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Cătră cetitorii ,,Gazetei Transilvaniei"!
In puține cjile se’mpiinescâ 50 de ani, de când „Gazeta Transilvaniei" luptă pentru lățirea culturei române, pentru libertatea și drep

turile poporului românu.
Pe timpulu celei mai cumplite prigoniri a neamului românescu, „Gazeta Transilvaniei" a arborată în mijloculu valoroșiioru comercianți 

români de odinidră din Brașovfi drapelulu redeșteptării naționale.
Cinci-deci de ani de muncă, de grele și de necurmate lupte pentru înălțarea și prosperarea românismului se împlinescu.
Generațiunea vechiă și generațiunea cea nouă și-au datu mâna, au pusă umăru la umăru, pentru realisarea marei opere a redeșteptării 

și a liberării poporului română asupriți.
Lucrat.’au toți cu însuflețire bărbătdscâ și cu statornicia sub drapelulu sfântu arborată de „Gazeta Transilvaniei" și urmându devisei 

nemuritorului bardu naționalii: „ Oniți-ve în cugetă uniți-vS ’n simțiri/“
Și munca lorii a fostu încoronată de succesu.
Unde eramă acum cinci-deci de ani și unde suntemu astăzi! De s’a ridicatu spiritulu poporului română, de s’a întărită consciința lui

națională, de s’a pusă temelia la cultura lui națională, cine va susțină, că la acdstă lucrare măreță națională n’a avută p6te cea mai însemnată
parte (Jiarulu nostru, care a mersă totdduna înainte cu lumina pe cărările întunecdse ce trebuia s6 le străbatemrt ?

Credincioși devisei ce și-au ales’o fii nobili și devotați ai națiunei în lupta pentru eliberarea și redeșteptarea națiunei române, amă fă 
cută totu ce în putință ne-a stată, pentru ca ijiarulu nostru să potă corăspunde câtu mai multă grelei sale chiămări.

Nu ne-amă dată îndărătu dinaintea jnici unei greutăți, gata amu fostă a aduce ori-ce jertfă, și decă în timpuri mai multă ori mai puțină
favorabile, prin caii amă trecută, nu amă putută se facemă mai înulii pentru fdia ndstră decâtă amu făcută, causa a fostă firma ndstră hotărîre 
de a păstra în t6te împrejurările independența ndstră.

Astfelu, trebuindu să cucerimu tăremulă pasă cu pasă, amu înaintată încetă, der sigură, și abia astăcli, după einci-ijeci de ani de muncă, 
ne vedemu în posițiune de a realisa, eu încordarea tuturoră puteriloru ndstre, cea mai ferbinte dorință a neuitatului și de fericită memoriă editoră 
ală diarului nostru Iacobu Mureșianu. ca s6 avemă și propria nostră tipografia.

Incependu cu d ua de 1 Ianuarin 1888 „Gazeta Transilvaniei" se va tipări în propria nostră tipografia.
In modulă acesta ni se dă putința de a aduce modificări și îmbunătățiri în partea tehnică și redacțională a f6iei nfistre.
Facemă t6te acestea, fără a cere însă și din partea publicului să facă mai mari jertfe. „Gazeta Transilvaniei" va apăr6 și dela 1 Ianu- 

ariu 1888 încolo totu în condlțiunile de pănă acum ale abonamentului și anume:
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fi., pe șese luni 6 ti., pe unu anu 12 fi.
Pentru România și străinătate: pe trei luni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe una anu 40 franci.
Aducendu acesta la cunoscința cetitoriloru noștri, îi asigurămu, că nu ne vomă abate din calea ce-o străbatemu acum de jumătate 

de seculă, ci că vomă lupta și în viitorii cu îndoită putere și cu același devotamentă pentru apărarea, ridicarea și întărirea românismului.
Și ca să putemu contribui cu efectii la realisarea aspirațiuniloră nostre îndreptățite naționale în acesta monarhia, vomă stărui înainte de 

t6te să ținemu susă și să păstrămu nepătată steagulă solidarității ndstre naționale, ală unirei și ală bunei înțelegeri între toți factorii poporului nostru.
SuntemU tari în convingerea, ca toți cei ce cugetă sinceră și curată asupra chiămării Românului în aceste critice timpuri voră pune cu 

noi umărO la umănl și astfelă vomă merge cu toții înainte, ddr numai înainte, cu unanima strigare:
Dumnedeu și dreptulu nostru! Re(l(lCțiu'llCtt.

Brașovu, 18 Decemvre 1887.
Scimă, că în timpulu din urmă pressa ofi- 

ci6să germană a atacată, ca la comandă, pe prin- 
țulu de Coburg, pentru că atitudinea lui în Bul
garia turbură apele politicei germane, supără pe 
Rusia și ațîță pe Țarulu în contra Ger
maniei.

Magnații unguri, <|meau foile germane, p6rtă 
vina la 16 te, ei an dusă pe Coburgul în Bulgaria, 
ei îlă jidărescu și aiji în contra Rusiei.

Nici pomenire, răspunse organulă guvernu 
lui din Pesta, magnații noștri nu facă nici o 
politică, puțini dintre den.șii se ocupă cu lucruri 
seridse.

Altfelu înțelegă lucrulu însă foile indepen
dente unguresci. Acestea nu se lapădă de marea 
misiune ce și-o atribue magnații și afiliațn lorii 
față cu Orientulu europenii.

Ne place, scrie „Pești Naplo", că prințulă 
Ferdinand de Coburg caută a se susține acum 
în contra Rusiei. Bote să strige pressa bismarc- 
kiană câtă va voi, noi Maghiaui vomă merge 
cu Bulgaria și vomă apăra independența ei în 
contra Rusiei, și credeuiu că prințulă de Coburg 
e așa de cu minte a înțelege acesta și a’.și în
drepta politica după cum ceru interesele ndstre. 
Nu’lii considerămă pe Coburg ea Maghiară, deși 
a fost oficeru de honveiȚ și scie unguresce. Dăr 
tată-său e nemță, mamă-sa francesă, elă însuși 
este născută în Moravia și acum ca prinții ală 
Bulgariei trebue se fiă Bulgară. Cu tote acestea — 
adauge „P. Naplo" — nu puternă să i refusâmă 
simpatiele nostre, căci este unu interesă ală Un
gariei, ca se rămână pe tronulă său. Bismarck 
voiesce să gonescă pe Coburg, cum a gonită pe 
Battenberg, pentru că interesulu germană cere, 
ca să se arate prevenitoru față cu Rusia. Noi 
însă, deși ne încredemă în alianța germană — 
ne facemă noi înși-ne politica orientală.

JD^că se va duce Coburg din Bulgaria —

--4-
continuă f6ia maghiară — acolo va urma chao- 
sulă și anarchia, și erisa orientală va isbucni din 
nou. De ce să începemă ărăși din nou joculă 
periculosă ? De aceea pentru că așa-i place Ța
rului? Acăsta p6te fi unu motivă pentru Bis- 
mark, der nu unu motivă pentru noi, căci pen
tru noi Bulgaria e însemnată. Noi nu putemu 
renunța la Bulgaria, ca în locală prințului de 
Coburg să părte cordna bulgară Țarulă, ori o- 
mulă lui de încredere.

De aceea, — încheiă „P. N.“ — dorimă, ca 
Ferdinand de Coburg să rămână numai acolo 
unde este, cu tdt.e că foile bismarkiane strigă în 
contra lui. Mai bine să strige de câtă să rîdă 
de noi.

Acesta este opiniunea făiei opcsiționale un
guresci. Decă ar merge după pofta ei, monar- 
chia nostră ar trebui să declare imediată răsboiu 
Rusiei și lumea ar scăpa din nesiguranța ce-o 
torturăză a^i-

Celelalte foi independente unguresci vor- 
bescii în același tonă, dovedindu, că s’a formată 
în capulii politiciloră unguri idea fixă, că Un
garia trebue să-și eserceze influința sa asupra 
Bulgariei.

Interesantă este acăstă debutare a foiloră 
unguresci, pentru că scimă din esperiență, că în 
eestiuni esteridre oposiționalii unguri manevreză 
mână ’n mână cu guvernamentalii.

Nu cumva li s’a impusă Ungurilorli rolulă 
de a lua în apărare pe prințulă de Coburg, pe 
când Bismark se arată nepăsătoră și conciliantă 
față cu Țarulă în acdst.ă cestiune ?

Numai de nu s’ar produce prin foculă cehi 
mare ală politiciloră unguri efecte cu totulă con
trare celoră intenționate. P6te ar fi mai folosi- 
toră și le-ar sta mai bine celoră din Peșta ddcă 
n’ar stărui să pună cu ori-ce preță lumea la 
cale, ei și numai ei.

Italia și Abissinia.
Cu toie încercările făcute de Anglia prin missio- 

aari pe lăngi regele Abissiniei, acesta nu va cere Italiei 
pace, ci din contră se cjiee că se va răsboi armata lui 
cu corpulă de e-pedițiune italiană dela Massauah.

Așa ,,Riforma,“ din Roma, a primită din Massauah 
o depeșă spunendă că Ras-Alula a ajunsă se decidă pe 
Negussulă să facă răsboiu.

Regele Abissimei dispune de forțe considerabile și 
se d ce că inninteză deja cu trei corpuri de armată spre 
Massauah.

Sciri militare.
Rusia. „Neue freie Presse« primesce din Iași ur- 

mfiiorea telegramă cu data 26 Decemvre: După soirile 
venite din Odesa, direcția druuiuriloră de feru rusescl din 
Sudă a primită ordină se ia to’e măsurile ca in termină 
de 24 de ore să se aibă la disposiția 414 vagone pen
tru transportul^ a 15.905 omeni.

.Națiunea" ijice, că guvernulă română ar fi fostă 
incunoseimțată, că in Basarabia se facă mari concen
trări de trupe rusescl. In România au sosită diferiți în
treprinzători, ca să facă cumpărări.

Cavaleria rusâ.
După o statistică făcută de corespondentul^ mili

tară ală Z'ărului „l)ie Post*, cavaleria rusă numără in 
timpii de pace:

10 regimente de cavaleria ale gardei și 46 regi
mente de dragonî, cuprinZendă la ună locă 328 esca- 
drone; 2 regimente ale gardei și 15 regimente de cazaci 
din Don, cuprindendu împreună 98 sotnii; 1 regiment ă 
alu gardei și 2 escadrone cu 10 regimente din armata 
dela Kuban, ciiprinZendă 63 șoimi; 1 escadronă ală 
gardei și 4 regimente ale armatei din Terek, cuprinZăndă 
17 sotnii; 1 regimentă ală armatei din Astia-Kan de 4 
sotnii; 6 regimente ale armatei Orenburg, cupiindendă 
30 sotnii; 1 escadronă ală gardei și 3 regimente ale ar
matei din Urală, cuprinZendă 17 sotnii; 3 regimente ale



Nr. 280. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

armatei din Siberia. cuprinijânda 18 sotnii; 1 regimente 
de 4 sotnii din armata Smirjalchevsk; 1 regimente din 
armata dela Sabaikal de 6 sotnii și 2 sotnii de cazaci 
din AmorO.

La acesta efectiva trebue sg se adaugă 24 sotnii 
de cavaleria neregulata care staționâză in Asia. In totala. 
Rusia ar putea, în casa de una resbela europenii, si? 
«cota 577 escadrrine de sotnii de cavaleria.

Acâstă cifra, adăogată la efectivulă cavaleriei fian- 
cese, di una totala de 918 escadrone in limpă de pace.

lncata privesce puterile aliate, eta electivele lorii 
respective de cavaleria in timpO de pace:

Imperiulă germana 372 escadrrine, Austro-Ungnria 
246, Italia 144, adecă in totala de 762 escadrone.

Trebue să se adaugă, că cavaleria rusă europenă 
numără 99,676 Omeni și 91,754 cai; cavaleria germană, 
«6 ,948 Omeni și 62 469 cai și cavaleria austro-ungară 
44,170 Omeni și 37,023 cai.

Im aceste țifre nu se cuprinde cavaleria de reservă.

lui alegerii deputațilorO; 5) Toți Jidovii, cari nu ținO 
ligile lui Moise, să pârijă drepturile cetățenesc!. Acâstă 
cerere o face autorulă »în numele poporului creștinescil.»

—x—
Simtă numiți sublocotenenți de infanteria in reserva 

armată: Feliciană Păpară, Idilă Micșea, Petru Jloma.ș- 
cană, luliu Gustimî; la cavaleriă: I6nă cav, de FlondorO; 
la artileria: Corneliu Popescu.

—x—
Cetimă in „Kolozsvar"; „Antonia Horn, redactorul 

diacului rusescă „Journal de St.-Petersbourg", petrece 
de câteva dile in Budapesta. Horn este de nascere Un 
gură, elă e fratele mai mică ală lui Horn Ede, răposata 
in 1875.“ — Horn și UngurO, asta-i altă minune! și 
iru-ă redactoră la o friiâ museălescă! Ce dicO Kulfur- 
egyletiștii ?

Literatură. ..Convorbiri literare,f revistă lunară, 
ce apare în BucurescI sub direcțiunea d-iui Iacobă Ne- 
gruzzi, cuprinde în fasiicnlulO 9 dela 1 Decemvre: lm- 
păratulă TraianO după monumente archeologice, de A 
I. Odobescu. — încercări critice; De la Vrancea (fine), 
de A. CostînO. —■ Lascată Viorescu (urmare), de Wil- 
helm de Kotzebue — Raportuiă între sciință șt artă 
(fine), de Ștefană Velovană. — Din vieța sfințiloră (Pă
rintele Andreiu), de (Irig. — In amintirea lui Wilhelm 
de Kolzebue. de T. M. — VărgolicI (urmare), de Cer 
vantes. — Acte vechi, de Al. Bapadopola Calimak. — 
Podulă (poesift), de V. Alexandri. — Ț.e (poesiă), de 
N. Volenti. — Libertatea; Flori de Ghiață (poesii), de 
Gorsch. — Notiță bibliografică (Rumănien, de S. Berg- 
ner), de I. N. — Necrologă. — Bibliografia. — Cores
pondență.

,,Tera noue,’* revistă scientificâ, politică, economică 
și literară, apare odată pe lună în BucurescI. sub redac- 
țiunea d-!ui ioană Nentțescu. Nr. 8 de pe Noemvre are 
următorulă sumară: Visita unora scole din Elveția, de 
Serafimă lonescu. — MuseulO școlară din Bruxelles, de 
G. Oprescu. — Discursuri pedagogice ale d-lui D. A. 
Sturdza. — Povestea tutunului, de A. Brebeană. — în
semnătatea institutului, de Mih. Popescu. — Educațiunea 
intelectuală, de 1. Ciocârliă. — Cânteculă Dracului; Cân
tece de dragoste, adunate de Pr. Al. Popescu. — Biblio
grafia. — Corespondență.

O scurtă privire
pes'e viela și faptele Teologiloru români centrali.

II.
Periodulu ală doilea, ală înflorirei

dela 1861—1873.
După cum amă di*1'1, teologii români dela S. Var- 

vara, cari au absolv,mă in Iulie 1873, fură îtnpărțițl și 
pre la alte seminare. Cei dispuși la Strigoniu ne scriau, 
că dânșii suntu bine primiți și că li-se facă multe con
cesiuni: că au eân'il după ritilo orientală, rogaciuni în 
limba maternă, ca și in Viena la S. Varvara. ba mai 
multă: II s'a concesO a-și face și probele de predici în 
limba maternă. Din Iote acestea ar conchide omulă la 
unu spirită de toleranță și o atitudine pacifică și bine- 
voiloriă din partea Em. Sale.

Noi, cei cari furămă dispuși la Buda-Pesla, la în
cepută încă amă întâmpinată la aparință multă afabilitate 
și bunăvoință. In visitele nristre la superioritatea semi
narială n'-se promitea, că densa va fi mamă pentru toți 
și că nu va face niciodată alegere intre teologii acestui 
seminariii, fie de orice naționalitate. NI a recomandata 
unirea întru to'e cu teologii maghiari, grupe de societăți 
la preumblări și prin grădină să nu se observe, ca până 
acum, cu atâta mai vârtoșii. căci toți suntemă maghiari 
deși de diverse naționalități, lutr’aceea. la cererea că 
torva clerici spirituala din propria s’a auctoritate ne con- 
cese să avernă cântă după ritulă orientală, dâr și dân- 
sulă a trebuită nu după multă să-și retragă cuvântulă, 
declarândO, că acea concesiune o făcuse numai dela 
sine și la carea capulă seminarială, d-lă Recloră, nu 
pole să se invoiască.

SOIRILE DILEL
Luni s'a ținuta în casfeiulă imperială din Viena 

o nouă conferință militară sub pre.ședința Maiestății Sale.
—x-

Ministrulă unguresc de culte .și instrucțiune pu
blică tngrozindu-se de neîncetatele plângeri ale învețăto- 
riloră ungurești, că nu-și primescă salarulă, trimise o 
ordinațiune cătră iote autoritățile judecătoresc! din țâră, 
provocându-le să îngrijescâ de scOterea regulată a sala- 
rieloră fnvățătorescî, Or căto pentru acele scole ungu
resc!, cari se susțină cu bani dela stată, ministrulă pro- 
vOcă pe inspectorii școlari, ca numai așa să subscrie 
chitanțele despre primirea banilorO ce'i dă slatulă scotei, 
deci mai intăiu se plătesce lefa învățătorului.

„Figaro« din Parisă aduce urmălori-a scire • I) șora 
Teodorini a serbată unu adeoerată triumfă In rolulă 
• tiiocondei. la teatrulă San-Carlo din Lissabona. In ală 
patrulea acto artista se dovedi iotă așa de escelenlă ca 
actriță, precuu e de escelentă ca căntăreță. După ce 
a cântată de doue ori aria sitiueiderei, publiculă isbueni 
în aplause t'urtunOse și artista trebui, la sferșitulă actu
lui, se apară de dece ori înaintea publicului.

Precum comunică o telegramă din Viena, d-lă Ca- 
rol Zivny, editorulă 4,anjlul săptămânală >Parlamen
tar" din Viena, a fostu arestată sub inculpare de înaltă 
trădare și s’au găsită la dinsulă corespondențe cu Peters- 
bu-gula. Zivny făcea o propagandă activă pentru con
versiunea tuturoră SlavdorO la ortodoxism^.

Ca ună fenomenO estraoidii ară pentru timpulă de 
ernă se văzură în 20 Decemvre n. două curcubee fru- 
mrise între Deva și Aradă, mai virtosu cătră comunele 
Mintiia de Mure.șă .și Seliștiora.

—x—
In Peșta s’a ținută la 26 Decemvre n. o adunare 

a lucrătoriloră, care s'a ocupată cu resoluțiunea luată 
de adunarea ținută in primăverâ de lucrătorii din țără, 
primind’o în totă cuprinsulă ei. Intre cei de țață s’a 
împărțita ună apelă Icompusă de Iosef Fazekas, care 
face propagandă pentru împlinirea următorclorO puncte: 
1) Introducerea votului universală pentru ori ce cetățen 
de'a 18—60 de ani; 2) Imediata modificare a legii de 
pressă; 3) Înființarea unui tribunalO poporală, care să 
judece in numele poporului crimele mai mart, fără a 
mai pute apela condamnatulă; 4) Modificarea sistemu

Atunci ne descliiserămO ochii în patru și comitetul^ 
a prinsă a se consulta cu Irită seriositalen, decitjânda a 
lua măsuri câ'tl să pote mai multe de preeauțiune pen
tru răușirea causei nristre. Statutele și societatea dela 
Viena erau întărite numai de prelații români și puse sub 
supraveghiarea și patronagiulă Rectoratului dela S. Var
vara. Teologii români de Pesta presentându-se d-lui 
RectorO și prin o rugare în scrisă arătându-i-se esistența 
societății literare bisericesci a teologiloru români dela 
Viena, l’au rogatd să-o primescă sub patronagiulu și 
supraveghiarea sa. Bectorulă însă declară, că nu aie 
potere — ca RectorO — a concede în Seminariii esi-- 
tența vre-unei societăți, adăugendă, iă acesta e ună 
drcptă exclusivă ală Em. Sale primatelui.

Deciserămă așa deră a înmâna si respective a sus- 
terne o rugare împreună cu statutele, 'raduse ambele in 
latinesce, Em. Sale primatului. Der ca voința nășiră să se 
înfățio.șeze înaintea Primatelui cu mai multă putere au
toritate și demnitate, — deciserămă a roga pe prelații 
români se ne infăcioșeze Sânției Sale. lutr’aceea supe
rioritatea să informă, cum ă noi voimă a cere și inter- 
venirea autorității Episcopiloră români, deci ne desfătui 
din Iote puterile sale, să nu faceiriO ună pasă, care ar’ 
trage amesteculă Episcopiloră români in trebile Semina
rului, unde Em. Sa singură are a dispune, a ne provoca 
așa dâră să inaintămă cererea și statutele prin su
perioritate.

Acestă dechiaraținne aduse desbinare de păreri în 
comitetă. Unii 4>ceau> că nu se bage în semă de- 
chiaratiunea superiorității și ceea ce s’a decisă să se 
esecuteze. Alții — m-iioriiatea — 4lceau *6 băgăma 
de sămă. că suntemă iu seminariu și ipso facto intrânda 
in densulă ne-amil supusă legei și discip inei lui și lu- 
crândă astfelă contra discip'inei, carea să observă chiar 
și prin seminariile nristre domestice. — adecă de a în
mâna ori ce rugare la EpiscopO totă numai prin Rec
tori, — ama strica forte multa causei și ama perde mai 
multa ; ba era temă, că prin acăsta să nu-i escitămă 
intru atâta, încata chiar și pe Prelații noștri să-i espu- 
nemO la ună refusă din partea Eminențe Sale Pri
matelui.

A învinsa așa deră părerea, că, Incredințându-ne 
in dreptatea causei nristre, să ne sușternemă rugarea cu 
statutele la Primatele prin rectorele seminarială. Suplica 
— tradusă în limba latină — s’a predata superioralului 
ia 15 Noemvre 1872 spre a ti înaintată la destinațiunea 
ei. Acăstă suplică in-â, din cause ușoră de înțelesO, n'a 
fosto pe placulă superiorității sub diverse pretexte, că e 
prea lungă și că Emin, s’a nu dispune de t mpO fisică 
a ceti o suplică așa lungă ele. Prefectulă seminarială 
se imbiâ însuși a comoune alta, carea purisându-.se 3e 
va înainta. Din întâmplare n avernă nici purulo, nici 
originalulă. din causă că superioritatea n’aflâ cu cale a 
ni-lă estrada, der noi suntemă: minte* și pentru
aceea o reproducemă din memonă și ajutați incâtva de 
suplica mai susă amintită compusă de noi, din care era 
acesta numai prescurtare. S’au Iflsată motivele afară și 
suplica fu gata (!!) Ea sună cam așa:

»ln 1861 Octomvre 19, tinerimea română dela fa
cultatea teologică din Viena — luândă in consideratiune: 
1) puțina desteritate in limba maternă, in carea e me
nită pe viitoră să predice Evangeliulă.' 2) îndemnulă 
și scutulă, ce ofeiiau legile seminariall dela S. Varvara 
tuturoră intruniriloră, ce aveau de scopă cultura spiri
tuală și morală a alutnniloiu sei, precum și cultivarea 
limbei vernacule. Avându-le acestea in considerațiune 
a formată: „Societatea literară a teologilora ro-ânl 
dela S. Varvara.“

>Acestă societate a fostă întărită și sprijinită cu 
multă bună voință dm partea tuturoră Episcopiloră ro
mâni. Celsisime și Reverendissime d-le Metropobte și 
Primate, junimea română studirisâ la facultatea teologică 
din Viena permutată din Seminariulă dela S. Varvara in 
Seminariulă centrală rom. cat. în Pe.-jla, avândă totă acele 
l'P^e și greutăți de întâmpinată pre viitoră, ea și până 
acum și totă atâtă de puține mijloce de a-țl cultiva limba 
sa maternă, ca și până acum, iși ia libertate dimpreună 
cu ceilalți teologi români, cari iși lăcură studiele dela 
inceputd aci, a Vâ așterne acâslă prea umilită suplica 
rngându-Vâ să Vâ Indurați prea grațiosO.... etc.

Acăstă suplică s’a predată Superiorității in 30 De-

(«) FOILETON V

„f-ă-zriostții
— Ep«peă -

835. Er se ’ncepe votisarea și domnii mari n'au liniște, 
Subalterniloră ordonă tote petrile se mișee, 
Și diregătorulă ijice: „Camerade pre fidelă," 
Subalternului său care e de-o pănură eu elă, 
• Mergi mai caută ceva voturi, ia primesce două

[sute, 
840. ,Fiă ijece cins: re4ece, mergi în g-abă. vino iute I" 

Ce să Iacă subaiternula? Se duce int/ună bordeiu. 
Unde câțiva perde-veră ședeau fără vr’ună te- 

[meiu.

„Dâr de ce ședețl aicea fără de nici jnă folosă?" 
Le grăesce loră acuma subalternulă generosă.

845. „Dâe’amO avâ și noi voturi,, a vorbi unu’ndrăs- 
| nesce,

„AmO avă și voiâ bună.* Subalternulă le grăesce: 
„Acestea surită vorbe grile, en aduceți vă aminte 

„Că voi inr-ă sunteți rimenl, 6meni isteți și cu 
[minte I!.

„Câți nu mergă la volisare, cari vă ’ntrecO în 
[prostiă!

850 .N’ară sci număra nici ijece, voi sciți și păn’ la o 
[miiă...

„DouădeeI sunteți de față, venițl toți fără sfială, 
,Și cinci florini fiăcare primiți pentru ostenâlă." 
Mai cugeță subalternulă: „Au dânșii dobendâ mare,
• Insă nici a mea nu-i mică.« Și mergO toți Ia vo

lt isare, 
855 Mergu și strigă: „să trăiâscă 1" și la tabără sosindă,

UnO incidența obvenise, se vede-una plebeu ve- 
[nindă,

’Și pierduse paciința bietulă țărână amăriiO, 
A firigată în gura mare: .Gendarmulă afurisită,
• Indrumă’napoi cu forța pe r^ce dela votare.* 

860. Și cuvintele acestea au stârnită furtună mare.
Voi acum subalternulă să conducă la ședință 
Sufletele cumpărate, dâr a dată de resistințâ;
• Voi nu veți merge la urnă, pierde-vâră prăpădiți. 
„Vă scimO cine suntațî bine: taiă-pungă af'irisiți !*

865. „Ei, der ce mai cutezare să ne controlezi măi 
[frate?!

„Sângele tău fierbe’n tine in prea mare cantitate, 
„Să vărsămă ceva din elă..“, 4>ce o voce-amărită. 
Fără nici o judecată și cu flegmă ia o bâtă, 
Și-Io lovesce fără mdâ pe omulă cutezătoră, 

870. Și sângele isbocnăsee. AcestO acto revoltălora
’Lă repetâză și alții. Se încinge la momentă

Luptă grea și desperată; fulgerulă din firmamentO 
Căijânda pe una edificiu cu materii arțjătdre, 
Produce de sigură frică și privire’ngrozitore, 

875. Inră nu întrece spaima, nici confusiunea mare, 
Obvenite din acâslă desperată ’ncăerare.
Ei se lovescO cu putere cu bastoue mari și grele, 
Se lovesctt in capă cu pietri, unii cadă pe par- 

[dosele,
Cadă primindă rane de mrirle, rane mari pline de 

[sânge, 
880. £r unora dintre dânșii ch!ar viața li se stinge.

Curge lupta’nverșunată, lupta plină pe turbare, 
O! ce luptă sângerosă pentru-a țârei «prosperare!< 
Amenințări și pedepse pentru măcelulă barbarO, 
Le strigau judecătorii, insă strigau înzadară.

885. Sabia și baioneta acum n’au nici o valrire,
Și de.ă au producă mrirte, mrirte plină de terrire, 
Ecă vine căpitanulă și strigă cătră soldați:
• Atenția la comandă! Foca din arme iute dațl!!* 
Bine vorba nu tinesce: puseile s’au descărcato, 

890. Audmdă împușcătura, fiă-care-a cugetată...
’l părea că simte glonțula, — glonțula în vântil îm

pușcata.
Și a> âstă stratagemă avu efectO minunata,
Și părăsiră arena plină de sânge multa frirte,
Ei fugiră'n fuga mare goniți de frica de tnrirt«| 
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cemvre 1873, de unde a fostă înaintată Em. Sale Pri- 
lelui. Noi am! rămasă in așteptarea eta lungă, nea- 
vendă nici o speranță de bine, căci aveam! deja multe 
semn?, că rnusele române eu celea maghiare nu au să 
încapă sub aeelașă acop»r?menlă. Și când teologii ro
mâni au cerută numai siiămutarea biblir te<*ei dela Viena 
la Pesta și punerea aceleia, împachetată, inlr’un! maga- 
zinil fără a fi dată spre folosință tinerirnei și d-]Q ree- 
toră n’a voită, deși acesta cerere ’i s’a făcută din mo 
tive destulă de grave, ciul ni-se scrisese, că biblioteca 
era aruncată grămadă in mijloculă unei sale și espusft 
la arbitriulă servitorilor!; cân i aces’ă inocentă și 
simplă cerere ne-a fostă respinsă: atunci ne puteam! în
chipui cu ce voibe reeomandatore ne va fi însoțită su
plica și statutele la sușterner-'a loră cătră Em. Sa Pri 
matele Așa e. deși cu durere, der trebue se mărturi
sim!, că bib ioteca numai târdiu și după multe intețiri 
ni-s’a permisă să o permutăm! in Seminariulu dela Pesta, 
pre lângă condițiunea insă, se nu o folosim!, deși în 
tătă biblioteca acea anevoiă credem! să se afle vre-un! 
opă cuprin4endu ună eresă câtă de mică. Măsurile acestea 
luate contra nostiă suntă cu atât! mai semnificative, cu 
câtă in seminariu mai esistau deja două bibliolece com
puse din cărți profane și bisericesc!: biblioteca șcOlei 
maghiare și a celei slave.

(Va urma)

Câmpeni, în Decemvre 1887.

Onorabilă Redacțiune! învățătorii români din Câm
peni fundă interpelați de On. Redacțiune in Nr. 270 alo 
„Gazetei Transilvaniei» cu privire la reclamele și bucuria 
esaltaibre a oficiosului •Kolozsvâr", reflec'.eză urmă- 
torele;

Este cu totul! neîntemeiată aserțiunea lui >Ko 
kizsvâr», că „la scbla loră alergă băeții de română in- 
tr’ună suflet!,“ pentru că la aceea scălâ. decă vomă 
cerceta bine, apoi aflămă băețt de români, der nu aler
gați inlr’ună sufletă și nu ai opincei, ci ai inteligiuței, 
carea atârnă dela puternicii dilei și aceștia în numără de 
9 băeți și băete, cari prin urmare, ca unii ce suntă su
puși celoră dela cârmă, cu voiă seu țâră voiă trebue 
s6’șî trimâtă băeții la scola respectivă; — afară de a- 
ceștia să mai află incă vr’o 4—6 elevi și eleve — copii 
de proletari, cari numai atrași de premiile cu cari au 
fostă premiați și cari ai constată din câte tină rendă 
de vestminte de vâră — au frecventată și frecvenleză 
acea scălă, âr nu de dragul! progresului ce se afirmă 
de »Kolozsvâr“ că se face in acea scolă, unde se trac
tezi elevii cu frnmosele și bine sunătorele epitete de: 
»ostoba szamâr“, „ostoba o!ăh“ (măgaru stupidă, valahă 
stupidă) etc. și aceste publice in esamenă, der apoi in 
clasă, cum va fi mergendu?

De asemenea este cu totulu neîntemeiată și aser
țiunea de cuprinsul! : „Sub ochii dascălilor! cresc! puii 
de olahi in dragostea patriei lor! ca leii și-și uită de 
limba pe carea au subt'o din țița mamei loră“ etc. etc. 
pentru dragostea de palr.ă este inăscufă in peptulă 
flăcărui Română, și aceea unor! copii, cari nu sciu și 
nu cunosc! altă limba decât! pe a mamei lor!, nu li 
se păte insufla iutr’altâ limbă și respective intr’o limbă 
pe care ei numai după senine și ghicite o pricep! și 
vorbesc!, — apoi ca să și uite de limba pe carea au 
supt’o dela mama loră, de limbi, pe care in totă mo 
mentu.O o aud! și o vorbesc!, nu mai încape vorbă, 
pentru că, noi pariămd, câ acesta nici cei dela »Ko 
lozsvar* nu o cred!, decum alți Omeni cu minte, pe 
cari voeseă Domnialor! a-i nebuni, făcendu-i să credă 
astfel! de absurdități; cum ar cere d. e. copilul! după 
ce merge dela scolă acasă dela maină-s’a pâne, decă el! 
nu mai seie limba mamei sale? și cum ar sci mamă sa 
ce-i lipsesce, decă ea nu are nici cea mai puțină cu

895. Pe câmpul! de bâtăliă vre-o câțiva mai rămase. 
Unii se luptau cu mdrlea. pentru unii încetase 
Ori ce lup’ă pe pământ!. Hei, că cei ce au murită, 
Pe pământ! dările grele nu vor! ave de solvită! 
Furtuna și vijelia cu încetul! s’au mai stinsă,

900. Volisarea se finesce, eră domnii — au învinsă!
Au învins! — cum învingă domnii, decă’nsemnă a 

[învinge
Totă legea și dreptatea cu focă și fier! a o stinge!! ! 
Se dispune din oficiu corupția generală, 
Astfel! o respectă domnii legea cea electorală!

905. Au învins! in fine domnii, der vai ce grozază
[strungă

Și ce perdere cumplită a suferită a loră pungă! 
Ei! dâr nu face nimica că pungile domnilor!
Se vor! umple și mai tare dela ăl! bieții de popor! I 
Primiși puține parale, sărmane popor! să scii,

910 Vei solvi tu pentru ele procente de deci de mii! 
Și sumele fabulOse le vei rentârce tu ără.
»Va plăti cățeaua brânza’, „Cuiu cu cuiu se scOte- 

[afară!“.

Ce să (JieemO noi acuma despre bietul! de popor!, 
Carele cătjuf’a jertfă domnului corupător!?..

915. Este iDsă o causă mare, ticâlăsă jignităre, 
Care mult! popor! seduce în cursa înșelătăre: 

noștință de limba carea „este menită a cultiva o- 
rientnl! ?«

Ne vine mirare de aserțiunea: că copiii dela aceea 
scălă, când ii aucjl vorbind!, te incântă de așa, in â'ă 
te crcdi a fi intre ftnger?/ Nu cumva domnii dela 
„Koloz.svâr' susțină că și ângerii nu vorbesc! ală limbă 
decât! pe cea maghiară? Dâeă este așa, apoi nu 
putem! diee nimic! altă, decât! că in adevăr! nici 
Turcilor! nu le pcSte produce opiulă nesce visuri mai 
frumose decum! au cei-ce au raportată oficiosului 
• Kolozsvâr" despre progresele >uriașe« dela școlă 
de stată dm Câmpeni, — penlru-că după câtă ne 
este cunoscută și după cât! am! esperiată până acum 
copi'i nu știu altceva decaiă se reproducă cele învățate 
de rost! din buche in buche ca papagalul!, er când e 
vorba de a ți spune in limba lui maternă sân in cea 
maghiară esența din atare bucată cetită, iți răspunde 
simplu: „nn șc/u“ și acesta nu e mirare, pentru-?! cum 
și pol! copia înțelege ceea ce învață, când loră nu li se 
espiică și in limba maternă ceea ce li se predă, apoi 
acesta dela dirigintele Demeny Endre și F'ekete Kala 
măr. Demeny nu se pute pretinde, deOrece limba opincei 
le este cu totul! necunoscută.

Cumeă scOla este condusă cu „tactă* și „istețime0 
cu ,,iscusință“ și „precugetare* se pOte vede dm ne
mulțumirea manifestată din partea părinților! elevilor! 
cari s’au văzută necesități a ruga presidiul! scaunului 
scolastic! ca să îndrume pe d-lă diriginte la o purtare 
mai umană față de elevi, — ba ce e mai mult! acâsta 
se pdte vede și diu împuținarea elevilor! ce se află la 
aceea șcâlă, — căci în anulă 1 numărul! elevilor! și ele
velor! a fostă de 40—50 — maghiari și români —din 
care causă s’a și înmulțită numărul! învățătorilor! dela 
unul! la doi și dela o învățătOre la două, acji insă nu
mărul! elevilor! și elevelor! se urcă la 30 înmatricu
lați, din cari frecven'ăză srola regulată vr’o 20 er nu- 
merul! învățătorilor! este redusă la status quo ante l>e- 
Iwn Ce va aduce viitorul! vomă vedă.

In ce privesce resultatulă piesei eseculate de elevii 
acelei scăle, ca unii ce n’amu luată parte la producțiu- 
nea ei nu ne putem! pronunța după mentă, observăm! 
inse, că meeh.mismulă nu numai din omd, der și dm 
paseri încă răsună câte odată.

In fine pentru orientarea atâiă a On. publică câtă 
și a Onorabilei redacțiunl observăm!, că noi suniem! 
la postulă nostru și că: „Han-va fiice plopul! mere.și 
lengeala frondă verde, molul! totă moță și română ade
vărată va rămâne.

Corpulă învițătorescă română.

Statua Cuza-Vodă.
Comitetul! din Focșani (România) pentru 

ridicarea statuei Alexandru Ioană I. Cuza face 
’trmătorulft apelă:

Cetățeni,
Fiind! alesă de cătră orășenii focșeneni președinte 

ală comitetului pentru ridicarea statuei, în memoria ne 
muritorului Doinnă Alexandru loanti I. Cuza: facă a- 
pel! și mă adresez! vouă, fii de Români, cari în timp! 
de 7 ani i’ați avui! Domn!. Voi, cari I’ațI cunoscută 
și ați fostă chemați de marele Domnitor! la banchetul! 
egalității, suni sigură, că pentru faptele sale patriotice, 
fiă care veți veni să dațl obolul! vostru de recunoștință 
națională, și cu toții să’i ridioăm! o statuă, demnă de 
mărețele sale acte patriotice ce a săvârșii! în aceslă 
țâră a Iui Mihai și Ștefan! celu mare.

Mă adresez! in particulară vouă, populațiunea ru-

Suntă 6menl fără caracter!, se pretindă conducători, 
Omeni lipsiți de onore, c-arl nu arareori
Se fac! slugă la dârlOgă, câte pentr’ună os! de ros. 

920. Causa dreptă-a națiunei o vendă in modă licălosă!
Merg! in tabăra contrară; dâc'ar merge numai ei, 
N'ar mai fi, dău, nici o daună, dâr seducă și pe 

[plebei.
Nu acusămă noi aicea pre nimenea’n specială, 
Spunem! numai adevărul! preste totă in general!. 

925. Nu acusămă nici o clasă pe conta celeialalte,
Are ori și care clasă câte-un! miser! Efialte, 
Care fără vre-ună scrupul! e ună viclână trădă

tor!, 
Servesce causei străine in modă lașă, dejosilor!. 
Decă-lă mustră consciința, el! se escusft pe sine, 

930. Cu vorbele, ce in publică, nu le-ar <Jice de rușine: 
>l)âcă’mi îndreptam! eu pașii, dup’ală națiunei 

[placă,
Nu puteam câștiga astă.I nici o pipă de tăbară, 
'Eră acuma cinci sule de florini am pusă in pungă. 
„Merită a-estă sumă să-le dau poporu’n strungă !“ 
Auriți aceste vorbe, fii ai națiunei mele, 
Tretjiți-vă dâr odată și nu fiți bătuți de stele!

[Va urma.) 

fală, și vă 4|C: Vodă-Cuza v'a scăpată de semi-sclâvie, 
dându-ve pământuri, spre a fi și voi proprietari și stă
pâni in țâra cosiră; astădi după faptele sale înțelepte, 
sunteți cu toții egali înaintea legei, precum suntem! și 
înaintea lui Dumnedpu-

Voi, prea venerați preoți, nu uitați pe Cuza-Vodă, 
cel! care va seăpătă de sub tutela străinismului, care 
v’a făcută să cântați și să lăudațl pe Dumnedeu la bi
serici în limba nostră strămoșesc!.

Voi, toți câți sunteți burgezi și fii ai acestora, a- 
duceți vă aminte că Vodă-Cuza ,v’a dată dreptulă de a 
vă ridica la cea mai înaltă treptă din societate, prin 
merită și învățătură, făcând! să d’spară privilegiile

£r voi, bravi ostași, nu uitați că Vodă Ceza a 
pusă temelia înființârei oșlirei, elă v’a iubită ca pe co
pii săi. Pievna, Grivița, Rahova etc., au spus’o, și a a- 
rălată Europei cine sunteți.

Voi, toți fiii de Români, nu uitați unirea țărilor! 
surori, operă a marelui Coz i-Vodă, astădi o Româniă.

Vodă-Cuza ne-a îndesirată țera cu multe acte 
mari și pline de patriotism! eroică; Vodă-Cuza ne-a 
dată egalitatea înaintea legilor! în anulă 1859.

înființarea Curței de Casație 1860.
Supunerea la legea remitărei pentru armată a ti- 

neriloră cetățeni, la 1860.
Unirea țăriloiu, la 1862.
Secularisarea moșiilor! monastirescl, avere de a- 

prope 2 miliarde pentru folosul! obștesc!, la anulă 
1863.

Autocefalia biserieei, la 1863.
împroprietărirea clăcașiloră la 1864.
Legea instrucțiunei publice la 1864.
Codul! civilă Alexandru Ioană f la 1865.
Tâte aceslea legiuri, și alte multe acte de adevă

rată părinte, ni-au fostă date de Vodă-Cuza.
Noi, Românii, din parte-ne, ’i vom! da o statuă, 

drept! recunoștință, pe care urmași din urmașii noștri, 
o vor! saluta și respecta cu sfințenia, și vor! cjice: a 
bine meiital! dela patrie.

Venițî der cu toții, și dațl ceea ce puteți da, nu
mai și numai pentru ca să putem! ridica o statuă mă- 
reță acestui patriotică Domnitoră, care ’și a iubito țâra 
și pe frații săi Români.

Acâst i mărâță statuă, să se ridice, da, în orașul! 
Focșanii, leagănul! unirei, și dinpreună eu cele două 
statui ale Domnitorilor! români Miliaiu și Ștefană, câteși 
trele in rendă, să arătăm! lamei întregi, că suntem! o 
națiune demnă de străbunul! nostru Traian! că seim! 
a răsplăii cu recunoștință pe bine-făcătorii noștri.

Laziiru Aiculescu Voetineanu, președinte.

SCÂRj TELEGRAFICE.
(Serv. part, a >Gaz. Trans.«)

BUDAPESTA, 30 Decemvre. Prin rracta- 
tulu de regulare a granițelor!, România a per- 
dutu 829 hectare, a câștigată însă 9630 hectare.

BERLIN, 30 Decemvre. — Ambas’.dorulu 
rusă Petru Șuvaloff se rjtee că ar fi îmânatu, 
Intr’o audiență la împăratul! Vilheltn, o scrisdre- 
răspunsu din partea Țarului.

BELGRAD, 30 Decemvre. — RisticI a 
îmânatu regelui demisiunea cabinetului, fiind! 
că între radicali și liberali s’a ivită din causa 
ministrului (Je interne Milojkovici o astfelu de 
desbinare, încât! ori-ce apropiere a ambelor! 
partide este eschisă. Regele a primită demisi
unea. Scupcina și comisiunile și-au sistată ac
tivitatea. Probabilă că se va disolva Scupcina.

SOFIA, 30 Decemvre. — Principele Fer- 
dinand! a închisă Sobrania eu unu discursă ală 
tronului, în care accentuez!, că deputății au do
vedită că Bulgaria pricepe a’.și împlini datorin- 
țele și a’.și apăra drepturile.

Di V
Prăpădirea balonului «Arago“. Balonul! ,Arago“ ală 

aeronauțiloră Lhoste și M ingot s’a prăpădită. Cipitaniil! 
Mie Donild, comandant! ală vasuiui „Prince Leopold." 
trimite o scrisoare in <are spune iote peripețiile dispa- 
rițiunii balonului eăulafu in valurile mării, Găpitanulă 
Mac D.inald raportezi, că zărind! balonul! „Arago“ bă- 
lăbănindu se in aeră, se siii câțiva vreme să se lie după 
aerostat!, cu totă puterea furtunii și cu iotă învrăjbirea 
mării. Pe la 4 ore săra, putu să vadă la ore-eare dis
tanți balonul! inelinându-se încetul! cu în-etulă și viind! 
în cele dm urmă in contactă cu marea. Atunci începură 
săltaturile grozave, căci în liă-eare dată, cum atingea na
cela valurile, balonul! er își lua avântul! in sus!. De 
departe se pute vedâ acronauții h’.ptându-se cu curagiu. 
Dâr ploia torențială și furtuna biruiră balonul!. Sub râ- 
bulmrea unui vânt! violentă, se rupse b donul! și nacela 
fu îngnițită mai îndată de ună talaz! nâprazmcă. Gând 
„l’rinee Leopold» sosi pe locul! unde căzuse balonul!, nu 
mai găsiră niinieă. Oii ce urmă d“ balon!, de aeronauțl 
dispăruse. Marea inghiti<e totul!.
Editor! și Redactor! responsabilă Dr. Aurel Jluresiauu.
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Rentă de aură 5% . . . 96.45
Rentă de hârtii 5°/0 . . 80.— 
împrumutata căiloră ferate 

ungare ....................... 148.—
Amortisarea datoriei căi- 

lorfl ferate de osta un;;. 
(1-ma emisiune) ... 93—

Amortisarea datoriei căi- 
lorft ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de osta ung. 
(3-a emisiune) . . . .110 25

Bonuri rurale ungare . . 100 —
Bonuri cu cl. de sortare 1C0.50
Bonuri rurale Banat-Ti- 

znișQ........................... 101 50
Bonuri cu cl. de sortare 101 - 
Bonuri rurale transilvane 101

.lanuri croato-slavone . . 101.— 
Despăgubire p. dijma dc

vină ung........................ 98 75
împrumutata au premiu

ung.................................119 —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 121.50 
Renta de hărții austriacă 76.50 
Renta de arg. austr. . . 79.20
Renta de aură austr. . . 107 9J 
Losurile din 1860 . . . 137 75
Ac(iunile băncel austru

ungare .......................  858 —
Act. biineel de credită ung. 270.— 
Act. băncel de credită austr.269.90 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesei .... 601
Napolenn-d'oil .... 1004 
Mărci 100 Imp. germ. . . 12 37 
Londra 10 Livres sterlinge 125 90

Cump.
Cota oficială dela 14 Decemvre st. v.

Renta română i.5%). 93>,a
Renta rom. amort. (5°/0) 96—

• convert. ț6°/0) 91 —
’mpr. oraș. Buc. f20 Ir.) 34—
Credit fonc. rural (7°/(,) . . 105—

’ ,, >> (b°/oj 9l‘/t
. » urban (7°/0't . 103—

. (6°/o^ • 96—
> . 871/,

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

< » » Națională —
Aură contra bilete de bancă . • 14.‘/<
Bancnote austriaee contra aura. . 2.03

1887.
vend.

9P/a
97—
92—
36 —

106—
92*/.

104—
97—
88*/,

15.—
2.04

din 30 Decemvre st. n. 1887.

Cursulu pieței Rrașct'B

Bancnote românesei .... Cump. 8.43 Vând. 8.45

Argint românesc........................... » 8.40 • 8.43

Napoleon-d’orl.......................... • 10.C3 • 10.06

Lire turcesc!.............................. 11.27 > 11.30

10.26 » 10.29

Galbeni . '........................................ » 5 90 > 5.92

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

n ’ n '^’/o • n 98.— - 99.—
Ruble Rusesc!................................» 109.— » 110.—
Discontulă ... » 61/, —8’/, pe ană.

*
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„ALBINA,"
Instituții de creditt și de economii

FILIALA BBAȘOVft
Primesce depuneri spre fructificare și plătesce pentru 

amfesurată timpului de abclicere, darea de venito de 100/o și 
4 seu 3l/a°/o interese;

cumpără și vinde scrisuri funciare de ale „Albinei"
după cursulu dilei, pe care totodată le recomandă p. t. publicului 
ca cea mai sigură și avantagidsă liârtiă pentru plasarea de ca
pitale ;

cscompteză cambii CU celu puțină doue snbscieri după ca
litatea loru cu interese de G'/a— 8°/o;

escompteză cambii cu numai o subscriere decă acelea 
suntfi asigurate prin liipoteeă cu 7’/o interese;

acordă credite de conții curentă cu G'G °/0 interese; 
acordă împrumuturi pe mărfuri cari au o valore sta- 
.și nu suntu supuse stricărei pe lângă interese dela G’/s— 
după suma îmorumutului;
acordă împrumuturi pe tote efectele cotate la bursa 

Budapesta Viena și Bucnresci, până la 85% a cursului loru

bilă
8°/.

din
pe lângă interese pe 61/2°/o •

cumpSră și vinde (lupă cursulu dilei nionete: 
primesce în comisiune cumpănirea și vinderea de 

ori-ce llârtii de vaiere pe lângă cele mai ieftine condițiunl;
închiriază pe teritoriulă ce-lu posede lângă gara Brașovu 

și care e prin șine în legătură nemijlocită cu gara însăși, atâtti 
locuri libere pentru depositarea de marfă-câtă și cabine 
In magazinele sale seu magazine întregi, și primesce și can- 

mai mici de mărfuri spre depositare în magazinele sale.
Deslușiri detailate se potu lua la

de încredere a acesteia.
Orele de

3—5 p. m.
Localulu

tități

bații

(lela
cassă suntu în fiă-care

cassa filialei și la băr

di dela 9 —12 a. m. și

Publicațiune,
referitbre la așternerea fasiuniloru dârei de agonisită de clasa 
a lll-a și a IV-a. a fasiuniloră dârei după carnetele de capitală 

și a acelora după capitalele pasive.

„Filialei"
Nr. 90.

este în 
etagiulu I.

Brașovu, piață,

| 
ee
e $

1—3Calic» pe nimic»
NumSrulfl primii alft Calicului din 1888 îltl 

trimitem0 ori cui nflu cere, ca numeru de probă, 
gratis.

Abonenții se grăbescă cu trimiterea abona
mentului, la Sibiiu:

Ad mini si rațiunea Calicului.

In urma ordinațiunei inspectoratului reg. de dare ddto Brașovfi 
în 3 Noemvre a. c. Nr. 17,960, se provdcă, spre scopulu conscrierei și 
determinărei dărei pentru anii 1888 și 1889:

1. Toți acei, cari aparținu a’eloru supuși dărei de agonisită de 
a IlI-a Clasă precum: fabricanți, neguțători și industriași, banquerl, me
dici, advocați, ingineri, arendași etc. în genere toți acei cari au profe
siune aducătdre de unu folosu, fără ca după acostă profesiune s6 fi fostă 
cu ocasiunea determinărei dărei pro 1887 deja dăjduiți pro anii 1888 
și 1889.

Toți acei aparținători dărei de agonisită de a IV clasă, precum 
amploiații comunali, bisericesc!, dela vr’o societate și amploiații privați, 
preoți, profesori, învățători, comptabill, cassari etc. cari capătă salarii 
seu pensiune mai multă ca 40 fi. v. a. lunaiu.

3. Toți acei, cari au capitale depuse cu carnete.
4. In fine toți acei, pe a cărora realități zăcu capitale cu ca

rnete, — ca să-și ridice fără întârziere dela oficiulă orășenescu de 
dare libelele respective pentru fasionarea dărei de agonisită de a III. 
și a IV. clasă, precum și acele pentru fasionarea dărei după carnetele 
dela capitală să le reaștdrnă la acelașu oficiu până celu multă în 15 
Ianuarie 1888, pe când acele pentru capitaliile pasive: celu multă pănft 
în 31 Ianuarie 1888.

Fasiunile asupra capitaliiloru pasive ascernute mai târziu, i. e. 
celu multu pănă în 15 Februarie 1888 se voru lua în considerațiune la 
determinarea aruncului generală după darea de agonisită pro 1888 nu
mai pe t.emeiulu unei petițiuni, carea va justifica așternerea întărită, pe 
când acele ascernute după 15 Februarie 1888 nu voră lua de felu în 
considerațiune.

Așternerea fasiuniloru asupra capitaliiloru pasive, carea are să se 
întâmple în fiă-care anii, dăiă din partea acelui supusă dărei să cere 
ca la determinarea aruncului după darea de agonsitu să să ia în consi
derațiune datoriile ce zacă pe realitățile sale, — se constată prin ună 
atestă de primire estradatfl de cătră oficiulu orășenescu de dare provă- 
fiută fiindu acostă atestii cu damlă, sigilulă oficiului orășenescă de dare 
și cu subscrierea respectivului amploiată de dare. Acestu atestă servesce ca 
singură documentă asupra libelului ascernută despre fasionarea capita- 
liiloru pasive.

Acele partide, cari pentru datoriile ce zacă pe realitățile lord plă- 
tescu afară de carnetele după capitale și quote pentru amortisarea capi
talului, an ca să inducă în libelulă fasionărei atâtă suma aceea, carea 
au debitat’o la începută , câtă și suma aceea, carea din suma dela în
cepută debitată o au plătită în decursulă timpului prin amortisațiune 
său rate; în fine au ca se se inducă și carnetele cari le-au plătită cre
ditorului anualminte pentru capitală.

Brașovă, 21 Decemvre 1887.
3—3 Magistratul!! orășenesc!!.

Sosirea si plecarea trenuriloro și posteloru in Brașovii.
I. Plecarea trenuriloru:

1. Dela Brașovu la Peșta:
TrenulO de persone Nr. 307: 7 6re 20 de minute săra.
Trenulfi mixta Nr. 315: 4 ore 01 minută diminăța.

2. Dela Brașovu la Buouresoî:
TrenulO mixIO Nr. 318: 1 oră 55 minute după atneji,

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

Trenulâ de persdne Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de ame^I.
TrenulO mixta Nr. 316: 9 Ore 52 minute săra.

2. Dela Buouresoî la Brașovu:
TrenulO mixta Nr. 317: 2 ore 32 minute după amă(jl.

A. Plecarea posteloru:

0
c)
d)

Dela Brașovă la Reșnovu-Zerntsci-Bi'anu: 12 6re 30 min. după
n „ -n Zizinii: 4 6re după amărjl.

,, in Slcuime (S. Georgî): 1 6ră 30 minute noptea,
, ,, la Făgăiașu: 4 6re dtminăța.
„ „ la Săcele: 4 6re diminăța.

amt'(jl.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Rtșnovu-Zernesci-Bi'anu la BrasovO: 10 6re înainte da amâ<p.
b) „ Zizinii la Brașovo: 9 ore a. m
c) Din Secuime la Brașovă: 6 dre sera.
d) „ Făyărașfl la BrașovO: 2 6re diminăța.
e) , Săcele la Brașovă: 6 6re 30 minute săra.


