a pricinuită 
perderea mai multora vieți omenesel. Din comuna înve
cinată Valcăulu maghiară la reinldrcerea loră spre casă 
au (osia ingropați de zăpadă trei indivizi, cari mai lâr- 
cjiu au fostă aflațî morii. Afară de aceștia s’au găsită 
cadavrele înghețate a trei omeni necunoscuțî, carî după 
îmbrăcăminte se vădă a fi locuitori dela munte. Totă 
n apropierea Huedinului se cjice că s'ar fi aflată încă 
alte douâ cadavre înghețate și se crede că încă se vor 
mai afla și altele.

—x—
La scrisorea d-lui președinte ală Camerei Portugeze 

câtră d. președinte ală Camerei române prin care-i cere 
regulamentulă Camerei, d. generală Lecca a răspunsă 
prin următorea scrisore:

Domnule președintei Ca răspunsă la scrisârea ce 
E. V. mî-a tăcută onorea să mi-o adreseze, mă grăbescă 
a vă espedia traducerea regulamentului Adunării legis
lative române.

E. V. se va putea ușoră convinge, cetindă regula
mentulă nostru, că el nu prevede nici o disposițiă pri- 
vitore la lungimea discursuriloră și că președintele Adu
nării are celă multă dreptulă de a rechema pe oratorii 
la cestiune ori de câte ori elă face digresiuni cari n'au 
nici o legătură cu subiectulă in discuțiune. Dupâ douâ 
chemări consecutive la cestiune, președintele păte, der 
numai cu consimțământulă Adunărei, să retragă cuvân- 
tulă oratorului.

De asemenea regulamentulă nostru nu prevede nici 
o pedâpsă disciplinară afară de chemarea la ordine 
cu inserție in darea de sâmă a ședinței. Pedepsa ex- 
pulsiunei n’a existată nici odată la noi. Deputății nu 
potă li urmăriți, in timpulă sesiunei, pentru delicte seu 
crime de^ătă cu consimțimântulă Adunărei și ei no potă 
fi șterși din contrălele acestei Adunări decâtă numai decă 
o sentință judiciară va fi lostă pronunțată contra loră.

Ca și in Portugalia, Adunarea năstră legislativă 
este pe cale de a’șl modifica regulamentulă ei, care se 
găsesce cu totulă insuficientă în urma revisuirei Consti
tuției. O comisiă numită de Adunare lucrâză de trei 
ani la acestă regulamente; indată ce elă va fi gata și 
votată, imi voiu face o plăcere Irimițâudu-lă Excelenței 
Vâstrc.

Rogă pe Excelența Vostră să binevoiască a primi a ■ 
sigurarea pre înaltei mele considerațiunl.

Generală D. Lecca 
Președintele Adunărei legislative 

a României.

Numărul u festiva ala „Gazetei11.
piarulă nostru, împlinindtl cu <jma de 31 

Decemvre 1887 stilu vechiu ani 50 ai esistenței 
sale, își va serba în sera acestei (|ile și în <Jiua 
ui'inătâre 1 Ianuariu 1888 a cincl-tjecea ani
versare.

Pentru (Jitia de 1 Ianuariu 1888, Redac- 
țiunea fdiei nbstre pregătesce ună numără festivă 
separată, ală „Gezetei Transilvaniei“.

Pentru a înălța serbarea ndstră (J*ar*st*că> 
ce va culmina în edarea acestui numără festivă, 
amă dori să contribue la înfrumsețarea lui cât 
mai mulțl dintre bă-bații noștri cu eunoseințe, 
politici, literațl etc., în deosebi bărbații cari au 
colaborat în acești 50 de ani la „Gazetă1* și „F6iă“ 
și se află încă în viăță.

Ii rugămă din nou der pe acestă cale să 
binevoiescă a ne trimite câte ună mică productu 

alu ingeniului loră pentru nuinărulă festivă. Și 
fiindcă nu putemă să dămfi acestui numără o 
estindere prea mare, îi mai rugămă să ne tj'i- 
mătă numai miei lucrări de puține rendurl, de 
cuprinsă politică, literară, socială, economică etc., 
în prosă ori în poesiă.

Cei ce voră voi astfelă se conlucre la nu- 
măruiu festivă să binevoiescă a ne trimite ma
nuscriptele loru pănă la 22 Decemvre st. v. 
1887.

Pentru ca să se p6tă lăți câtă mai tare a- 
cestu numără, amu stabilită ca prețu de abona 
mentă pentru elu suma de 20 cr. v. a. Abo- 
nații „Gazetei** îlu voru primi numai pentru 
prețulu jumătate. Pentru România: 1 leu pentru 
neabonați, 50 bani pentru abonați. Abonamen
tele la numărulă festivă se potă face prin man- 
date poștale pănă la 25 Decemvre st, v. 1887. 
Numai trimiterea esemplareloru comandate pănă 
la acestu termină o putemă garanta.

Venitulu curată alu numărului festivă ală 
„Gazetei Transilvaniei“ îlă desiinămă pentru bi- 
bliotecele nostre poporale.

NB. Venitulu numărului festivă ală „ Gazetei 
Transilvaniei^ fiindă destinată pentru bibliotecile 
nostre poporale, nu mai încape vorbă, că cei mai 
cu dare de mână potă trimite o sumă mai mare 
decâtă prețuia de abonamentă, cu atâtă mai multă, 
cu câtă cheltuelile pentru scoterea aeestui numără 
suntă forte mari și deci ar fi de dorită, ca s& ri
mând ună venită mai mărișoră în folosulu biblio- 
teceloră. Se înțelege, că numele celoră, cari voră 
contribui peste taxa de abonamentă în acestu scopd 
de binefacere, voru fi publicate în diarulă nostru. 
Ar fi de dorită, ca în diferitele localități câte u- 
nulă s6 ia inițiativa de a colecta abonanțl pentru 
numirulă festivă și de a face comande mai mari.

Redacțiunea „Gazetei Transilvaniei <

Comitatul!] Bistrița-Năsăudu, Decemvre 1887.
Onorată Redaețiune/ Șirurile următdre au să ser- 

veseă ca informațiune și spre orieniare membriloră ro
mâni ai congregațiunei comitatului Bistrița-Năsăudă pen
tru congregațiunea, ce se va ține la 30 Decemvre a. c. 
într'ună obiectă, ce privesce și pre Românii din acestă 
comitat ă.

La 26 Noemvre a. c. s’a ținută in Bis'riță lic-ita- 
țiune cu oferte pentru clădirea căsărmei de infanteria 
fiind preliminariulă clădirei statorită la suma de 331 687 
florini și 35 cr. Dintre mulții oferențl însemnă aci pe 
trei inși, cat! inaintasera cele mai favorabile oferte 
pentru comunitatea cetățenâscă Bistrița și anume:

1. Frații AdlefT din Bistriță oterindă ună scă- 
dâmântă de 17«/0=56.386 fl. 85 cr.

2. Carol de Remânyik diu Clușiu oferiudă 17.6°/,= 
58,376 fl. 97 cr.

8. Firma Geiser et Kehlhofer din Brașovă oferindă 
ună scădământă de 19.5°/,=64,679 fl. 30 cr.

Comisiunea permanentă a representanței cetățenesc! 
considerând ofertuih din urmă ca ceia mai favorabilă 
resp. ca cela mai eltină, mai departe considerândă <ă 
firma Geiser et Kehlhofer oferă decă nu o mai mare 
uluncl celă puțină o asemenea garanță in ori și ce pri
vință ca și ceialalți oferențl, propuse represenlanței ce
tățenesc! a încredința clădirea căsărmei acestei firme. 
Insă ce se întâmplă? Representanța cetățenâscâ în șe
dința sa dela 28 Noemvre a avută „tristulă curagiu în 
starea ei necalculabilă de a răsturna logica sănăldsă* 
(Bislrilzer WohenschrifTt Nr. dela 4 Decemvre a. c.)

(4) FOILETON O.

— Epepeă -
395. Toți diregătorii țării, dela cei mari incepându, 

Organele subalterne, pănă la cei mai de rândă, 
Scoborândă treptată pe scară pănă la cei dela sate, 
Toți suntă una cu guvernulă. Der ei suntă mino

ritate 
Ridiculă, nensemnată, care in massa cea mare 

400. De poporă așa s’ar perde ea ună rin ce curge’n 
| mare;

Ca ochii unei catene suntă legați toii între sine, 
Dâr totuși ar fi deșertă nisuința loră, vetji bine. 
Ei! der unde nu ajută vre-o dreplă judecată, 
Ajutorulă îla preslâză istețimea rafinată.

405. Domnii, toți diregătorii, au acelă minunată doră, 
Ca tdtă apa din lume să curgă pe măra loră, 
Ș fiindă că a loră pungă e totă mereu îndesată, 
Puterea de a dispune in mâna loră este dată; 
Adauge la acestea și viclenele tendințe.

410. Cine se va mira dâră, cumcă a loră nisuințe, 
RșiesO fota Invingătăre, in ală loră mare favoră,

In cause decitfătore, între ei și’nlre poporă? 
Când este restaurare, au mai mare diligință 
Atunci se îueoroneză injusta loră nisuință I 

415. Pentru ei acestă causă este o eondițiune, 
Dela care le depinde domnescă posițiune. 
Pierdendă ei acestă causă, pierdere ingrozitore 
Ară ave, pierdândă cu toții terenulă de sub piciâre. 
Ce facă deră să nu pierda brilanta eondițiune?

420. Mijloce drepte, nedrepte, au la disposițiune, 
Și se folosescă de ele, fără de nici o sfială. 
Și cine să’i controleze? Potestatea generală 
Având’o ei. pre firesce, totă mereu la îndemână, 
Nu este nime fn lume, care pe ei să’i rețină 

425. Dela ori și ce abusurl. Și Nemesis, mândra Dină, 
Intârcfiă câte-odată, nu scimă din care pricină.... 
Der ișl trimite ’nainte fidela sa servitdre, 
O ijină nevinovată: Consciința mustrătore. 
Ea Imphnesce in lume cu multă fidelitate 

430. Oficiulă de cont rolă, ea lucră după dreptate. 
Dânsa cu o frăgezime și cu nespuse blândețe 
Caută far* eseepțiune, pre toți âmenii să’nvețe, 
Ca să fia drepți și solitfl și să asculte de mine, 
Unii Omeni nu ascultă de morala ei lerbinte;

435. De preceptele ei blânde loră de felă nu le e sete,

Nisuințele ei drepte suntă mazăre pe părete. 
Atunci dânsa le vestesce dreptate răbunâtdre, 
De care, liindă absentă, nici capulă nu îi mai dore. 
Ce să facă Consciința singură și delâsală, 

440. Vâcjândă că domnesce’n lume disordine desperată?
Când promulgă ea dreptatea, atunci unii o alungă, 
Nu vreu să scie de dânsa, decă nu au bani în

[pungă;
Ea nu dispune de brachiu, nici de ună judecătorii, 
Intre Omeni nu se află, care să-i dea ajutoră!

415. Astraea Qina Dreptății, de aici de pe pământă, 
A zburată de multă la ceriurl, în locașulă său celă 

[sfântă.
Vâijenda că domnesce ’n lume nedreptatea blăs-

[tămată, 
Plângetbieta Consciința, plânge, plânge indignată, 
Și’necată de suspine și cu lacrămt ar4ăl0re, 

450. Se fntârce le Nemesis, la stăpâna domnităre, 
Ingenunchiă lângă dânsa și o râgă cu ardăre, 
Ca să trimită in lume dreptatea râsbunătâre.

Să luămă er înainte firulă care l'amă lăsată, 
Să ne grăbimă a ajunge la alegeri de-ablegată!

numer0.se


Nr. 276. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

Representanța n’a primită ofertuld oelft mai favorabilă 
ală firmei din Brașovă, ci cu o majoritate de 13 voturi 
din 59 voturi, a declarate, pe C. de Rcmânyik de între- 
prmtjătorO ală elădirei amintite.

Casuld este fdrte inslructivu.
Remenyik a fosta însărcinata, ca sâ pregălescă 

plănuia pentru clădirea casarmei precum și preliminarele 
de sț ese. Spesele le-a preliminați) Remenyik la suma 
de 331.687 II. 35 cr. și totd elO ofere uni) seăZâmântă 
de 17,6°/0=58.376 tl. 97 cr. Sâ vede deci cum a fostei 
întocmită preliminariul!). Deeă nu pășea firin i: Geiser 
el Kehlhoter, atunci era mare întrebare deeă seătjămăn- 
tulu se ridica pană la 10°/0. Numai in fața pășirei a 
cestei firme doi dintre oferenți au oferită scăZâmântă de 
17°/0 și 17.6°/0. Ună asemenea casă s’a petrecută și in 
Năsâudă cu ocasiunea lieitațiunei clădirii edificiului gim- 
nasială. Architectulă însărcinată cu pregătirea planului 
și a preliminarului de spese. prelimină pentru clădirea 
edificiului suma de preste 1'22.000 fi. in firma speranță, 
că elă va li și intreprindetorulă și decă nu se p’esenta 
firma din Brașovă Geiser et Kehlhofer cu urni s ă jâ 
niânlă de 25.5°.'o (ondulă șeolastică centrală din Năsâudă 
avea să șuiere o peidere de mai multe deci de mii, căci 
ceialalțl oferenți ou treceau cu seăZâmântulă lori) preste 
10’/o- Boi oferenți ce e dreptă au făcută scătjăminte de 
14°,o și 16’/e inse ârășl numai v6<|endă pășirea firmei 
dela Brașovă, după ce aceia nu să putură apropiă de 
dănsa in nici ună modă.

Pentru caracterisarea deciBiunei aduse de majori
tatea representanței cetățenesc!, servesce și următorea îm
prejurare:

Remânyik a clădită casarma honvetjiloră terminândă 
clădii ea la 1 Oetomvre a. c. In decurpilă acestei clădiri 
s’au ridicată indoell și plângeri in contra lui Remănyik, 
că a folosită materială rău și nu după plană etc.

Omenii, cari au ridicată îndoeli și plângeri contra 
Ini Remenyik adecă, cei aprigi contrari, s’au unită cu Re
menyik, după ce nu isbutiră a câștiga pre Geiser et 
Kehlhofer, spre a’i combate, ceea ce in representanța li-a 
și succesi). SuccesulO acesta insă este a se atribui ou.e- 
niloră, cari avură inamica o'hilon), nu binele comună, 
ci interesele private a 3--4 inși, car! deși mai înainte 
erau cei mai aprigi contrari ai lui Remenyik, acum se 
uniră cu acesta avendă prospectulă de câștiguri perso
nali. Afacerea acesta însă n’a rămasă intru atâta, căci 
minoritatea din representanța cetâțenâscă a înaintată re
cursă contra hotărlrei maiorității, care răcursă are să 
se pertracteze in congregațiunea, ce se va ține la 30 De- 
cemvre a. c.

Pole ni-se va obiecta, ce-i privesce pre Românii 
din comitată acâstă afacere? ’l privesce forte de aprope 
fiind-că întregă comitalulO participă la spesele elădirei 
casarmei de infanteria cu însemnata sumă de 100.000 fl. 
Din acăstă sumă au se contribne Românii partea cea 
mai mare, fiind-că ei formâză maioritatea locuitorilor^, 
din care causă suntă și îndreptățiți și îndatorați de a-se 
pronunța, ceea ce o potă fac» prin membrii români ai 
congregațiunei.

In urma acestora apelămă ta toți membrii români, 
ca cu toții să participe la congregațiunea comitatulu1 
dela 30 Decemvre a. e.. Hă ia în cumpănire merităre in- 
fortnațiunile, ce le-aină espusă mai susă, cari informa- 
țiunl suntă basate pre fapte și in conștiință de causâ 
să’și dea votulă pentru oferentele celă mai eftină, mai se- 
rioiă și cu mai mare garanță din ori și ce punctă de 
vedere.

Afară de acesta obiecta se voră pertracla și alte 
obiecte de interesă pentru Românii din comitată; spe- 
rămă deci, ca membrii români se voră presenta cu toții 

C-na.

Din camera României.
Camera română a votată ună proiectă de lege, 

care schimbă legea re..‘rulării intr’aeolo, ca țăranii cari 
au învățată patru clase primare să serve<că permanentă 
cu ună ană mai puțină in armată.

D la I. Brătianu a <|isă, că acesta proiectă de lege 
are chemarea să încurajeze pe' țărani a învăța carte. 
Afară de aeeda, țera are trebuință de cadre pentru ar
mata permanentă .și guvernnlă e silită să ceră, ca să se 
reslringă scutirile de serviciulă militară, care scutiri 
suntă pre mari. De altmintrelea, tinerii instruițl suntă 
de ună foio-â fărte mare pentru armată, că I în țările 
democratice armata este condusă mai alesă de sergenți 
și de corporali. D-lă Brătianu adause, că acum tdtă Ro
mânia trebue să fiă înarmată. (Aplause preia gite.)

Academia română.
Vinerea trecută Academia română a ținută ședință.
1). Al. Papadopolii Calimach a cetită doue docu 

mente slavonesci, unuia dela Bogdană Vodă celă orbă, 
fiiulă lui Ștefană vodă celă Mare, altulă dela Erimia 
Movili prin care se pomenesce de ună boeră vechiu cu 
numele Luca Dereptate, ceea ce ară explica fapt ulii Încă 
neprecisă, unde a fostă unsă domnă Ștefană celă Mare. 
D. Hașdeu ridieândă contestare in privința primului do
cumentă, a rămasă ca cestiunea să se desbată din nou 
față cu originalele.

Apoi d. A. I, Odobescu ceti ună memoriu despre 
răposatulă culegăloră tipografă Petre Ispirescu, în care 
cu nisce accente admirabile face să reiăsă meritele lite
rare ale răposatului. Lucrarea d-!ui Odobescu a atrasă 
admirarea tuturora, așa de bine a caracterisată epoca 
lui Ispirescu. Petre Ispirescu a lăsată cu limbă de 
morte, ca și răposatulă mare cetățeană C. A. Rosetti, 
încă din Iunie 1883, ună teslamentă prin care răgă pe 
urmași să nu’i facă înmormântare cu pompă zadarnică 
D-loră Odobescu, Brânză, Aureliană și Tocilescu, pe cari 
Ii lăsă executori testamentari, ie cere să le fiă milă de 
cei șâpte copilași. D. Odobescu propune a se tipări scri
erile lui Ispirescu cu cheltu’ala Academiei Române, să 
se intervină la ministerulă instru ețiunei spre a i se primi 
doi copii ca bursieri în scdlele statului, se se intervină 
pe lângă Corpurile legiuitore a se vota o pensiă viageră 
familiei și de s’ar putea să se plătâscă datoriile Iui de 
2,000 lei.

D. Cogălniceunu, ca președinte aii) Academiei, a 
promisă formală să sprijinâscă aceste propuneri.

Incmiosciințare.
Prin acâsta am onore a aduce la cunoscință Dloră 

acționari ai institutului de credita și economii „Bistri- 
țiana,« că după ce in adunarea generală constituantă 
ținută la 20 Decemvre a. c. s’au desbătuti) și primită 
statutele institutului nostru, acesta s’a și organisată și 
constituita conlormâ acestora statuie.

Ca să putemO însă a ne îneepe activitatea, intre 
alte recerințe legale e de lipsă a documenta respectivu
lui tribunala comercială și aceea, că 30°/0 din capitalulă 
acționară suntă deja solvite (leg. comerc. § 159 p. 3).

Pentru a pută corăspunde dăr și acestei recerințe 
legale, suntă recereați toți D-nii acționari ai institutului 
nostru ca conf. § 9 din s'atute, în timpă de 30 <}iie se 
binevoiască a solvi fiăcare acestea 3O°/o, resp. rata a 
doua cu 2O°/o la cassa institutului nostru îu Bistrița.

Bistrița, in 22 Decemvre 1887.
Gavrilă Mânu, adv, ca direeloră esecut.

Ultime scirl.
Viena, 25 Decemvre. — Calea ferată de 

Nordu a comandată unfi îiutnâru fdrte însematâ 
de vagdne.

Petersburgu., 25 Decemvre — Generalulu 
Schweinitz, ainbasadorultî Germaniei, a avută o 
conferință cu d. de Giers. Misiunea generalului 
constă în a urma pe lângă Țarulu silințele ce 
le-a pusu principele de Bismark când cu între
vederea dela Berlină.

Londra, 25 Decemvre. — D. Hatzfeld, am
basadorul Germanie, după ce a avută o confe
rință la lorduitî Salisbury, a conferită în urmă 
cu ambasadorii Rusiei, Franciei, Italiei și Spaniei. 
Se atribue o mare importanță acestort) confe
rințe.

Viena, 25 Decemvre. — In cercurile poli
tice de aici se constată că pressa ungară sin
gură ține unu lirabagiu agresivii.

Varșovia, 24 Decemvre — Cu măsurile deja 
semnalate despre reerganisarea militară a grăni- 
ceriloru se îndeplinesce în același timpii o în
mulțire a efectivului lori) și anume înmulțirea 
va fi cam cu 60 procente a efectivului actualii. 
Furnisorii din Varșovia suntu ocupați cu efectu
area provisiuniloră necesare intendenței militare. 
In anulti acesta se furnis^ză făină de trei ori 
mai multă decâtii în anulă trecută.

DIVERSE.
Untt nou znetalu.—Arguzoida este numele unui nou 

metald, care se lucrezi forte ușoră și care are aspecluld 
argintului; prețuia de fabrică este cu 5O°/o mai mare decâta 
acela ala aramei galbene amestecate cu zinca. Noula 
metalu este cu multa mai solida decâta arama și posedă 
aceeași tărie ca și acâsta. Dintr’o analisă a acestui aliagiQ 
resultă că acesta nou metala se compune din 4,O3°/o a- 
lamă, 3,54°/0 plumba, 55,78°/, aramă, 13,4°/, nikel. 23°/, 
zinca și urme de feră.

Șl veselia nu este totdeuna bună. — La Chateli- 
neau, în Belgia, o copilă de cinci ani a murită in niște 
impregiurări forte ciudute: ’I se dăduse de sf. Nicolae o 
păpușă forte mare și frumosă; Ia vederea acestui dara 
copila fu apucată de una accesă de risă stridenta, care 
nu intârej â să degeuereze în niște convulsiuni forte crude. 
După câteva momente biata copilă și muți.

t Dimitrie Ionciovici,
fosta comersanta, epitropă și membru ala comitetului 
parochiala din cetate, membru ala Dalegațiuniloră și ala 
Eforiei șcâleloră centrale române gr. or. din Brașovă, 
membru fundatorâ ala Assotiațiunei transilvane pentru 
literatura și cultura poporului româna, membru funda- 

torâ ală mai multoru reuniuni de cultură și binefacere, 
a încetată din viață in 12 (24 Decemvre 1887 la drele 
41/a p. in. in etate de 76 de ani in urma unei suferințe 
îndelungate și după împărtășirea cu sfintele taine.

Despre atestă durero ă perdere încunostiințâză ne- 
consoiabila sa soțiă Zoe D. Ionciovici născ. Florea de 
Iwja atâta in numele sâu, câtă și alt) fratelui, cumna
tului, cumnatelori), nep.oțiloră și nepâteloră defunctului 
pe tote rudeniile, amicii și cunoscuții.

Rămășițele pământesc! ale neuitatului defunctă se 
vord aședa la locuia de odihnă Luni In 14 (26 Decemvre) 
a. c. în cimitirulă cetățeniloră români din GrOverl.

Cortegiula funebru va pleca dela locuința proprie, 
târgulă straelorO 149, la 3 Ore p. m.

Brașovă, 12 (24) Decemvre 1887.
Fiă i țârina nșOră și memoria binecuvântată 1

Editoră și Redactoră responsabilă Dr. Aurel Muresiann.

455. Inse o preliminare și acuma se recere, 
Care pretinde, vetjl vine, Ore care întârziere. 
Pre toți deputății țâre1, țera ’nlregă ii alege. 
Cari au dreptă la acesta? Este o anumită lege, 
Care norma o prescrie certă prin definițiune, 

400. — Ca nu cumva să obvină vr’o orbă confesiune.
Acesttt drepte de a a'ege, de comuna vota se nu- 

| mesce,
Și a votului esență e libertatea, firesce; 
VotuIO fără libertate să esiste nu se pOte,
VotulO ca și libertatea, este mai scumpă decâta Iote. 

465. Fiindă dâră votula liberă la alegeri de-ablegată,
Pote vota fiecare pentru ald său candidată, 
Aibă numai candidatulO ceruta condițiune, 
Și’n restanță sg nu fiă cu-a sa contribuțiune. 
La alegeri fiindă liberi și țăranii din poporă, 

47). Se’nțelege că poporula n’are gustulă domnilord,
Domnii se svârcoleseO tare pentru guvernamentale, 
£r poporule ar alege deputată naționale.
Noi amC Z'sd că: »ar alege« și amO ’n optativi); 
Pentru ce nu alega dâră? Amă mai spusă definitiv, 

475. Cumcă poporula formeză massa In majoritate,
Șl-o ridiculă formâză domnii o minoritate. 
Pentru ce învingă ei dâră la alegeri de-ablegată??

Pentru ce? O spunemă verde, limpede și retezata: 
Invingd cu multe bârfele, dâr cu bani învingă mai 

[multă, 
480. Ei pe bani cumpără voturi dela poporula necultO.

Și domnii râu abuzâză cu poporula fără minte, 
Dftndu’i chiar ocasiune, ca pentru una blidt) de 

[linte
Să lapede și se rân^ă acesta dreptă mare și sfântă, 
Preste care nu’i dispune nimenea de pe pământd. 

485. Dâcă este prosfO poporula, n’are elă conducătoii?
Ba are, dâr se orbesce că banii suntă orbitori.
Nu aserămO noi acâsta despre toți țâranii'n rândă, 
Că suntă unii dintre dânșii, cari votula nu și-la 

[vândă.
Dâcă s’ar lipsi cu toții de a lord ambițiune,

490. Atunci n’ar mai fi în țâră atâta confusiune, 
Ar fi o pace nedrâptă și-ar avâ ocasiune 
Guvernnlă ca să reiâsă prin simpl'aclamaținne. 
Și intre țărani suntd deră âmeni deștepți și cu 

[minte, 
Cari țină la ambițiune, nisuindu-se ferbinte.

495. Să p6tă și ei alege deputată pentru poporă, 
Care să apere’n dietă și interesele lord. 
Râtele administrărei acum nu se invârtesed,

Domnii se svercolescd tare și amard se opintesed, 
In tâtă țâră domnesce puternica încordare

500. Și se pregătescO cu toții la strâlucita serbare,
Care are sg urmeze nesmintită și în curândd;
Domnii destindă din palate josă la poporula de

[rânda;
Și avendă ei bani ca plâva din bugetuli) statului, 
Cu o mare dărniciă impărțesed poporului....

505. Grele gânduri, multă grije pe domnii mari îi cu
prinde.

Și totă ordinea țârei pre cât-va timpO se suspinde. 
Acum contribuțiunea, procesele blăstămate, 
Esecuțiunea dură la avisi) suntă suspendate...
Domnii cei mari dau banchete și se ospetâză bine, 

510. La ospâțd cu bueuriă ei primescă pre ori și cine...
Dau țâraniloră mâncare, le dau țigări și tăbacă, 
Le dau racniă să bee, câtă le’ncape în slomacă.
Unde nu pota merge domnii, iși trimită agenții lori), 
Cari umblă pela sate sâ înșele pe poporă.

515. Pe contrari ii amenință chiar cu esecuțiunl,
Cari câte flâcuri iote nu le primescă de bani buni!

(Va urma.)



Nr. 276. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

OurluJ n l* burii de liursa <le Itucurescl.
din 23 Decemvre st. d. 1887.

Renti de aură 5’/, . . . 97 05 1 
Renti de hârtii 5“/. . . 84.— 
(mprumutula c&ilonl ferate

ungare.......................... 148 50
Amortisarea datoriei c&i- 

lorB ferate de osta ung. 
(1-ma emisiune) ... 94 —

A mor ti sarea datoriei căi
lor 0 ferate de osta ung. 
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei c&i- 
lorO ferate de osta ung.
(3-a emisiune) .... 11050 

Bonuri rurale ungare . . 101.70 
Bonuri cu cl. de sortare 100.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișd...............................101.—
Bonuri cu cl. de sortare 101.— 
conuri rurale transilvane 102 —

Bonuri croato-slavone . . 101 —

Acțiunile bănccl austro- 
ungare ..........................  860 —

l Act. băncel de credita ung. 272.25 
Act. băncel de credită austr.269.75 
ArgintulQ —. — Galbinl 

împărătesei .... 6 —
Napoleon-d'orl .... 10 05

j Mărci 100 împ. germ. . . 62 30 
| Londra 10 Livrea sterlinge 126 80

Cota oficială dela 9 Decemvre st. v. 1887.
Cump. vend.Despăgubire p. dijma de 

vina ung........................... 98 25
[mprumutula cu premiu 

ung..................................... 120 —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 121.25
Renta de hărtiă austriacă 77.60
Renta de arg. austr. . . 80.20
Renta de aura austr. . . 108 60
Losurile din 1860 . . . 132.75

Benta română (5%). . 93’/a 9i‘/i
Renta rom. amort. (5°/0) 96— 97—

> convert. (6°/0) . . 91 — 92—
Impr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36—
Credit fonc. rural (7°/#) . . 105— 106—

’ >> (b°/o) • 91‘/4 92*/4
> • urban (7°/0) . . 103— 104—
’ ’ . (6°/0) • 96— 97—

’ (5’/„) • • 871/, 88*/s
Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

< > > Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14?/. 15 —
Bancnote austriace contra aură. . 2.03 2.04

Cursulu pieței Brașovu
din 24 Decemvre st. n. 1887.

Bancnote românescl . . . . Cump . 8.46 Vănd . 8.48

Argint românesc................. 8.43 • 8.45

Napoleon-d’orl...................... 10.03 • 10.05

Lire turcesc!.......................... 11.26 » 11.30

Imperiali.............................. > 10.26 • 10.30

Galbeni................................... » 590 > 5.96

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

• ’ » 5°/0 • f» 98.— 99.—
Ruble Rusenel...................... » 109.— • 101.—
DiscontulQ ... » 6*/s--8°/, pe ană.

căldărariloră Nr. 
fie-cărui interesată

Brașovă,
ComisiuneaDICȚIONARU 

germano-românil 
DE

THEOCHARALEXI
A NOUA MIIĂ de EXEMPLARE.

Opu aprobată de Ministerulu Instructiunei Publice 
alu României sub Nr. 11,230 diu 27 Octomvre 1866.

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

Se află de vendare la tote librăriile notabile.

fi. 1.50 seu 3 lei 50 bani exemplarul^.
Librarii primescă rabate forte considerabile.
A se cere exemplare din Tipografia ALEXI, căci 

celelalte suntă contra-făcute. 11—12

i

1-3

519-a, etagiulă ală Il-lea, spre esaminare din partea 
pentru alegere.
9 Decemvre 1887.
destinată pentru conducerea alegerei

Ernst Hintz, 
președintele comisiunei.

B r a s s 6 v â r m e g y e a 1 i s p â n j ii t 6 1.

Hirdetmeny.
BrassA vârmegye tbrvenyliatdsâgânak kbzigazgatăsi ârva As gyâm- 

hatosfigi, valamint. a mertAk hitelesito hivatalainâl az 1888 Avben sziik- 
sAgelteto kortilbeliil 415 kobmeter szâraz bukttizifa szAllităsânak biztosi- 
tăsâra f. A. Deczember h6 16 tartott verseny tArgyalâs eredmAnye a ki- 
vănalmaknak meg nern felelvAn, f. hA 29-An d. e. 10 Arakor az alis- 
pâni hivatalnăl ujabbi versenytârgyalAs fog megtartatni, melyre a ver- 
senyezni kivânok oly hozzaadAssal Artesitetnek, hogy az 52 frt, bănat- 
pAnzzel terhelt 50 kros bAlyeggel ellâtott zart iras- beli ajânlatukat fennti 
nap As Arâig adjăk az âlispăni hivatalnâl annitl inkab is be, mivel 10 
orân tiil beadott ajânlatok nem fognak tekintet be vAtetni.

A sziillităsi feltAtelek mai naptol kezdve a hivatalos Anîkban az 
alispAni kiado hivatalânâl betekinthetok.

BrassA, 1887. Deczember h6 23-ân.

Sz. 11.918/1887.

se

1—2
9900/1887. sz.

Rol] Gyula, 
kir. tariacsos alispăn.

așa

Carne de vită 
bună, prospetâ, bine cântărită, 

află de venflare de astădi încolo numai cu

32 cr. unu Kilogramu,
. dAr CU 4 cr. mai eftină, ca în ori ce altu măcelăria. 

Prăvălia de sub casa sfatului, piața mare, a Ini

ȘTEFAN BUREȚIA,
măcelarii.

Concurs u.
Pentru ocuparea unui postă de înv&țătorAsă, eventuală unii învA- 

țătoră la sc61a confesională gr. cat. din Bistrița, cu ună salară anuală 
de 300 (trei sute) fi. v. a. și cuartiră bunQ în scAlă, cu condițiune, ca 
învățătorAsa sA aibă cualificațiunea recerută prin lege, apoi sA fiă jună, 
sAu nemftritată, eventuală, dAcă învAțătoresă nu s’ar afla, învAțătorulă 
asemenea sA aibă cualificațiune.

Concursurile au de a se adresa la presiditilu senatului scol. gr. cat. 
din Bistrița până în 20 Ianuariu 1887.

Alexandru Silasi, TheofilQ Grigorescu,
presidentele sen. scol. notarQ. 2—3

I

fArver&d hirdetm6nyi kivonat.
A brassoikir. tSrvAnAszAk mint tkvi hatAsâg kozhirrA teszi, hogy Radu 

Dumitru vegrehajtatAnak ifj. Kaub Marku vAgrehajtust szenvedo elleni 45 
frt. tokekoveteles As jâr. iiAnti vegrehajtâsi iigyAben a brassAi kir. tor- 
vAnyszAk (a kir. jărăsbirAsăg) teriileten levo Prazsmlîr kozsAge hatârân 
fekvb a prâzsmâri 252 sz. tjkben A + a 518, 519, 520, 872, 1324* 
1325, 3087, 9202, 9662, 10,414, 14,856, 16,994, 18,092, 20,980 As 
268 hr. sz. ingatlanokra 648 frtban ezennel megâlapitott kikiâltâsi ârban 
az ArverAst elrendelte, es hogy a fennebb megjelolt ingatlan az 1888. 
Avi JanuAr hA 20-ik delelotti 9 Arakor prazsmiîri kozseg irodâjâban meg- 
tartando nyilvânos ărverAsen a megâllapitott kikiălt/isi ilron aiul is el- 
adatni fognak.

Ârverezni szândekozAk tartoznak az ingatlanok egyenkenti becsârii- 
nak lO°/o-ât kAszpenzben, vagy az 1881 : LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ăr- 
folyammal szămitott As az 1881. Avi November 1-An 3333. szâm a. kelt 
igazsăgiigyminiszteri rendclet 8. §-ăban kijelolt szândAkkApes Art^kpapirban 
a kikilldott kezAhez letenni, avagy az 1881: LX. t. cz. 170. §. ArtelmA- 
ben a bânatpAnznek a birosagmîl eloleges elhelyezAsArbl kiâllitott 
bălyszerii elismervAnyt Atszolgăltatni.

BrassA, 1887. November h6 12.
A brassAi kir. tcirvszAk tkvi hatAsăg. Kovâcs, 

egyesbirA.

sza-

I

1

Publicațiune.
In urma ordinațiunei înaltului Ministeriu rcg. de agricultură, co- 

merță și iudustriă, ddto 13 Ianuarie 1887 Nr. 70,718/IXb, se determină, 
spre scopulu nouei alegeri, a 16 membri pentru secțiunea de comerță și 
a 16 membri pentru secțiunea de industria a camerei de comerță și in
dustria din Brașovă, (Jiua de 9 Ianuarie 1888 (Luni) înainte de prânzii 
dela 9 — 12 și după prândă dela 3—6 Are, ca termină de alegere, în 
casa sfatului din piață.

Se aduce acAsta, din partea comisiunei alese sA conducă alegerea, 
cu acelă adausu la cunoscința publică, cum că alegerea atâtă pentru co- 
mercianțl câtă și pentru industriași (meseriași) se va ținea fiă-care pen
tru sine separată, și că de alesă și îndreptățire a alege suntă tAte acele 
persAne din Brașovă, care ca comercianțl și ca industriași ('meseriași), 
suntă induse în respectivele liste de alegere.

Fiă-care alegAtoră pote sA-și dea votulă numai în persAnă și anume 
sAu verbală seu în scrisă.

Lista valabilă a celoră îndreptățiți la alegere e espusă în tAtă 
<jina până la alegere în biroulă subscrisului, edificiulu magistratului Ulița

Sosirea si plecarea trenuriloru si posteioru în Brașovu.
1. Plecarea trenuriloru:

1. Dela Brașovă la Peșta:
de persAne Nr. 307: 7 ore 20 de minute sera, 
mixtă Nr. 315: 4 Are 01 minută diminăța.

3. Dela Brașovu la Buoureaoi:
mixtă Nr. 318: 1 Ară 55 minute după ameiji.

II. Sosirea trenuriloru:
1. Dela Peșta la Brașovu:

de persAne Nr. 308: 9 Are 46 minute înainte de atnă(|I. 
mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Buoureaoi la Brașovu:
mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amAtjl-

Plecarea posteioru:
Ileșnovu-Zernesci-Branu: 12 ore 30 min. după am£<p- 
Zizinu: 4 Are după amăijl.
Secuime (S. GeorgI): 1 Ară 30 minute nAptea. 
Făgărașil: 4 Are diminăța.
Săcele: 4 Are diminăța.

Sosirea posteioru:

TrenulQ 
TrenulQ

Trenulfl

Trenula 
TrenulQ

TrenulQ

b)
c)
d)

Dela
n

71

W

BrașovQ
w
n
11

Dela

Din

___ w 
Tiporafia ALEXI, Brașovă.

d)
e)

A.
la

în
ia
la

B.
Reșnovu-Zfr-nesci-Branu la BrașovQ: 10 6re înainte da amăcp.
Ziztnu la BrașovQ: 9 Are a. m
Secuime la BrașovQ: 6 Are săra.
Făyărașu la BrașovQ: 2 Are diminâța.
Săcele la BrașovQ: 6 Are 30 minute săra.


