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Cătră cetitorii „Gazetei Transilvaniei"!
In puține 4>le se’mplinescu 50 de am, de când „Gazeta Transilvaniei11 luptă pentru lățirea culturei române, pentru libertatea și drep

turile poporului românu.
Pe timpulu celei mai cumplite prigoniri a neamului românescfl. „Gazeta Transilvaniei11 a arborată în mijloculu valoroși loră comercianțl 

români de odinioră din Brașovu drapelulu redeșteptării naționale.
CincI-decI de ani de muncă, de grele și de necurmate lupte pentru înălțarea și prosperarea românismului se împlinescu.
Generațiunea vecliiă și generațiunea cea nouă și-au dată mâna, au pusă umărfl la umăru, pentru realisarea marei opere a redeșteptării 

și a liberării poporului românu asupriă.
Lucrat’au toți cu însuflețire bărbătescă și cu statornicia sub drapelulă sfântă arborată de „Gazeta Transilvaniei11 și urmândă devisei 

nemuritorului bardă națională: „bniți-v6 în cugeta, uniți-vii ’n simțiri/u
Și munca loră a fostă încoronată de succesu.
Unde eramti acum cincl-deci de ani și unde suntemă astăzi! De s’a ridicată spiritulă poporului română, de s’a întărită consciința lui 

națională, de s’a pusă temelia la cultura lui națională, cine va susțind, că la acostă lucrare măruță națională n’a avută pdte cea mai însemnată 
parte diarulă nostru, care a mersă totdeuna înainte cu lumina pe cărările intunecdse ce trebuia să le străbatemă ?

Credincioși devisei ce și-au ales’o fii nobili și devotați ai națiunei în lupta pentru eliberarea și redeșteptarea națiunei române, amă fă
cută totă ce în putință ne-a stată, pentru ca c}i«rulă nostru să pdtă corăspunde câtă mai multă grelei sale chiămărl.

Nu ne-amă dată îndărătă dinaintea nici unei greutăți, gata amă fostă a aduce orl-ce jertfă, și dăcă în timpuri mai multă ori mai puțină 
favorabile, prin caii amă trecută, nu amă putută să facemu mai mulă pentru fdia ndstră decâtă amă făcută, causa a fostă firma ndstră hotărîre 
de a păstra în tdte împrejurările independența ndstră.

Astfelu, trebuindă să cucerimu tăreinulu pasă cu pasă, amă înaintată încetă, dăr sigură, și abia astăzi, după cincl-cjecl de ani de muncă, 
ne vedemu în posițiurie de a realisa, cu încordarea tuturoră puteriloru ndstre, cea mai ferbinte dorință a neuitatului și de fericită memoriă editoră 
ală diarului nostru Iacobă Mureșianu, ca si avemit și propria nostru tipografiă.

Incependu cu dina de 1 Ianuariu 1888 „Gazeta Transilvaniei11 se va tipări în propria nostră tipografiă.
In modulă acesta ni se dă putința de a aduce modificări și îmbunătățiri în partea tehnică și redacțională a fdiei ndstre.
Facemă t6te acestea, fără a cere însă și din partea publicului să facă mai mari jertfe. „Gazeta Transilvaniei11 va apăiA și dela 1 Ianu

ariu 1888 încolo totă în condlțiunile de pănă acum ale abonamentului și anume:
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fi., pe șese luni 6 fi., pe unu anii 12 fi.
Pentru România și străinătate: pe trei luni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe unii ană 40 franci.
Aducendă acesta la cunoscința cetitorilor!! noștri, îi asigurămO, că nu ne vomă abate din calea ce-o străbatemă acum de jumătate 

de seculu, ci că vomă lupta și în viitoru cu îndoită putere și cu același devotamentu pentru apărarea, ridicarea și întărirea românismului.
Și ca să putemu contribui cu efectu la realisarea aspirațiuniloru nostre îndreptățite naționale în acăstă monarhia, vomă stărui înainte de 

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

noi umără la umăru și astfelu vomă merge cu toții înainte, dăr numai înainte, cu unanima strigare:
Dumnedeu și dreptulă nostru ! Redacțiunea.
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Brașovu, 23 Decemvre 1887.
Celă mai importantă evenimente este aeji 

publicarea acteloră false diplomatice, ce au fostă 
presentate Țarului și cari, precum scimă, au fost 
causa încordării celei mari între Rusia și Ger
mania.

Cu ocasiunea visitei sale în Berlin, Țarulă șl-a 
esprimată părerea de rău față cu cancelarulă 
germană, împutându’i că a conspirată în as
cuns cu prințulu de Coburg contra Rusiei. Bis- 
mark a cerută deslușiri și a înțelesă, că Țarulă 
era rău informată. S'a făcută în urma acâsta 
o cercetare, al căreia resultată a fota întărirea 
aserțiunei cancelarului germană. S'a dovedită 
adecă că au fostă false scrisorile ce i s’au pre- 
sentată Țarului.

Acum Țarulă a consimțită să se publice 
scrisorile apocrife și Introducerea ce o face Mo- 
nitorulu oficială germană acestei publicațiunl de
notă destulă de învederată, câtă de multă se si- 
lesce politica germană a restabili bunele rapor
turi cu Rusia.

Recundsce înainte de tdte „Reichsanzeiger11, 
că în adeveru politica germană ar fi lucrată ne- 
onestă, dăcă actele din cestiune s’ar fi dovedită 
de adevărate, și în cașulă acesta ar fi meritată 
imputarea că e cu două fețe. D£r, adauge foia 
oficială, politica germană a privită și privesce 
întreprinderea prințului Ferdinand de Coburg ca 
contrară tractateloră esistențe.

Germania se lapădă din nou de prințulă de 
Coburg și ca să nu mai fiă nici umbră de în
doială în lealele sale intențiuni față cu Rusia, 
Monitorulă oficială germană găsesce, că prințului 
Ferdinand de Coburg nu’i compete titlulă de 
„Alteță regală11, căci conformă tractatului de Ber
lină nu este a se privi ca principe alu Bulga
riei, dedrece alegerea Iui n’a recunoscut’o nici 
Pdrta, nici marile puteri; dăr chiar se fiă prinții 

ală Bulgariei i s’ar cuveni numai predicatulu de 
„Swetlosty111 adecă „Măria Ta11.

Organulu lui Bismarck „Norddeutsche allg. 
Ztg.u declară, că consimțirea Țarului de a se 
publica actele false lasă să apară situațiunea în- 
tr’o lumină mai liniștitdre, cr diarulă oficiosă 
rusescă „Novoie Vremia11 <j* ce de altă parte, că 
„declarațiunea francă și onestă a „Monitorului 
oficială germană11 restabilesce necesitatea buneloră 
și onesteloră raporturi de vecinătate11, și constată 
că acesta este îmbucurătorulă resultată ală au
dienței prințului Bismarck la împăratulii Rusiei.

Cele ce se petrecu pentru momentu în cer
curile diplomatice germane și rusesc! pară a pre
găti drecare apropiare între Germania și Rusia. 
Este însă mare întrebare ddcă prin aedsta se va 
îmbunătăți situațiunea generală politică. însăși 
fdia bismarekiană crede de cuviință a accentua, 
că multe vorbe.ică încă a<}l în contra unui aventă 
nereservatu al speranțeloră într’o schimbare favo
rabilă r situaținnei.

Să așteptămu dor să vedemu ce întorsătură 
voră mai lua lucrurile. Deocamdată putemu 
să ne convingemă din atitudinea lui Bismarck, 
că nici Germania nu ddrme aiji pe trandafiri.

Situațiunea și rolul ti României.
piarulu francesu „le Soleil11 publică în nu- 

mărulă său dela 27 Decemvre următorulă im
portantă articulă, sub semnătură d-lui II. de 
Keroliant, pe care îlu reproducemă în estrasu:

Lumea nu se îngrijesce destulă în Europa de si
tuația din România. Gu tote acestea dedă răsboiulă ai 
isbucni între Rusia și Austria, resullatulă luptei ar pută 
depinde de atitudinea României.

Toți sciu, că regat ulă României, care are o popu
lația de 5,500,000 locuitori pe unfl teritoriu a cărui su
prafață este egală cu sfertulă suprafeței Franciei conti
nentale (130,000 kil. pătrațlj, ocupă, între Austria și 

Rusia o situațiune analogă cu acea a Belgiei, între Francia 
și Germania.

Esistă cu tăie acestea o diferență, căci neutralitatea 
Belgiei este garantată de dreptnlă publică europănfl, pe 
când acea a Româoiei nu este garantată.

In timpulă resbelului franco-germană, Belgia a pu
tută sta liniștită. Nimeni n’a îngrijat’o. Neutralitatea ei 
a fostă respectată totă așa de scrupulosă de cătră Ger
mania ca și de Francia.

Din contră, România a luată parte, acum cjece ani, 
și în modă fărte activă la resbelulă ruso-turcă. Armata 
română operândă alături de armata rusă contribui în- 
tr’o largă măsură la înfringerea Turciloră.

In casulă unui răsboiu între Rusia și Austria, Ro
mânii ar ti intre două focuri, și fărte probabilă ar tre
bui să se pună alături de unulă din cei doi adversari.

Decă România s’ar alia cu Rusia, acăslă putere ar 
avă avantagiulă asupra adversarului său, dela Inceputulă 
campaniei. Avendă liberă trecere, prin câmpiile Mol
dovei și a Țărei românesc!, trupele Țarului, unite cu ar 
matelp române, potă pătrunde în inima Ungariei și ocupa 
Bulgaria, incapabilă d’a le opune o resistență seriosă.

l’osiția Rușiloră ar fi atunci superbă: drumnlă 
Constantinopolului d’o parte, acelă ală Vienei de alta, 
lî ră li deschise. Armatele austriace din Galiția încon
jurate și amenințate pe la spate, ară fi silite să bată tn 
retragere, seu celă puțină să se țină pe defensivă. In- 
tr’ur.ă cuvântă Rusia ar avea superioritate sdrobitore.

Decă, din contră, România s'ar alia cu Auslro-Un- 
garia, fața lucruriloră s’ar schimba cu lotulă. Apărați 
pe flanculă loră dreptă de cele patru corpuri de armată 
de care dispune România, și care ară forma pe picioră 
de răsboiu o masă de aprope 150 000 omeni de fărte 
bune trupe, austriecii ară pută să ia ofensiva cu îndrăs- 
nelă in Galiția, .și la casă de neisbăndă, linia loră de re
tragere ar fi asigurată. Rusia în locă să aibă avangarda 
ei pe Dunăre și pe Balcani, ar fi separată de restulfi 
Europei dela Baltica pănă la Marea Negră. Ară trebui 
-ă întrebuințeze, la Sudă, patru din corpurile ei de ar
mată ca să apere Odesa și arsenalurile ei din Marea 
Năgră. Ară ave să apere o liniă de fruntarii prea in- 
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tinsă; și atunci, cine sciă decă, in bătălia decisivă, pe 
ună punctti dată, l.i momenlulă psichologică, nu i-ai 
lipsi acea reservă pe care Napoleon I a avul’o la Aus- 
terlitz și la Friedland, și care i-a lipsită la Leipz'ck și 
]a Waterloo?

Armata română nu păte forma decâtă unu ajutoră 
auxiliară. Dâr in bătălicle dintre popore, ca și in bătă- 
liele electorale, in totdâuna ajutorulă auxiliara lace să 
se plece balanța. La 3 Iulie 1866 Austriaeîi ar fi câș
tigată bătălia dela Sadova, și unitatea germană nu sar 
fi făcută, dâeă Benedek ar ii avută la disposiția sa cei 
100,000 de ămenl, care in momentulă acela luptau con
tra Italieniloră în câmpiile Veneției, pe care ii bătuse 
eu câte-va cjile înainte la Custozza.

Ei bine, totulă indică că Austriacă, instruițl de ex
periență, ară voi ca Românii să jăce in profitulă loră 
contra Rușiloră rolulă pe care Italienii I au jucată con 
tra Austriei și în profitulă Prusiei, în râsboiulă din 1866...

„La France1* enutnerându probabilitățile in- 
trărei fiă-cărei țări în tripla alianță, se esprimă 
astfel ti asupra României.

Ceea ce ne pare mai primejliosă este intrarea 
României in tripla alianță. Românii nu au ertată pe 
Rusia că le-a reluată Basarabia după resbelulă dela 1878, 
în care dânșii au luptată alături eu Rușii. Dâr ei nu 
trebue să uite că Austria deține încă trei provincii ro
mâne: Transilvania, Banatulă și Bucovina. Ce au denșii 
de nădăjduită făcendă alianța cu Austria? Acesta nu 
le-ară înapoia provinciile cum nu va înapoia Tirolulă și 
Triestulă Italiei.

Cunoscemă sentimentele Româniloră și suntemă si
guri că ei nu voră intra niciolatâ intr'o combinațiune 
îndreptată în contra Franeiei. Sun'emă convinși, că ei 
s'ară revolta contra dinastiei loră g-u-mine și guvernului 
loră antinațională mai bine decât ă a se lua după 
Germani.

Vorbindu apoi de creditele cerute de d-lu 
Brătianu pentru apărarea țârei, „La France0 
face următorele reflexiunl:

Probabilă că este vorba de unu împrumută de răs- 
boiu. I er nimeni nu amenință Românii. Amă înțelege 
fărte bine ca densa să’.șl păstreze neutralitatea între ger- 
manismă și slavismă. Der ni-se pare o nebuniă să aibă 
de gândă se se pună intre ciocană și nicovală. De mai 
multe ori armatele rusescl au străbătută România; nici 
odată nu s’au gândită să rămână înlr’ensa, pe când am
biția Austriei este de a domina totă basinulă Dunărei 
până la Marea Nâgră.

Englesii și Ungurii.
Se pare că Anglia caută să’și asigure prietinia Ru

siei. Mergtrei lordului Bandolph Cliureliili la Petersburg 
i se atribue o misiune politică, nicidecum favorabilă „en- 
tusiasmului răsboinieă“ ală Unguriloră, nici monarchiei 
austro-ungare și nici principelui Bismarck Foile ungu- 
rescl ilă și numescă „favori'ulă Caninei« și se bucură 
numai că au alăturea cu ei pe «bunulă vecină" Bis
marck. Peste totă simpatiile Engleziloră, ce se manifes 
Iau mai deunădile pentru Unguri, îneepă a se inlbrce, 
cum se pare, cătră Rusia. Așa „Pali Mal! Gazete," s’a 
esprimată, că .singurulu resultală bună ală unui răsboiu 
austro-rusă ar fi totala nimicire a „reutăcioșiloră Ma
ghiari." „Pester Lloyd“ s’a rnulțămită cu ună răspunsă 
ce l’a dală fdiei englezescl oficdsa germană „Kolnische 
Zeitung.-1

SOIRILE I/1LEL
Prfeânțiliilă. Domnă L[>i scop ii dieeesană Ioană Po

posii din Caransebeșă șl-a serbată Duminecă in 20 De- 
cemvre v. a oplcjecea di a nascerei sale. Gu atestă o- 
casiune după oliciarea solemnă a serviciului divină de 
mulțămilă in biserica catedrală de acoio corporaiimiile 
bisericesc! din centru împreună cu corpclă profesorală 
dela institutele teologice și pedagogice, precum și alți 
onorațiori din Caransebeșă, cărora din întâmplare le-a 
venită la cunoscințâ acesta tji aniversară, ’.șl-au espri
mată felicitările loră pre demnulni archiereu. Adresămă 
cele mai căldurose felicitări Părintelui Episcopă, îndrep- 
tândă cătră atotputernicul^ Dumnedeu rugăciunea ca să 
țină pe Preasânția Sa încă mulțl ani spre binele credin- 
cioșiloră săi.

—x—
In aceste trei dile din urmă a fostă ună frigă cum

plită. Termometrulă a arătată pănă la 28 grade 
Reaumur.

—x—
Pentru încasarea dăriloră restante în Sighișora pe 

cvartalulă III din anulă espirată st. n., împreună cu a- 
runcurile, esecutorulă de dare a ordonată vendarea mo- 
bileloră orășenilor restanțierl, prețuite cu 4-120 fi. 30 
cr. — Frumosă dară de anulă nou, Sighișorenii potă »să 
mulțumâscă*  d-lui Tisza de păriulâsca’i solicitudine! 
Sașii SighișorenI au de aci încolo ună nou motivă de a 
fi guvernamentali.

Cvmisiunile de suprarbitrare se voră întruni în 1888 
după o ordinațiune a ministerului honveijimei cătră mu 
nicipii, în tjilele de 5 Ianuarie, 4 Februare, 5 Martie, 
13 și 14 Aprilie, 4 și 5 Maiu, 6 și 7 Iunie, 5 Iulie, 4 
Augustă, 19 Septemvre, 8, 19 și 20 Octomvre și în casă 
de nevoiă și in ijilele următore de peste săptămână, apoi 
la 5 și 6 Noemvre, în fine la 4 Decemvrie. Prisidiulo 
civilă, resp. representantulă lui este: in Brașovă cornițele 
supremă Andrei Belhlen, in Alba-lulia Michail Elekes (cu 
locuința în Șardă, ultima poște Haștalău,) în Clu.șiu co 
milele Sarnuel losika, în Sibiiu fostulă vicecomite Aug'.isl 
Senor, în Aradă cornițele Fabian și vi -ecomitele Ormos, 
în Biserica-Albă notarulă publică Niamesnyi, în Oradea 
mare cornițele Dory și vice-comi'ele Beothy, in Timișdra 
proprietarul^ Ferdinand Heinrich, în Cinci Biserici corni
țele Kardos, in Seghedină cornițele Kallay, în Dobrițină 
cornițele Degenfeld, în Satinară consilierul^ r. Eduard 
Kovacs în llomo ă.

Comunele Baclfalu și lurchișă, care purtau de 
ani procesă cu comuna Brașovă pentru păduri, au in
trată in pertractări, cădendă Ia învoială c-u comuna 
Brașovă.

— x—
In Aiudă o servitdre, fiindcă slăpâtiu-său a voită 

să’i scadă acum la sferșitulă anului din simbria pentru 
pagubele ce i le-a pricinuită, s’a aruncată în Mureșă, de 
unde a lostă scAsă jumătate înecată; îndată ce se tredi 
insă se otrăvi cu soluțiune ele fosforă și muii. In Clu- 
șiu o fată anume Torok Aniko, s’a aruncată in Someșă, 
fiindă că suferea de durere de dinți; ună polițistă y I 1 
scos’o din apă. 0 calfă de lemnară, care a văijulă când ; 
a scos’o, s’a înamorată, se vede, în formele ei plastice, - 
ce se vedeu bine prin hainele ude și'i oferi mâna pen 
tru totdeauna. Se dice că din acelu momentă n’o mai 
doră măselele. Scie numai că vieța ei are ună scopă. 
Totă in Clușiu s’a scosă din Someșă cadavrulă unei fe
mei; se crede că sinucisa a fostă o bucătăresă.

— x— I
In Șugagă a suferită Ornpa Chilan Ștefană o pa

gubă de 254 fi., în urma unui incendiu. In DrăgușA 
s’a pricinuită, prin două incendii, o pagubă de 285 11.

Literatură. — S’au pusă sub presă și voră apără 
In curând: Dile negre poesii de Th. M. Stoenescu. Pre
țuia unui volumă, prin abonamentă 2 lei, după apariția 
3 lei. Doritorii d’a se abona la acestu volumă potu 
trimite prin mandată seu timbre poștale prețuia 2 lei 
— la administrația Revistei Literare, Bulevardulă Elisa- 
beta Nr. 8 — Bueurascl — Cine v’a procura cinci abo
namente primește din partea autorului, gratis, ună vo
lumă in legătură de luxă.

De pre la Făgărașu, 31 Decemvrie 1887 st. n.
Domnule Redactoră! Mi-am propusă să vă rapor

tezi! ceva despre unele lucruri mai de însemnătate, care 
s’au pertractală in adunarea generală a consiliului mu
nicipală ală comitatului Făgărașă, ținută la 28 Decemvrie 
a. c. st. n. în sala de ședințe a acestui comitalu. Multe 
au fostă obiectele care s’au desvoltaffl, dâr din t6te a- 
minteseă numai următorele:

1. Modificarea statutelorăfondului de pensiune ală 
amploiațiloră Punctulă acest pusă la ordinea (Jdei, 
asupra lui s’a încinsă o dăsbatere dintre cele mai se- 
riose. Și cu totă dreptuiă a trebuită să urmeze acesta, 
cad statutele m ii reclamă încă schimbări înainte de a 
se așterne ministrului spre aprobare. Ș: iată pentru ce; 
In urma apelațiunei amploiațiloiă s’a luată în § 26 din 
aceste statute, că unu amploiată este datoră si primiscă 
numai alegerea în ună postă egală cu care fa avută siu 
în ună postă mai înaltă. De aci urmeză. că de s’ar a- 
iege cineva din amploiațl intr’ună postă mai mică, nu 
este datoră să’lă primeseă și acesta, și in astfelă de casă 
eomitatulă este silită conformă statuteloră să’i dea pen
siune. Acăsta pretinde Si alte modificări ale statuteloră 
amploiațiloră noștri. In §. 19 se cjice; amploiații cari 
suntă acuma în serviciu potu plăti la fondulă d-loru pre 
dece ani înderetu, adecă din anulă 1888 pănă in anulă 
1878. Se admite acesta, până la alegerea viităre mai 
fiecare amploiată păte deveni aptă de pensiune, său dâcă 
nu, comisiunea municipală va trebui să’i aleagă pre toți 
dearendulă, seu în posturile de pănă acum, său în pos
turi mai înalte, câcî nealegându-i, conformă statuteloră, 
pensiunea va trebui să li se dea.

Amploiații presențl nu s’au alesă sub condițiune de 
a fi pensionați, căci a'egerei loiu făcută în trecută nu 
s’a lăeută cu seriositatea ce o recere alegerea din pre- 
sentu împreunată și cu dreptuiă de pensiune. De aceea 
cu totă dreptuiă și la loeă a fostă propunerea Multă On. 
Domnă luliu Dană, ca aceste statute se se predea unei 
comisiunl spre studiere și modificare înainte de a fi aș
ternute ministrului spre aprobare.

Atunci comisiunea municipală In urma modilicărei 
din §. 26 — spre a-și putea susținea dreptuiă de liberă 
alegere a unoiă amploiați apți față de cari să’și potă 
lua fără temere și cuvenită preeugetare și sarcina de a 
le da i e isiune abună seamă ar fi modificată §. 19 inlra- 
colo, ca oficianții cari suntă acuma în oficiu se se notă 
bucura de favorulă dată loră de a li se eomputa anii 
de serviciu dela anulă 1878 înciee, adecă dinainte de 
acesta cu dece ani, numai decă vor fi aleși seu denumiți 
și la procsima alegere viitbre. Acesta Insă nu s’a putută 
ajunge, căci ună „'gen- — numai unulă — a maiorisală 
pre‘cei cari au sprijinită propunerea membrului luliu 
Dană și astfelă statutele fondului de pensiune ală am
ploiațiloră comitatensi se asternă așa precum s’au for
mată ministrului spre aprobare, — însă cu ună votă se
parată ală d-lui Dană, insinuată la timpă, care totuși va 
aduce lumină in causa acăsta.

2. Alegerea de notară cercuală în comuna Lisa.

FOlEETOaNC.

CERȘETORUL^,
Novelă.

II.
(Urmare și fine.)

Totă puterea minții, totă simțirea inimii și 16te do
rințele lui insă erau zadarnice. Ah! și cum n’ar fi 
sburată... der înzadară. Sângele ’i se sui în capă, nă
rile ’i se umflară și ună gândă neferi< im ilă stăpânea 
in aceste clipe de cumplită durere.

„Bentru ce m’am născutu decă a fo-itu să fiu așa? 
Așa de osîndită/ Decă dilele mele sun'ă veclnice nopți, 
și dâcă bucuria n’am simțit o niciodată! Ore cum e lu
mina? Audă de sdre, der cum e surele? Audă de 
lună și stele, dăr ore cum suntă ele? Audă de tăte, și 
tăte 6re cum suntă?.....................................................• .

Ddmne! Domne! amară mai e pânea aceea la care 
după orice bucătură trebue să <jicl: bogdaproste, bogda
proste! Nenorocită e viața aceea, în carea pururea Ire- 
bue sâ pipăi pământulă, și sâ măsor! pașii tăi, purtată

de bâtă, dela casă la casă, dela tirgă la tirgă și nici 
odată să nu ai o clipă de odihnă! îmi pare, că totuși 
mai bine ar ti să nu fiu, mai bine ar fi ca acestu trupă 
ală meu se fiă er pămentă. La mine nu este deosibire 
între morte și vieță, intre nople și <ji. Ce ijică'5 Pre
cum noptea mă potă ooihni câte-odată puțină așa morlă 
mă voiu pută odihni in veci, fără de a mai cerși la bu- 
căturî și fără dea mai (jice: bogdaproste! Răpausulă 
de veci nu l’am cerșită încă pănă acum cu așa căldură 
și stăruință. Acum Ins6-lă cerșescă, ilă cerșeseă pentru 
cea din urmă oră!..............................................................

Casnica familia a colibei într’aceslea durmea dusă. 
Singură orbulă sta lângă foeulă ce pâtpăia in tindă. Elă 
ar fi plânsă, dăr lacrimi nu mai avea. Târdiu printr’ună 
zimbetă amară ișl mărturisi jăratecului amărăciunea de 
care era cuprinsă sufletulă său.

Ventulă rece ală nopții ișl ju?a mendrele pe afară. 
Elă țîuia prin ușa colibei aducendă cu sine câțiva fulgi 
de nea ce se revărsau preste coliba țiganului, ca nește 
amintiri d’albe pe ună sufletă sdrobită.

Mai adâncă insă era durerea orbului ca adâncimea 
întunerecului nopții, mai aspră și amară sărtea lui ca 
vuetulă sarbădă și suspinătoră ală vântului! Dela o vreme 

se liniștise. Ișl răcjimă fruntea pe mâni voindă să ați. 
pescă nilelO. înzadară. Somnulă nu’i venea nici de- 
câtă. Ar fi voită sâ plece der băiatulă nicăeri. Ce să 
facă der?... Intr’unu târijiu ișl seose fluerulă de după 
șerpară vrândă se îneepă ună cântecă. De astădală 
insă o nouă tdeă ii plesni prin minte. Da, prin mintea 
iui eărpocila eu feliu de teliu de gânduri omoritdre, cari 
tăte se învârtescă in giurulă unui punctă, singurulă de'a 
care ișl aștepta mântuirea.

— >Haid, trecă tote. Voiu să scapă de *bogda~  
proste. t

Ișl lua flueiulă din nou și punându-lă sub picioră 
in amărăciunea lui, ilă sdrobi țăndări.........................

111.

I’e la c-ftntălorl, ună geamătă surdă șl-aprope nă
dușită s’autjea transpirândă prin crepăturile ușei. Sgri- 
burftndă de frigă Romano îșl deșcleșlâ pleăpele de pe 
orbite și privi în tindă. Priveliștea înspăimântătăre îlă 
îngrozi. întinsă pe pămăntulă golu sta orbulă tăvălită 
in sângele său, se sinucise. Abia mai da vre-ună semnă 
de viăță, șl apo; repausulă de veci ce l’a cerșită cu pu
țină mai nainte, acumă îlă doeăndi... dăr vai! ce mărte
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■4 câsta s’a nulifieată, căci representanții conu.nelortl res
pective cari formezi acela cercă notaiialO, n’au fosta 
invoițî eu ean<ii<latulO protopretorelui mpusă de acesta 
cu sila. Despre decursul'-! r.leg.rei de notai0 in Lisa s'a 
făcută îaporlă a tiniță ’n colonele acestei foi.

3 Alege rea a cinci membri în comisia nea admi
nistrativă, în locuia celoru cari ieșit afară. S’au alesă 
cu maioritute de voturi d nii: llariu Duvlea advocata, 
Dr. Andreiu Micu advocata, Nicolae Borzea preotO, losif 
Herciogea prcotă și Maesimiliană Recean preota. Ale
gerea acesta serveșce de laudfl membriloră consiliului 
municipala, căci pe lângă tdte încercările de a se alege 
alții, intre cari și unii israehți, acesta nu s’a putută isbuti.

Numai mai multă interesă din partea membriloră 
din provință ai consiliului municipală, și treburile comi
tatului nostru vor merge spre înflorirea lui, insă, vai de 
multe ori se întâmplă contrariulă.

Atâta de astă dată. —i—

Cuin s’ar pute ajuta la mai sigura înaintare culturală și 
materială în sciință și avere a poporului nostru presto tutu ?
I. Relele de cari sufere poporală nostru și combaterea acelora.
II. Indicarea (arătarea) mijidcelorfl ducătore la seopfl.

Disertațiune ce avea st Iii cetită cu ocasiunea adunărei ge
nerale a despărțim. II aii Asociațiunei transilvane pentru litera) 
tura și cultura poporului română, ținută in #0 Octonrvre (11 Nov. 
a. c. în Făgărași.

Motlo.'......Uniți-v6 în cugetă, unițl-vă
în simțirii. .. a disă laurea- 
tulă poetă Andr. Mureșianu 

(Urmare.)
Ună altă râu însemnată, care contribue la beția 

pre lângă dedarea cea rea, este lipsa de nutrimcntă po
trivită și de ajunsă. Boporulă nostru — e dreptă — 
lucră mul'ă și Încă Iotă lucuri grele. Munca câmpului, 
păduritulă ș. a. ceră puteri vânjose și stăruință neobo 
sită, puterile slăbite însă trebue oțălite priD nulrimentQ 
bună și de ajunsă și prin beutură sănătdsă, carea este 
apa prâspStă. Beutură mai bună ca apa nu se află — 
numai să o ai după ce o bea. Pentru acesta se cere și 
nutrimentă corâspunrjăloră. Lipsa de nulrimentă potrivită 
și de ajunsă înpinge pe nefericitule omă la beutura de 
vinarsO, carea după cum tjice elă «ii mai amorțesce ălea 
ose și’i face poftă de mâncare.“țî) filă der, însuși po
porulă spune pentru ce bea. De aceea se cere ca te
melie să se dedea a ț i r găti mâncări mai bune, gustose, 
sănătâse și nutrdore, și de sigură, că poporulă nu va 
mai trage așa tare la beutură, der spre scopul acela se cere 
ca să aibă și din ce pregăti, „câcl aslfdi nu să mai Iacă 
minuni ca orecăndă in pustiă,« să cere să aibă legume, 
galițe (paseri de curte), carne de vită ele., și să nu dea 
femeile nostre ouăle, untulo, laptele, smântână pentru 
cepă, aiu (usturoiu), redkhî și salată — când ele ar ave 
locă destula pentru cultura lorO. și tofă femeile nostre 
sâ nu pregătâscă douâ trei fire de aiu cu oțâfă numită 
„mușdariu," nesce apă turbure, numită „lăiețăi ori fre- 
cățâi de postă, < și alte multe «mâncărl-nemâncări*  in 
cele mai multe cașuri chiar și nesărate; cu acesta nu- 
trimenta slaba bărbatulu râ mai și cosâscă o tjiuă în- 
trâgă de veră, să ridice groși, grintjî, bârne și alle po 
veri până vede „stele venjl/ este preste putință, — și 
urmarea este, că in lipsa de nutrimentă eorăspuncJătorO, 
vrendă nevrendă, alârgă la otrava jidoveseă, carea îi mai 
„amorțesce osele' — după cum rjtce eld.

*) Bentru cele cuprinse in acestă rubrica, Redac- 
țiunea nu e responsabilă.

Editură și Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu-

Nu se pote nega, bea poporulă nostru și din rea 
dedare, dâr mai multă din desperare (năcazâ), că dău, 
multe poveri mai are și elă pre capă! arareori bea din 
voiă bună der de celea mai multe ori bea din lipsa de 
nutrimenlă corăspundătoră grelei sale munci.

Elă dâr ce trebue să se opună băuturei de vinarsă 
în prima liniă: mâncări bune sănitose fi nutritâre.

3. Deși nu in aceeași măsură, dâr totuși mai a 
celea urmări ca și beția le are lenea.

Cum ar’ striga Omenii, dâcă cineva i-ar’ sili să 
lucie numai a parte din ană ca iobagi pentru al-
tulQ; și in contra lenei nu strigă nime, măcar că ea ră- 
pesce omenilorO cu multă mai multă. Socotiți numai 
câtă pierdă aceia cari pierdă timpulă in nelucrare, în 
lene și in petreceri, cu pipa și In povesti, — și veți ve
dea că am dreptate. Lenea insă aduce sărăcia; dâr pre 
lângă serăciă mai aduce și bdle și scurtă și vieța 

amară! 0 baltă de sânge înghițise sdrobiturile fluerului 
cu care a cerșită atâta milă.

Țiganulă spăiniântafd, c’ună țipetă grozava, bătân- 
du’șl pieptulă ca ună nebună strigă:

— Maico, maico, s’a omorifă orbulă, și fluerula 
încă și la sdrobită ! Cine să ne mai aducă milă? 0 
Domne!" Ișî ținti apoi privirea spre Noru ce sta lângă 
pieptulă maicii sale sugânda.

— «O, o! cine va să ne mai cerșescă milă!"
— „Te va trăsni Dumnezeu de ce l’ai smucită a- 

seră atâta ? Beutorule, prăpăditule"
Romano înfuriată de acestea vorbe o trăsni c’ună 

băță dreptă in frunte așa incâtă Ursoica căiju aprdpe 
leșinată.

Gâlceava se potoli, când Românii aurjindă de ves
tea orbului mortă, făcură cele de lipsă șMă îngropam. 
Ursoica se trezi din leșinulă ei in raomentnlă când îlă 
scoteau din colibă. Cu câteva bobe de lacrimi petrecii 
ea pe cerșitorulă binefăcătorii. pănă dincolo de pârău!. 

1886. Traianu H. Popă.

omului. Ce este rugina pentru feru, aceea e lenea pen
tru corpulă omului.

Lenea tace ca Iote lucrurile să fiă grele, silința le 
lace pre tOte ușor?.

Lenea se terăsee așa de incetO, încâtă eurenda o 
ajunge sărăcia din dărălă. Lenea e mama sbrăciei, der 
silința e mama norocului; celui silitoriu Dumnezeu ii dă 
de t<5te.

Lenea încă este ună rău, carele trebue combătută 
| cu totă tăria.

Orl-ce lucru decă nu se face la timpulă său, pote 
aduce mari pagube omului, ba ne p6le aduce de multe 
ori chiar sărăcia.

Lenea der încă este ună păcală (rău), de care încă 
trebue să ne ferimă ca de focă, că I: șe<țl astărjl, șe<Ji 
mâne, eră de lucrată și câștigată nu câștigi nimica: 
urmeză apoi facerea de datorii, datoriile i.u se potă plăti, 
— și âcă sărăcia in iotă urgia ei!

4. Ună altă rău ce sărăcesce poporulă nostru este 
„lucsulu," suntă „mândriile «

Blăstămatele de .mândrii s’au Încuibată taie și în 
poporulă de rândă. De ună timpă încOce femeile nostre 
dela capă pănă la picioref se îmbracă totă cu invergă- 
turl d da șetrii, âră răsboiulă e părăsită cu desăvârșire. 
Femeile susțină, că cutare și cutare învergătură este mai 
ieftină, ca atunci când ar țese-o ele Se pdte; der spu- 
nândă că i ieftină, uită a spune că nu-i trainică. Apoi 
marfa ieftină și netrainică este tot-deuna cea mai rea, 
banii dațf pre ea suntă bani 'ăpădați.

Pe așa numitele „stofe de mătase", cari orl-și ce 
suntă. numai mătase nu, — mai bine ar fi să se nu- 
mes' ă pânze de păiangină", — încă aruncă poporulă 
nostru banii numai in tinâ, câcl acelea se rupă și numai 
stândO in ladâ-

Câlă le stă însă femeiloră și feteloră de bine cu 
șurțurî și haine ță^ute de ele și câtă suntă apoi acelea 
și de frumOse și trainicei Nici altcum, par’ că suntă 
crescute pre densele!!

Deci trebue cu Iotă dinadinsulă lăudate acelea fe
mei, care îșl țesă ele țăsălurile trebuinciose în casă; âr 
acelea cari alergă totă la șâtră și le place să se mân- 
drâscă cu haine cumpărate, dâr de câștigată nu câștigă 
nimica, trebue condamnate,’) după cum strigă și feciorii 
in jocă:

»Bine-i stă mândrii gătată 
Totă cu haine dela șetră; 
Der și mai bine i-ar sta 
Decă și le-ară face ea !“

De asemenea datina cea rea, de a se întrece cei 
săraci cu cei cu prindere mai bună, âr sătenii cu oră
șenii in ale „mândriilor^,*  incă n are sferșită bună, căci 
ruineză familiile și le duce la sapă de lemnu. Și nici 
nu i altă modru cândă trebue totă se cumpere, totă să 
dea bani, der de <â.știgată sâ nu câștige — odată totă 
trebue se se gate; er gălându-se averea, urmeză de si
gură sărăcia, cerșitoria; de aci furtulă și beția. Deci 
pulemă diee:

Beutura și mândria, 
Lenea și prostia: 
Ne-aducă pe capă sărăcia!

Trebue însă luată lucrulă in seriosă și reparată 
pănă incă nu e prâ târdiu.

5. Ună felă de rău suntu și ședetorile de furcă, 
in starea după cum ele se află astâdî. In ședălori lu
cru ca lucru, dâr apoi cuvinte nemorale (desfrânate), vi
narsulă și alte ticăloșii, acelea au trecere.

Nu-i rea datina, ca să se asocieze mai multe fp- 
mei să torcă dela o lumină, căci prin acâsta incă se 
face Ore care economia; der e rea datina ce s’a înră
dăcinata cu incetulo, de a petrece femeile tOlă sâra cu 
câte cuvinte nemorale, clevetiri pre umilă și pe altuia, 
beutura de vinarsO, apoi uneori de aci și certuri, bătăi 
(părueli) și in urmă la judecată pentru căutarea drep
tății.

Să calculămu (socotimă) acum venitulă unei sări 
de furcă.

Cine scie, făcut’a femeia vre’ună fusă de tortă, dâr 
cheltuiâla e sigură. Căci a contribuită la lumină 2—3 
cr., a contribuită la vinarsO 2—4 cr., a mersă apoi și 
la judecată pentru certă și pftruiâlă de 2—3 ori pentru 
ascultarea martoriloru. Socotită acum pcntiu o femeiă 
in 3 cjile numai câte 20 cr. pe <ji, Iacă 60 cr. v. a. pen
tru doi martori câte 3 4'1® a 20 cr. suntă 1 fl. 20 cr. 
cu cei lalțî fiO—4—|—3 cr. = 1 fl. 87 cr. v. a. apoi incă 
vr’o 6—10—15 fl. ca pedepsă pentru partea carea per- 
dutiî, facă la olaltă: 11 fl. 87 cr. adecă: unsprezece flo
rini și 87 cr. v. a. în termină mediu : cheltuială pentru 
o seră de furcă ; der câștigulă cine scie fost'a ună fusO 
de tortă ! — Mă rogă acumă să mi-se «pună, dâcă așa 
mai pote merge?! —

lețelegă și eu șeij^lore asttelă ca fetele să fiă cu 
mumele loră laolaltă, dela cari apoi să învețe numai 
iucrurl bune, povețe morale ; âr omenia și frica Iui Dum- 
netjen să fiă corona tuturora. fir pe de altă parte băr
bații să se ocupe cu industria de casă, după cum voiu 
vorbi mai la vale.

Așadâră: bărbatulă cu femeia la ună loca, âr te- 
ciorulă și făta sub supraveghiarea părințiloră și toți ocu
pați, atunci de sigură că și lucrulă merge și cu elă .și 
câștigulă, er moralitatea se susține. Si unde este lucru, 
acolo este și câștigă; și unde este moralitate și frica de 
Dumnezeu, acolo urmeză și dăruia și binecuvântarea 
Ceriului.

6. Ună altă rău și mai simțitoră, carele sub masca 
sfințeniei lățesce și beutura vinarsului: suntă și „pome
nile nO.dre*,  așa numitele: «pomeni făcute pentru pau- 
sulă sulletelorâ celoră repausațl*.  La atarl ceremonii de 
altcum „’cligiâse", incă nu lipsesce vinarsulă, ba elă 
j6că rolul a cela mai de frunte.

Nu in puține locuri am vădută ducendu-se vinar 
sulă și în sf. biserică, și acolo terminându-se (gălându-se)

♦) Și cu totă dreptulă, când însăși „țarevna" țes?, 
adecă impărătâsa muscâlescă (a Rusiei.) — Aulorulă.

servițiulă divină (slujba bisericăscă), urmeză apoi «închi
narea" . . (sâ nu credeți dâr’ că la icbne!), ci cu . . . 
sticlele cu vinarsO . . ! Boftiină evlavia cre.știneseă in casa 
Domnului!!

Eu înțeleg pomană și milă cu ună omă defectuosO, 
nesănătosă (silnlavă, nevoiașă) dându-i-se ceva bani, 
pâne, vestminte seu altceva; ințelegă și pomană la bi
serică cu pâne, colaci ș. a., cum sâ usâză (face) acâsta 
pe aci pe la noi; der dâcă-i dămă la fiă-care creștin, care 
a fostă la biserică: o bucată de pâne sâu ună colacii; 
in alte locuri o luminiță de câră și 1 cr. — pentru ce 
să mai dămă și holercă otrăvitdre și demoralisătâre ? Nu 
s’ar pute face pomană și fără rachiu? Ore rachiulă con
tribue mai multă la mărirea evlaviei creștinescl??... Și 
nu-i acâsta ună rău din cele mai mari: ca însăși maica 
biserică prin datinele sale religiâse să contribue la lă
țirea băuturei vinarsului??! — Răulă acesta se vede 
apoi și la botezuri, ospețe și înmormântări. Ba te în
grozesc! când au^i că și la „înțărcarea miciloră copilași 
incă se folosesce vinarsă Apoi să te mai miri că se 
bea vinarsulă așa de cumplită! Er comisiunile asentatdre 
n’au pe cine asenia, presentându-se înaintea loră numai 
schelete otrăvite cu vinarsă, incă din leagănă?!... Nu-i 
nici o mirare, că din cele espuse se pote trage dure- 
rosa conclusiune: Ne nascemă, trăimă și murimă cu 
vinarsulă in mână ... Acesta rău trebue însă eu o 6ră 
mai înainte stârpită, căci la bine nu ne va duce. Și 
pe când acesta rău este încuibată la poporulă nostru de 
rând, ce să tji*  emă când unii preoți, învățători și alțl in- 
teligențî (dâcă se mai potă numi așa?) se îndeletnicescă 
cu beutura vinarsuluijin tâte cjilele??!... Ore atarl neso
cotiți nu trebue stigmatisațl ca să-i cunăscă lumea?

De conclusiune la pomeni încheiu: Faceți pomeni 
căci pomana este o faptă creștinâscă; der nici decum 
ospețe cu beții, escese și standale, prin cari poporulă în 
locă să se insuflețâscă și întărâscă in fapte bune, numai 
se ruinâză materialminte și moralminte.

Și ore n’ar fi «pomană» cu multă mai adevărată 
atunci când in locă de a se prăpădi banii pe vinarsă și 
pre unu ospăță trecătoră s’ar da câte o anumită sumă 
pentru fondulă bisericescă și școlară?!

Și eu credo, că poporulă nostru și acâsta ar face-o 
in schimbulă potnemloru de astătjl, numai să fiă pusă la 
cale, și in urmă sâ vâdă și o administrare corectă a nu- 
mitelorO fonduri; altcum ajungendă la convingerea că-să 
fonduri fără (undă, inzadară va fi totă încercarea (os- 
tenâla).

(Va urma.)

Pentru învățăceii români meseriași din loc.
Vestminte nouă pentru copii români dela meserii 

in Brașova făcendu-se din venitele fundațiunei Genero- 
șilora âiiliailu și Elisa Stroesco, se voră împărți învă- 
țăceiloră români meseriași Joi in 24 Decemvre (5 Ianuarie) 
a. c., la 6 ore sâra in sala de desemnă dela Gimnasiul 
românescO. Se vestesee pentru cei ce se inieresâză.

B. Baiulescu.

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

PESTA, 4 Ianuarie. — Președintele came
rei magnaților^ Sennyey a muritu.

ROMA, 4 Ianuarie. — Papa primesce mâne 
20,000 Italieni. In alocuțiunea ce le va adresa, 
va vorbi despre raportulu statului cătră biserică.

BERLIN, 4 Ianuarie. — Dieta e convocctă 
pe cjitia de 14 Ianuarie.

DIVERSE.
Din medicina populară. — Cu frun<ja de Aloe se 

vindecă sigură ranele causate prin arsură; și anume, 
dâcă rana e mică e destulă, dâcă punemă pre ea o frun
ză tăiată in două, carea, după ce se usucă, t>-ebue schim
bată cu alta nouă, er dâcă rana e mare, atunci stOrcemă 
sucă d.n frnncjele de aloe, umetj'mă cu elă o bucală de 
cârpă curată, cu carea apoi legămu rana. Când cârpa 
se uscă, nu se ia josă, ci picurămă din nou pre ea sucă 
de aloe Durerea numai decâtă inceteză, șt rana se vin
decă In eurenda. Din sucă se potă lua și in lăintru 
câțl-va picuri pre zachară. Cu frunzele de alo? se vin
decă și ranele causate prin degerare, precum și celea 
causate prin rosuri de sălțuni, asemenea au ună efectă 
sigură și la tăiături. Câți-va picuri din suculă de aloe 
luațî in apă cu o lingură de cafea alină sâu chiar vin
decă colica căpătată din răeela stomacului, asemenea și 
calarulă. — i>is. fi scol.")

Voci din publici!*)
Relativă la soirea polițienâscă, din Nr. 279 alo 

„Gazetei,*  prin care se cjice, că subscrisula așă fi ame
nințată pe birlașulă Klees din Brașovu-Vec-hiu cu revol- 
verulă încărcată, subscrisula declară, că nu ml-am luată 
revolveruld dela trăsură cu scopă ca să amenință pe bir- 
tașă cu elă, ci pentru ca să mă gâtescă de drumă, căci 
voiam să plecă spre casă. Totul se reduce la o inter
pretare greșită a faptului din partea birtașului Klees. 
Declară acesta In inferesulă adevărului și ală salvărei 
ondrei meie. De altmintrelea afacerea e la tribunală și 
la pertractarea finală se va constata adevărulă.

Toba nu lă vechi u, 4 Dec. n. 1887.
Beninminii Clococeanii.



Nr. 284. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

OoxbuJu la. bursa da Visna
di» 2 Ianuarie st. n. 1887.

RentA de aură 5°/0 . . . 98.45 : Bonuri croato-slavone . . 101 — 
Rentă de hârtiă 5’/c , . 80.— 
împrumutulti căilonl ferate

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

lorfl ferate de ostii ung. 
(1-ma om isiune) . . . 93 — .

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi-
lord ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) . . . .110 25

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

mtștt.............................101 50

!

Despăgubire p. dijma de 
vinii ung.........................

Imprumutulil eu premiu 
ung...................................119 —

Losurile pentru reguiarea
Tisei și Segedinulu^ . 121.50 

Renta de hărtiă austriacă 76.50 
Renta de arg. austr. . . 79.20
Renta de aurii austr. . . 107 90 
Losurile din 1860 . . . 137 75
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  858 —
Act. băncel de credită ung. 270.— 
Act. băncel de credita austr.269.90 
Argintulâ —. — GalbinI

împărătesc! ..... 6 01
Napoleou-d’orI .... 10 04 
Mărci 100 împ. germ. . . 62 37

98.75

Bursa de liut uresci.
Cota oficială dela 14 Decemvre st. v. 1887.

Cump. vând.

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

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

’ >> >> (b°/o) ' 91»/4 921/,
» » urban (7°/0) . 103— 104—

. (6°/o) ■ 96— 97—
’ (5°/o) • • 871/» 88l/a

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

< » « Națională — —
Aură contra bilete de bancă . • H.‘/< 15.—
Bancnote austriace contra aură. 2.03 2.04

Cursulu pieței Brașovu
din 3 Ianuarie st. n. 1887.

Bancnote romanesc) . .

Argint românesc . . .

Mapoleon-d’orl ....

Lire turcesci.................

Imperiali 

Galbeni .

Scrisurile fonc. «Albina» 6’/0

5»/on * n
Ruble RusescI . . . 
Diseontulă . . . >

Cump. 8.43 Vând. 8.45

8.40 > 8.43

10.03 • 10.06

> 11.27 > 11.30

» 10.26 > 10.29

5 90 » 5.92

« * 101.— > 102.- -

• w 98.— 99.—
, > 109.— • 110.—
6'/,--8°/. pe ană.

Bonuri cu cl. do sortare 101 — ------- ...
Bonuri rurale transilvane 101 — Londra 10 Livrea sterlingc 125.90

Nr. 2149-1887. Concursă.
Pentru ocuparea postului de învățătoru ordinară sistemi- 

sată la scdla elementară cu limba de propunere română din comuna 
Maiertl cu salarii anuală de 300 fl. și eventuală pentru locuință și gră
dină 100 fl.

Doritorii de a ocupa acestă postă au a-și trimite la mine con
cursele loră prin respectivulu inspectorii r. de scdle pănă la 1 Febru
arie 1888. Concursele să fia scrise de mâna propriă în limba maghiară 
și română și provăcjute cu cartea de boteză și documentele referitdre la 
starea sănătății, la servițiulu de pănă acum și la cunoscința limbiloni.

Bistrița, 30 Decemvre 1887.

vizimiivek ăs vizliasznâlati jogositviînyok tulajdonosait, hogy a jogosit- 
vânyaikra vonatkozd engedălyt a mennyiben az 1886 ăvi Septeinber hd 
8-ân 5803 sz. hirdetmănyem daczăra eddig esetleg meg nem adtâk be 
most mâr jovo 1888. ăvi Mârtius hâ văgeig nâlom irâsban mutassâk 
be, vagy pedig irâsban igazoljâk azt. hogy vizimiiveik az 1886. ăvi Ia- 
nuâr ho 1-je 6ta hâboritlanul fennâllanak a nelkiil, hogy mâsok jogo- 
sult ârdekeit sărtenek es mint ilyenek az illetăkes hatosâgok ăltal kâro- 
soknak talâltat.tak volria.

Megjegyeztetik hogy a bejelentăsek a vizjogitorvănyek, 191. §-ânak 
mâsodik bekezdăse ârt.elmâben bălyegmentesek. Ezen bemutatâsi , illetve 
igazolâsi kotelezettseg minden hatâsâgi engedelyre szorulâ vizimunkâlat 
tulajdonosâra kiterjeszt.i tehât ontozăsi, lecsapolâsi, ârmentăsităsi, ipari- 
vâllâlatokra, malmokra, tovâbbâ nyilvânos ăs niagân csatornâkra, mester- 
seges viztartokra, vădgâtokra ăs zsilipekre egyarânt ervenyes.

A kik jogositvânyukat igazolni nem tudjâk, vagy igazolâs văgett 
a fennt kitozott hatâridoben nem jelentkeznek, azoknak vizimiivei az 
idezet.t torvăny 190. §-a ărtehnăben nem letezoknek fognak tekintetni âs 
az ily vizimiivekre năzve a vizjogi torvăny 163. es kăvetkczd szakaszai 
ăs a hivatkozott âltalânos ministeri szabâlyrendelet 3—32, §-ai lesznek 
alkalmazandăk.

Fogarason, 1887. ăvi Deczember h6 27-en.
2—3 Grainoiu Daniel, alispân.

1—3

Iul iu Ha vas, 
inspectorula r. de școle ala comi

tatului Bistrița-Năsăudă.

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

merță și iudustriă, ddto 13 Ianuarie 1887 Nr. 70,718/IXb, se determină, 
spre scopulă 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 Brașovu, diua de 9 Ianuarie 1888 (Luni) înainte de prândă 
dela 9—12 și după prândă dela 3—6 6re, ca termină de alegere, în 
casa sfatului din piață.

Se aduce acesta, 
cu acelu adausu la cunoscința publică, 
mercianți câtă și pentru 
tru sine separată, 
persăne din Brașoviî, care ca comercianți și ca 
suntă induse în respectivele liste de alegere.

Fiă-care alegătorii pâte să-și dea vot.ulă numai în persdnă și anume 
său verbală său în scrisă.

Lista valabilă a celoră 
tjiua pănă la alegere în biroulu subscrisului, 
căldărariloră Nr. 
fie-cărui interesată

Brașovu,
Comisiunea

din partea comisiunei alese să conducă alegerea, 
cum că alegerea atâtu pentru co- 

industriașî (meseriași) se va ținea fie care pen- 
, și că de alesă și îndreptățire a alege suntă tdt.e acele 

industriași meseriași),
i

3—3

îndreptățiți la alegere e espusă în tâtă 
edificiulu magistratului Ulița 

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

Ernst Hintz,
președintele comisiunei.

9912/1887. sz.
rArveresi liirdeimbnyi kivonat.

A brassoi kir. tdrvănyszek mint tkvi hatâsâg kOzhirrd teszi, hogy 
Foith Jânos văgrehajtatonak Ilie Iuon ăs ueje văgrehajtâst szenvedo 
elleni 95 frt. 64 kr tokekoveteles ăs jâr. iiânti vegrehajtâsi ugyăben a 
brassâi kir. torvănyszek teriiletdn levo a Feketchalom ktizsăg hatârân 
fekvci, a feketehalmi 1543 sz. tjkvben A ■ a 1619 <5s 1620 hr. sz. in- 
gatlanra az ârverâst, 454 frt. ezennel megâlapitott kikiâltâsi ârban elren- 
delte, 6s hogy a fennti ingatlanok az 1888. ăvi Ianuâr h6 30-ik napjân 
d. e. 9 6rakor Feketehalom kozsăg irodâjâban megtartandd nyilvâuos âr- 
verăsen a megăllapitott kikiâltâsi âron aiul is eladatni fognak.

Arverezni szândekozâk tartoznak az ingatlanok becsârânak lO°/o-ât 
keszpenzben, vagy az 1881: LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolyammal 
szâmitott ăs az 1881. evi November 1-en 3333. szâm a. kelt igazsâgiigy- 
miniszteri rendelet 8. §-âban kijeldlt ovadăkkăpes ărtăkpapirban a kikiil- 
dott kezăhez letenni, avagy az 1881: LX. t. cz. 170. §. ertelmăben a 
bânatpănznek a birosâgnâl eloleges elhelyezăsărdl kiâllitott szabâlyszerii 
elismervănyt âtszolgâltatni.

Kelt Brassdban, 1887 evi November h6 14-ik napjân.
A kir. torvszek mint tlkvi hatâsâg.

Kovâcs.
egyesbiro.

Nr. 257—1887. A V I S U.
ai institutului de credită 
se aduce la cnnoscință, 

IV-lea 10 fl. de acțiune) 
suntă rugați

că
a

Sosirea și plecarea trenurilor!! șl posteloru în Brașovu.
1. Plecarea trenurilor»:

1. Dela Brașovu la Poșta:
de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute sera, 
mixtă Nr. 315: 4 ore Ol minută dimineța.

2. Dela Brașovu la Buouresoi:
mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după ametjî.

II. Sosirea trenurilorii:
1. Dela Peșta la Brașovâ:

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amăi}!-
mixtă Nr. 316: 9 6re 52 minute sera.

2. Dela Buouresoi la Brașovu:
mixtă Nr. 317: 2 6re 32 minute după amă<jl.

A. Plecarea postelorfl:
la Reșnovu-Zernesci-Branu: t2 ore 30 min. după amVdl.

în
la
la

B.

TrenulO 
Trenula

de economiii „Arie- 
terminulfl de solvire 
espiratfl în 24 N o- 

solvi câtă mai în
de întârcjiare (dela

a

P. T. acționari 
ș a n a“ din T u r d a li 
ală versamentului alu 
emvre a. c. st. n. deși prin acesta
grabă acestă versamentft dimpreună cu percentele 
una acțiune 8 cr. pănă în 31 Decemvre.)

Turda, 29 Decemvre 1887 st. n.
Direcțiunea institutului de credită și economii
D. St. Șuluțiu, Silvestru Moldovanft,

direct. secretară. 2—3

„ A r i e ș a n a.“

Sz. 10.424/1887. Hirdetmeny.
A vizjogi torvăny (1885 evi XXIII t. cz.) 189 §-a valamint ezen 

toiveny vegrehajtâsa târgyâban a nagymdlt.osâgu foldmivelâs- ipar es ke- 
reskedelmi, es a kozmunka es kdzlekedăsi m. k. Minister urnak âltal 
egyetertdleg m. evi Deczember 31-en 45689. szâm alatt kibocsârott ăl- 
talânos rendelet 87 § a alapjân felszâlitom a vârmegy  eterii letân fennâllâ

I

Trenulă

Trenula 
Trenula

Trenula

a)
b)
c)
d)
f)

“9 
W
c)
d)
e)

Dela

n
7)
T>

Dela

Din

Tiporafia ALEXI, Brașovu.

Brașova
n

J5
77
7)

Zizintl: 4 6re după amăijl.
Secuime (S. GeorgI): 1 oră 30 minute năptea. 
Făgărașu: 4 ore dimineța.
Săcelet 4 6 re diminăța.

Sosirea posteloru:
Reșnovu-Zernescl-Branu la Brasovă: 10 6re înainte da amădl. 
Zizinii la Brașovă: 9 ore a. m
Secuime la Brașovă: 6 6re săra.
Făyărațu la Brașovu: 2 6re dimineța.
Săcele la Brașovă: 6 6re 30 minute sera.


