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Brașovu, 27 Augustu 1887.
Ungurii dela putere aresttiză pe câte unii 

preoții său dascălii, Duinnedeu scie cu ce drepții, 
și apoi strigă în gura mare prin foile lorii, că 
țtira e plină de agitatori periculoși statului.

Și totuși nu suntă pe totu rotogolulti Ar
dealului și a Țării unguresc! agitatori mai peri
culoși și mai neastemp&rați ca înșiși Ungurii dela 
putere.

Cu ttitea aste, ori tocmai pentru aceea, ei 
strigă necurmatul prindeți pe agitatori!...

Actista ne aduce aminte de-o „nostimă11 
anecdotă. Unii cavalerii de industria furase odată 
unu obiectă prețiosti. Elu fit zărită și luândii-o 
la fugă fit urmărită de păgubașă, care striga 
mereu „prindeți hoțulă!“ Cunoscendă acesta cri
tica situațiunc, în care se afla față cu trecătorii, 
și avându presență de spirită, începu a striga și 
elu în gura mare „prindeți hoțulă,“ așa că tre
cătorii erau amăgiți și nu mai sciau, care este 
făcătorulă de rele.

Intr’o asemenea situațiune se află naționa
litățile asuprite și scurtate în drepturile loră față 
cu asupritorii unguri. Decă Românii, Slovacii, 
Serbii, Germanii ș. a., maltratați și loviți în 
drepturile loră cele mai sânte, strigă, că se calcă 
constituția, se violtiză libertatea cetățeniloră, se 
nesocotescu legi și așezăminte din partea stăpâ
nirii, Ungurii dela putere răspundă strigândă și 
mai tare, că statulu e în periculu, că ordinea și 
liniștea interiorii este amenințată din partea agi- 
tatoriloru naționali nemulțămiți.

De este vorba de vr’unu abusă de putere 
din cele mai condemnabile său de vre-o încăl
care de drepții flagrantă său de ori-ce nedrep
tățile strigăttire le cetă, organele stăpânirei un
guresci nu răspundă decâtă cu strigarea: „Prin
deți și nimiciți pe agitatori!“

Așa se face în Ardeală și în Țâra ungu- 
reșcă agitațiunea de susă în josă, acăsta este 
sistema de regularisire a „hoțiloru de păgubași.“

Nimicii mai ușorii decâtă a pune vina pe 
celă mai slabă și când se plânge de nedreptă
țile a-lă mai pedepsi încă - - decă ai noroculu 
de a fi celă mai tare.

Ungurii se bucură adi de acest.il norocii în 
așa mare măsură, încâtă se p6te ijice cu dreptă 
cuvântă, că ttită puterea statului se află acjl es- 
clusivă în mâna loră.

Acăsta putere — precum ne putemu dilnică 
convinge — li s’a și suită la capă cumplită, 
așa că aijl vă(Jendu-se stăpâni pe ttite au ajunsă 
a crede, că statulu este numai alu loră și că 
numai ei suntă statulu.

Der noroculu vine și se duce și celă ce nu 
scie să-lu menajeze cum se cade îlă pierde mai 
curendă decâtă 1 a câștigată.

Ungurii dela putere ară trebui să se gân- 
descă la acăsta și ptite că s’aru și gândi decă 
nu ară fi atâtu de îngâmfați și încreduți în for
țele lom, cu cari potă să facă paradă când con
stelația le este atâtă de favorabilă, dăr cari încă 
nu s’au probată în timpuri vifortise e? destulă 
de destoinice de a-i scăpa de peire, fără ajutoră 
străină.

Grațiă sistemului de escludere practicată cu 
atâta dibăciă și a agitațiunei de susă în josă 
pornită și susținută cu o tenacitate dămnă de-o 
causă mai bună, Ungurii dela putere au ajunsă 
să le aibă a(ji t6te maghiare în stată. Ministeriu 
și parlamentă maghiară, administrațiune și jus
tiția maghiară, instrucțiune maghiară susținută din 
visteria statului și așa mai departe.

Nu este o urmare logică a acestei porniri 
de maghiarisare absolută, dăcă aceiași Unguri, 
cari au dobendită în cursulu deceniiloru din urmă 
resultatele amintite, voiescă acum să încoroneze 
opera loră, declarândă și pe Rege ca Maghiară 
cu sentimente și aspirațiuni specifice maghiare? 

învingerea ce au dobândit’o Tiszaiștii la a- 
legerile trecute — cu ce mijltice și pentru care 
preță o scimu cu toții destulă de bine — a fă
cută să le crescă așa de multă crtista, încâtă 
și-au propusă să se folostiscă de călătoria mo- 
narchului nostru la manevrele din Ungaria de 
nordă și din Transilvania, spre a agita ărăși în 
stilu mai mare de susă în josă în favtirea siste
mului loră de guvernare.

Ni se spune, de cătră foile cele mai de 
frunte ale guvernului, cu multă naivitate, că 
monarchulu, ori unde se arată „în mijloculă 
credincioșiloră săi Unguri", ptirtă uniforma un- 
gurăscă; că ori ce deputațiune o întâmpină nu
mai în „limba statului" ; că ori și unde ar a- 
junge „ține tare la folosirea idiomului națională" 
și că în tote alocuțiunile sale cătră diferitele con 
fesiuni capulă statului aecentueză „alipirea cătră 
stată și cătră idea de stată."

Aceste ttite ni se spună cu scopă de a ne 
capacita, că nu mai este iertată să avemu plân
geri în acestă stată „constituțională" contra sis
temului de guvernare, pe care l’ar fi luată în 
scutii domnitorulă cu putere și înțelepcinne. („Pes- 
ter Lloyd" dela 4 Sept.)

Ciudată manieră de a identifica lealitatea 
cătră cortină cu scopurile și tendințele partidei 
dela putere.

E clară că nicăiri pe astă lume nu va 
dice capulă unui stată cătră supușii săi: să nu 
fiți credincioși statului. Dăr ce are credința și 
lealitatea cătră stată și cortină cu credința și 
lealitatea cătră o clică, care guverntiză în stată ?

De unde și până unde ar pută pretinde 
dela noi, cei asupriți, domnitorulă ca să săru- 
tămă vâr ga, cu care ne isbesce regimul» tiszaist? 
De unde și pănă unde ar avă îndreptățirea Su- 
vc-ranulă unui stată constituțiunală a pretinde 
dela supușii săi ca să renunțe la libertatea loră 
cetățenescă și la drepturile loră, pentru că așa 
îi place puternicului ministru-președinte ?

Alta este lealitatea cătră troliu, alta patrio 
tismulă și tirăși cu totulil alta simtă nedreptă- 
țirile, abusurile de putere și violențele comise de 
cătră cei ce au frenele guvernului în mână.

A susțină, că capulă statului s’ar pută de
clara solidară cu fărădelegile guvernului său este 
mai multă ca absurditate, este o infamia.

Bine că a<Și este încă Tisza la putere, bine 
că monarchulă nu vrea să se abată întru nimică 
dela linia prescrisă de acestă guvernă pe temeiul 
constituționalismului esistentă, dăr ttite aceste nu 
îndreptățescă pe nimeni de a ne declara de ne
leali și nepatrioți atunci, când noi nu facemă 
altă decâtă a ne apăra limba și naționalitatea în 
contra celoră ce ni-le atacă cu atâta cutezare 
și sfruntate.

La biografia lui T. Cipariu.
Blașiu, 7 Septemvre.

Ideile salutari au începută ici-colea a afla și între 
noi adicți. Ataii bărbat! pătrunși de semțulă umană de-a 
presta ajutoră, unde vădă, că este necesară, suntă, potă 
dice, mai toți canonicii locali, făcendă acte de binefacere 
încă in viăță, reservându-ș! cu ttite aceste însă dreptulă 
a-șl arăta bunăvoința, de care suntă conduși, în testa- 
mentnlă ce-lă lasă după morte. Lucru naturală, că de 
atari lucruri suntă numai omeni cu abnegațiune și filan
tropia capabili.

Și apoi unu filanlropă perfectă a fostă repausatulă 
T. Cipariu, ce se reoglindeză din încordata și neîntre
rupta sa activitate: Dovadă ponderâsă este împrejurarea, 
că densulă s’a adoperată a-ș! însuși 14 limbi, cu deose
bire orientali, și acăsta nu o făcu densulă, decâtă numai 
din motivulă, ca prin sciin(a frumosă, ce șl va câștiga, 
să devină folosiloră na(iunei sale; dovadă însemnată suntă 
opurile sale neperitore, din cari transpiră iubire de nă- 
mulă său, nobleță și înțelepciune; dovadă învederată de 
abnegațiune este mulțimea cea mare de cărți, auctorl re- 

numițî vechi și noi, clasici antici și moderni, manuscripte 
prețitise, documente indispensabile pentru istoria ntistră 
națională și pentru sciință în genere. Și n’ai decâtă să 
asculți lamentarea sa pentru cărțile perdute, răpite și 
nimicite de mâni răutăcitise cu ocasiunea revoluțiunei 
din 1848 (vedi „Archivă" p. 669), pentru ca să te con
vingi deplină despre inleresarea sa viă pentru sciință, 
pentru ca pătrunsă de durere și compătimire să pronunți 
condamnări eterne asupra nelegiuițiloră deprădătorl.

Nepierijendă din vedere cele imediată premise, tre- 
bue să constate fiecare, că averea rămasă de repausa
tulă învățată nu pote fi mare; precum se dă cu soco- 
tela potă fi vre-o 20,000 fi. Erede este constituită Ve- 
nerabilulă capitulă, care are să administreze averea, nu 
pentru sine, qi ca fundațiune spre siopurile ănume de
terminate de cătră fundatorulă în testamentulă și res
pective codicele lui. Fiindă însă documentele referittire 
la lucrulă acesta mai multe, așa nu se pote sci aprială 
carele dintr’insele va fi decicjătoră? Numai atâta este 
secură pentru tolă casulă, că averea rămasă este 
destinată spre scopuri publice. Din aceste se 
cunoscă pănă acuma următorele:

Pentru parochulă, învă(ătorulă, biserica și 
scola din Pănade (loculO natală ală fundatorului) 
pe ană................................................................... 200 fi.

Stipendie, pentru studenți.......................... 300 fi.
Pentru 2 teologi, când se așetjă în parochiă 200 fi. 
Pentru biblioteca propriă (de hârtiă etc.) . 40 fl.
Pentru descendenții fratelui său .... 60 fl.
Pentru sctila de fetițe din locă .... 200 fl. 
Pentru rotivale.............................................. 8 fl.

Diseurstt funebru,
rostit de profesorul gimnasial I. Germană la mormentul 

lui T. Cipariu.

>0mnia cum pereant, virtus est sola perennis.. 
O vid.

Tristă adunare!
Stirele răsare și apune, răsare și apune, și de câte 

ori apune, totdăuna Ișl aruncă radele sale îndărăptă preste 
muritori, întărindu-i în sperare, că elă nu apune pentru 
totdeuna dinaintea ochiloră loră, ci numai pentru câteva 
ore, ca ei cu atâtă mai tare să se bucure de lumina lui. 
Acesta e cursulă naturală ală sorelui pusă de Creato- 
rulă său.

Ună casă analogă allămă și în viăța bărbațiloră 
erudiți și binemeritați, căci și aceștia suntă ună știre 
pentru omenime.

Demni de stimă și venerațiune suntă acei bărbați, 
cari iubindă binele și progresulă omenimei, se silescă și 
lucră din ttite puterile spre răspândirea a totă ce e bună, 
frumosă, nob lă și salutară.

Pe bărbafulă dotată cu talente rari, care face lu
cruri mirabili, fiă ca omă de stată, fiă pe terenulă ar- 
țiloru și ală sciințeloră, suntemă datori să lă stimămă și 
venerămă; suntemă datori să arătămă că-i scimă prețui 
calită(ile cele bune, dăcă pre lângă acelea are și bună
voința de-a lucra pentru binele și progresulă omenimei. 
Așa ar trebui să fiă, der durere! în fiă-care Ț vedemă 
câtă de ingrată e omenimea față de bine-făcătorii ei 
Acestă adevără a fostă cunoscută și la cei vechi, de aceea 
străbunulă Horațiu <}ice:

• Virtutem incolumem odimus,
• Sublatam ex oculis quaerimus invidi» (Lib. III. 

od. 24). Va să Z'că: urîmtl pe timenii virtuoși pe câtă 
^impă suntă in viăță, îndată însă ce au murită, îi do- 
rimă cu lacrăml.

Așa este tristă adunare! Meritele timeniloră mari 
adeseori numai după mtirte suntă recunoscute și apre- 
țuite.

Bărbatuiă nobilă și binemeritată trăesce și după 
mtirte în memoria posterității. Elă nu numai că e ad
mirată de posteritate, der are și o influință binefăcăttire 
asupra ei prin învățăturile și adevărurile cuprinse în 
scrierile sale, prin faptele și opurile sale cele neperittire.

Ună astfelă de bărbată bine-meritată de Biserică 
și națiune fu repausatulă in Domnulă Ti mo teu Ci
pariu, fostă canonică și preposită capitulară, ale căru> 

acest.il
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rămășițe pămentescl astădl le cuprinde în sinul# său 
mormentulă rece.

Timoteu Cipariu, părintele filologiei române, 
apostolul# Românismului, astădl nu mai este intre cei 
vii; nobilul# lui sulletă s’a mutat# la locuințele eterne.

Ti mo ten Cipariu, regenerătoriulă limbei ro
mâne, care a formata o epocă nouă în literatura ro 
mână, s’a născută la anulă 1805 în comuna Pănade, 
aprope de Blașiu. Studiele și le-a făcută la șeolele din 
Blașiu ; elă încă ca lînără și-a câștigată stima și iubirea 
tuturor# Mintea-i ageră și memoria tenace, însoțită de 
o diligință lăudabilă, erau admirate a'âtă de profesotl, 
câtă și de conscolarii săi La anulă 1823 absolvi cursulă 
filosofică cu celă mai strălucită succesă; er la anulă 1826 
absolvi și cursulă teologică totă cu asemenea succesă- 
îndată după absolvirea cursului teologi ă lu numită de 
profesoră, mai intâiu la gimnasiu, după aceea de dog
matică, mai târQiu de filosofiă, șt în fine de studiulă bi
blică și limbile orientali, cari le propuse pănă in 1855, 
când fu numită de directoră gimnasială și ca atare a 
condusă cu tactă și înțelepciune rară acest# institut# în 
timpuri grele pănă la anulă 1875.

TactulQ fină ală directorului T. Cipariu ascuțită 
gimnasiulă Blașiului de multe rele, de cari era amenin
țată; densul# a delălurată multe pedecl ivite pre calea 
progresului. Precum ca profesoră așa și ca directoră, 
T. Cipariu a fostă pururea Ia înălțimea misiunei sale. 
Stimată de corpul# profesorală, iubito de tinerimea stu- 
diAsă, T. Cipariu a fostă lucefărulă conducător# ală gim- 
nasiului din Blașiu, care astăzi ilă deplânge. 1 ănsulă a 
stăruită din tote puterile spre îmbunătățirea stărei gim- 
nasiului, precum și a profesorilor#, cari varsă laerăml de 
recunoscință pre mormentulă său. Pentru meritele câș
tigate pe cariera prof. încă la anulă 1842 fu numită de 
canonică la catedrala din locă.

Tote ocupațiunile cele multe și grele n’au fostă în 
stare a-lă abale ca se nu se îngrijască și pe altă teren# 
de binele și înaintarea națiunei române. In timpurile cele 
mai grele pentru națiunea română, T. Cipariu apare ca 
publicistă în „Organul# lutninărei’. El# i-a parte ca de
putată la Senatulu imperială din Viena, precum și la 
dieta din Sibiiu.

Activitatea literară a repausafului T. Cipar u este 
cunoscută toturoră Românilor#, cari se interesâză de 
limba și literatura română. «Principiele de limbă’, gra
maticele I. rom., »Archivulă pentru fi ologiă și istoriă«î 
precum și alte opuri ale sale sunlu totă atâția tesaur, 
prețioșl pentru limba și literatura română; acestea suntă 
monumenlulă eternă și neperilor#, cari îi vor# esternisa 
memoria și-’i voră face numele nemuritoră.

Pe repausatulă în Domnul# T. C-pariu ilă dep ânge 
«Associațiunea transilvană pentru literatura și cultura 
poporului română*, ca pe demnul# și distinsulă ei preșe
dinte; ilă deplânge Academia română de sciințe din Bu- 
curescl, ca pre celă mai meritată și activă membru ală 
ei; ilă deplânge Biserica și întrâgă națiunea română ea 
pre celă mai prețiosă clenodiu ală ei.

Cine va da ochiloră mici o fântână de laerăml, ca 
să plângă, nu ca Ieremia nefericirile Ierusalimului, ci ta
lentele, virtuțile și calitățile em tienți îmormăntale deo
dată cu repausatulă ? !

înainte de a pleci repausatulă spre calea cătră 
eternitate, corpurile profesorali dela institutele din locă, 
în semnă de stimă și veneraptine, ișl esprimă prin mine 
condolința creând# : mergi in pace suflate nobilă, pansez# 
In sfnulă adevărului, unde nu este durere, întristare și 
suspinare, ci vieță fără de finită. Amină.

Blașiu, 5 Septemvre 1887.

Afacerea Lucaciu.
Sub titlul» „ agitatorul ft arestată" și „agi

tatorul# valahii arestată ", reproducă fiarele un
guresc! următorul# nou comunicată, ce i se tri
mite din Baia mare fdiei „Szatmârmegyei Koz- 
]<>ny“ :

„Arestarea lui Vasilie Lucaciu a adusă în mare fer- 
bere pe preoții gr. cal. din părțile năslre. Mai de niulte- 
orl au ținută adunări, declară ca ilegală prevederea 
contra lui Lucaciu și, după cum se spune, con teză la 
ajutorul# valahă și in u s c ă I e s c ă (1!). Nevasta 
și tratele arestatului s’au dusă la episcopulă din Gherla, 
pentru ca să mijlocâscă intervenirea lui. Spună, că voră 
cere intervenirea Episcopiloră Metropolițiloră, eventu-.-l# 
in cașul# estremă chiar și a P. S S. Papei dela Borna 
și la acesta și conteză ci forte multă. Credu, că ares
tarea unui preotă este din partea autorităților# civile 
atentată contra bisericei, și de aceea se va cu
tremura întregul^ edificiu ală ordinei lumești.

Interesații preoți gr. cat. și-au și începută lucrarea 
cu credincioșii ce au fostă de față la adunare. Cumna- 
tulă arestatului agitaioră, preotul# substitută Ioană Cos- 
tină din Tăutii de susă, il-a eșdă înainte »martoriloră“ 
(contra lui Lucaciu), cari au fostă ascultați, și înaintea 
bisericei i-a întâmpinată cu cuvinte aspre și murdare, 
Preotulă din Satu-noulă superioră (Felso-Ujfalu) a ame
nințată pe învățâtorulă-cantoră Constantină Mădărașă cu 
perderea oficiului, fiind-că la citațiunea judelui instruc- 
toră a fasionată ca martoră; astfelă a amenințată și pe 
socrul# său, care e jude comunală. Preotulă din Tăuții 
de susă a adunată din două comune, ce suntă sub mâna 
lui, ca la 30 de Omeni, cu cari ține conventicule câte
odată și noptea și astfelă înainte ii instrueză pentru in- 
vestigațiune."

La acestea „KolozsvAr" mai adauge:
„Foile din Budapesta au scrisă despre fratele lui 

Vasiliu Lucaciu, că acesta a fostă arestată în Clușiu și 
că s’au aflată la elă scrieri com pronii țătore. Despre a- 
ceslă arestare însă nici poliția din Clușă, nici 
procuratura regescăn’arescire și astfeiiu 
'ntregă faima despre arestare și cu scrierile 
corn promițătăre este nebasată.“

O nouă dovadă despre consciențiositatea a- 
cusatoriloru!!!

SOIRILE PILEI.
La începutul# anului scolastică 1887/8 a concursă 

atâta mulțime de studenți pentru el. I. și II. gimnasială 
in Blașiu, încâtă acei ce au venită a se înscrie în 1 
Septemvre n’au putută fi înmatriculați decâtă numai 
vre-o doi, de ore ce s’a împlinită numărulă de 60 pen
tru o clasă din cele numite și profesorii câți suntă nu 
potă propune la mai mulți, făcând# mai multe despăr- 
țăminte. Ar fi de dorită ca să se facă clase paralele și 
să se imnulțâscă profesorii, pentru ca să nu sufere ins- 
slrucțiunea poporului.

--x—
1,Ilarele din BucurescI publică următdrea scire sen- 

sațională: »In Brașovă s’au primită ordine pentru 
stringerea unor# mari can titățl de furagiuși tran
sporturi de mu ni ț iun I de răsboiu sosescă pe 
liă-care di in același ora.șă. Se vorbesce chiar# de o 
chiămare a reserveloră sub pretextă de manevre.“ — 
Noi nu scimă nimic# despre tote astea.

—x—
Societatea Alianței Anti-Israeliie din România s’a 

constituită definitivă in basa statuteloră congresului din 
BucurescI, și in ședința dela 23 c., la care au luată 
parte 185 membrii, s’a votată și comitetulă națională 
compusă de 30 membrii, âr biuroulă comitetului s’a 
compusă astfelă : Președinte: Eduardă Gherghelfl. Vice
președinți: Bimitrie Butculescu, deputată, Sionă liberei, 
din BrătescI, mare proprietară. Membrii accesorl: Gri- 
gore Jipescu. advocată, fosilă Popescu, profesoră. N. D. 
Ilimitrescu, studentă. Secretară generală Or. Brăilovă, 
S’a votată ca diarulă „Alianța Anti Israelită« să fiă or
ganul# societâței. Biuroulă întrunindu-se în ședință la 
25. a alesă casieră provisoră pe d-na Efemia Brâiloo.

—x—
Ungurii au închisă scAla germană de comerț# și 

industria din Neoplanta. Causa închiderii nu e cu
noscută și nici nu pole fi alta dccâtu maghiarisarea. 
• Neusalzer Zeitung* tjice că Germanii de acolo suntă 
(Arte consternați și curioși totodată a afla motivele in- 
chiderei.

—x—
După cum spune »H. Z., gendarmeria a confiscată 

în Sebeșulă de josă mai mulți cai cari ară fi fostă 
importați — dice-se — din România ca contrabandă.

—x—
Poliția frunlariilor# României, ce se făcea de că

tră autoritățile vamale române, a trecută dela 15 Au
gustă în mâna autorităților# militare române, care voră 
avea dreptulă să vicjecje pașapărtele la graniță, scrie 
„RăsboiulQ".

Escursiune la Sinaia in 11 Septemvre c. n. 
Pentru comoditatea participanțiloră la acăstă frumosă es
cursiune, se primescă înscrieri pentru prântjire la Sinaia 
in biuroulă orășenescă din Brașovă ală C. F. U. (Strada 
Vămei nr. 10.) Prețulă unui prâmjă este fl. 2. 5 cr. 
seu 1. 45 de personă. (In ambele prețuri se află deja 
socotită: vină, pâne și cafea negră.) înscrierile se pri
mescă numai pănă mâne, Vineri la 5 Are p. m. Totă o 
dată suntă rugați parlicipanții, în propriulă d-loră inte
resă, ca Înainte de plecare să se presinte la stațiunea 
din localitate în salonulă de așteptare cl. II. cu docu
mentele de druină. — In urma informațiuniloră primite 
in privința mărețelor# pregătiri ce se fa^ă in Sinaia din 
incidentulă aniversării luărei Griviței, acestă escursiune 
promite a fi câtă se pote de intere-antă și merită a fi 
incuragiată.

In dilele aceste va apără in editura Ini H. Zeidner 
librar# în Brașovă :

1) „Fisica pentru sculele poporale" lucrată pe basa 
normativului școlară din 1882 de Dionisie Făgărâșană, 
profesoră.

Cu peste 70 de iluslrațiunl intercalate in teeslă.
2) Geografia pentru sculele medii lucrată pe basa 

(danului ministerială, după d. Laky, de Dionisie Făgă- 
rășană și Andreiu Bârsană profesori, tom: II. Eu
ropa, afară de regiunea Mării-Mediterane.

Imediată după aparițiunea acestei părți să va pune 
sub țipară din geografia pentru sculele medii, tom: III. 
geografia Asiei, Afiicei, Americei și Australiei.

Gestiunea bulgară.
Corespondentul fi „Agenției Havas", într’o 

întrevedere cu dr. Stransky, ministrul# bulgară 
al# afacerilor# străine, primi declaraținnea ur
mătdrea :

Avem# încredere în soluțiunea cestiănii nflstre. De

FOILETON U.
(47)

Misterele Veneției.
de Edouard Didier, traducere de Ioana S. Spartali.

XVI.
Cei Doi Foscari.

Ini erogatorulă începu. Jacob mărturisi numai de
câtă că a scrisă scrisărea ducelui de Milan.

— Cu ce scopă ai scrisă scrisărea aceea? întrebă 
unulă din senatori.

— Cu singurulă scopă ca să mai vedă Veneția....
Acum ml-am ajunsă scopul# I răspunse acusatulă.

— Ce probă poți să dai ea să se potă crede ce 
spunl?

— Scrisărea pe care am scris’o tatii totodată cu 
aceea pe care am trimis’o ducelui de Milan.

— Scrisărea aceea trebue înlăturată din desbaterl! 
— tjise Loredano senatorulă. — Ea n’a fostă scrisă de 
câtă pentru trebuințele causei. Ș’afară de asta a fostă 
nimicită. De aceea, mai nainte de a merge mai de
parte, propună să se pună Jacob Foscari la tortura ces- 
tiunei pentru ca să fiă silită să șl mărturisesc# cri
mele.

Ună senator# făcu observația că ar fi o crudime 
să-lă mai supue torturei pe câtă vreme acusatulă măr
turisise că scrisese scrisărea ducelui de Milan.

— Nu numai crima asta apasă pe capul# său. 
Jacob Foscari a conspirată in potriva Vaneției. Legea 
țște formală și slăruescă pentru ca cestiunea să fiă a

plicată acusatului pănă când Consili lă va scăte din gura 
sa o mărturisire fără de resfricțiune.

Consiliul# deliberâ și majoritatea holărâ să se in 
trebuințeze tortura de rigore și ca acusatulă să fiă su
pusă întrebării chiar în sala Consiliului.

I’ăn’atuncl nenorocitul# părinte nu disese nici o 
vorbă; însă când vătju că s’aducă instrumentele de tor
tură se sculă dicându:

— Nu! nu în fața meat
—■ Tată, să nu te temi de nimică. Ai să vetjl 

cum o să fiu de curagiosă!... . țjise Jacob cu o voce 
dulce.

Dogele înăbuși ună gemetă și șecju er. Tortura 
începu.

Cată vreme ținu tortura, adică pe când osele i se 
frângean, Jacob Foscari dîmbea mereu uitându se ia ta- 
tălă Ini. Odată însă nu mai putu indura: durerea-i în- 
frânse curajulă și i smulse ună țipăt# căruia dogele ii 
răspunse prinlr’o tresărire.

— Mărturisesc!?...... ilă întrebă senatorulă Lo
redano.

— Mărturiseseâ/.,.. răspunse Jacob.
— Că ai conspirată contra guvernului Veneției?
— Mărturisesc# că adoră Veneția! dise suferin- 

dulă cu vocea iui dulce.
Loredano avu ună gest# de nerăbdare și unu’ă 

dintre senatori cșru ca cestiunea să fiă întreruptă pănă 
după deliberarea Consiliului.

Deliberarea se făcu chiar în ședință. Membrii Con
siliului nu stăruiră pe lângă bătrânul# Foscari ca să ia 
parte. Ș’apoi bătrânulâ părea cu lotul# sdrobită și pAte 

că inimicilor# acestora de bronsă le fusese milă o 
clipă.

Cei tjece se puseră la locurile loră și celă mai în 
verstă dintre dânșii declară că Consiliulă în maioritate 
hotărâse că era de prisosă să mai întrebuințeze cestiunea 
și chiar să mai mergă cu procesul# mai departe. Luând# 
în considerați# mărturisirea făcută de Jacob Foscari cum 
că el# a scris# scrisărea ducelui de Milan, Consiliulă îi 
va lăsa viața. Jacob să se întOrcă în Candia, unde 
era exdală.

Pe când se citea declarația acesta, dogele păru că 
ese din toropăla în care cătjuse dela incepululă intero 
galoriului fiului său. Ridică capul# și întrebă:

— Jacob trebue să se intărcă în Candia ?
— Da.
— Trebue să plece chiar a<}I? întrebă dogele ară

tând# cu ună gest# de o teribilă elocință priArele mu
tilate ale nenorocitului tânără.

Consiliulă, fără să vrea să Ințelăgă groznica ironiă 
conținută in vorbele dogelui, deliberâ încă odată și, după 
ce se schimbară cei dece câteva vorbe, cela mai In 
verstă dintre membri cjise în numele celorlalți:

— Jacob Foscari pote rămâne in Veneția și chiar 
în palatul# ducală, sub același acoperementă cu tatăl# 
său, pănă când se va însănăloșa deplină.

Vai! clemența acâsta venea prea târejiu. Tortura 
luase lui Iacobă puțina putere care i mai remăsese. Cum 
fuse adusă în palatul# ducală, că<Ju într’ună leșină cum
plită din care nu se deșteptă decât# cătră nApte. Des
chizând# ochii, vă<ju pe tatăl# său și pe fiica Adriaticei 
stând# lângă dânsul#, și, arălftndu-le cu ochii o ferâstr# 
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o parte, Porta, insărcinându se să supuiă puteriloră 
propunerea relativa la generululă Ebrenroth, nu înțelege 
prin acesta să se facă solidară, der e gata numai să 
esecnte propunerea care ar întruni unanimitatea pute- 
ri'oră. De alta parte, noi stimă că Austria nu adereză 
in principiu la cjisa propunere care s’a făcută de prin- 
țulă de Bismai'ck, în calitatea sa de președinte ală con
gresului dela Berlină. Austria ridică cu dreptate Ges
tiunea de legalitate și declară că asemenea misiune nu 
e de locă prevăzută de tratatulă dela Berlină și că, în 
ori ce casă, alegerea prințului de Coburg și luarea 
in posesiune a tronului, suntă mai puțină contrarii a- 
cestui tratată in care nu se ijice că adesiunea puterdoră 
trebue să procedeze întronisarea prințiară.

Putemfi deci spera că proiectulă de a se trimite 
ună generală rusă ca comisară nu va trece dela teoriă 
la practică Se scie de altminfrea că simțământulă ge
nerală este că guvernulă bulgară trebue să refuse in
trarea in țeră aorlcărui personagiu însărcinată cu o ase 
menea misiune. Dm punctulă de vedere interioră noi 
voimă să dămă Europei o nouă probă că țera nu e sub 
lovitura arbitrariului și că e stăpână pe destinele sale 
cu Iotă oposiția ce se pregătesce prin tote raijlolele la 
alegeri; ridicămă starea de asediu și vomă lăsa să se 
producă tdte atacurile afară de acelea îndreptate contra 
prințului și cari suntă contrarii Constiluțiunii. Asllelă, decă 
viilorea adunare va aproba purtarea guvernului, Europa 
va li edificată asupra adevăratei stări a spiriteloră in 
Bulgaria și nu se va mai pute trage din așa rjisulă ar
bitrară, ce domnesce aci, ună argumentă contra stabi
lirii stării de lucruri actuale.

Acestă probă dată, sperămă că Europa va părăsi 
t6le combinațiunile diplomatica de acum și va sfârși prin 
a accepta guvernulă ce Bulgaria și-a dată Intr’ună 
modă liberă.

Aniversarea luptei (lela Sedau în Germania.
Germanii au serbâtoritu ăstu ană diua bă

tăliei dela Sedanfl (2 Septemvre) cu mai multă 
strălucire decâtfi de alte ori.

Pe lângă banchete, festivități de tiru etc. 
s’au organisatu în ondrea ei în diferite orașe pa 
norame, cari represintă scenele mai însemnate din 
desastrulu armateloru francese.

Acesta dovedesce că Germanii au trebuință 
de o ațițare periodică a spiritului răsboinicu, , și 
că nu se așteptă tocmai la vremuri paclnice. Etă 
în adevăru ce spune o fdiă din Germania su
dică, „Sehwiib Merkm“, despre raporturile din
tre Francia și Germania :

„...Nisce raporturi cari n’au existată nici o 
dată timpă îndelungată între două mari popdre 
vecine ce se găsescu oficială pe picioru de pace, 
raporturi cari treptată, treptată, voră face cu 
neputință ori-ce comunicația, cum se obișnuesce 
între nisce popdre culte. In timpuri atâtă de 
primejdidse, cine ară pută privi în viitoră numai 
cu câtă de puțină siguranță ?

Raportă polițienescu. — Alaltasâră a fostă în 
cârciuma lui I. Cosma din Ulița Scheiloră bătaiă între 
biijarl și calfe de eismarl. O calfă de cismară a fostă 
ușoră rănită la capă prin lovire cu ună paclnră. Patrula 
poiițienâscă a pusă repede capătă bătăii și pe escedențl 
i-a predată autorității competente spre a fi pedepsiți.

Ună canară scăpată din coliviă a fostă prinsă.

Proprietarulă și-lă pole lua dela d-nulă comerciantă K 
Fa bricius.

Avistt.
B< uniunea „Mariană" a invățătoriloră din foslulă dis

tricte ală Năsfeudului și giură va țină adunare generală 
in Năsăudă la 25 și ijilele urmălOre din Septemvre 
1887. st. n,

1. Membrii asistă în corpore la serviciulă divină. 
2. Deschiderea ședinței prin președinte. 3. Cetirea ra
portului anuală. 4. Alegerea comisiuniloră. 5. Tractate 
teoretice și anume: a) Invățământulă stilistică în ’scâla 
poporală, b) Ce să facă învățătorulă pentru a șl pută e- 
lupta o posițiune considerab lă in societate și specială 
în comunitatea sa. c) Epistola în seăla poporală, d) Cum 
este de a se propune limba maghiară în scălele popo
rale române, e) Autoritatea învățătorului în scolă dela 
ce e condiționată? 1) Cântulă în scola poporală, g) Re- 
munerațiunl și pedepse în scOlă. h) Importanța curățe
niei in educațiune și crescerea scolariloră spre acăsta. 
i) Este memorisarea mecanică necesitate indispensabilă 
pentru sc-61ă? 6. Tractate practice: a) Din învățămentulă 
intuitivă: «Scaunulă* b) Diu compută: „Numărulă 24« 
c) Din cetitulă română: Tractarea bucăței 94 „Lupulă 
și mielulă" din Legendariulă de Vasile Petri, cu privire 
la cuprinsă, d) Din gramatică „Atributulă". 7. Raportul 
comisiuniloră. 8. Pertractarea propuneriloră. 9. Constitu
irea prin alegerea amploiațiloră și a comitetului.

In legătură cu adunarea reuniunei, pentru a se 
introduce o organisare și uniformitate în cântările, ce se 
pracliseză în scolele năslre poporale, se va ține și ună 
cursă supletoră din cântă. Ședințele reuniunei împre
ună cu cursulă supletoră din cantu voră dura celă mult 
8 cjile.

Năsăudă, 20 Auguslăl887.
Comitetulă Reuniunei .Mariane*

Gregoriu Moisilă, vicară for. Petru Tofană,
președinte. secretară.

Dare de seiuă,
asupra contribuiriloru incurse în favorulu scolei românescl gr. 

cat. din Lăpușulu unguresc^.
(Fine).

Lista Nr. 4 din Lăpușulă ungurescă, prin d-lă Va- 
siliu Mustea v. protopopă: luliu Mihalea 1 II., Augustină 
Popă 1 fl . Schi'linger Kă“oly 1 fi., Papai Istvan 50 cr., 
Janosi Gerd 20 cr., Vekony Ferencz 1 fl., GajzâgO Vil- 
mos 50 cr, Vasiliu Muște 10 fl., Floriană Nechita 1 fl., 
Hauschild Gyorgy 1 fl., Ioană Moldovană 5 fi., Ștefană 
Selesceanu 10 cr., Ioană Trifu 1 fl., George Haragâțiu 
1 fl., Alesandru Cosma 1 fl., Kupăs Dani 50 cr., Lănai 
Pal 1 fl, Serg ts Gydrgy 1 fl., Hollosi Kaj'ân 1 fl, Ger- 
gely Samu 1 fl., Sehaitstein Jakab 20 cr., Moldovan Jo- 
zef 1 fl-, Bâ'di Kârolv 1 II., Berkovics Mendel 20 cr., 
Teodoră Bodea 1 fl., Alesandru Popă a Nucului 20 cr., 
Varcu Alecsandru 1 fl., Szâkely Gyorgy 50 cr. Alesan 
dru Cohană 1. Cost. 5 fl, Dumitru Rednicu 20 cr., Va
siliu Toina 40 cr.. Lovâsz Jânos 30 cr.. Topân Andrâs 
20 cr., Csendelik Mârton 10 cr., Csiszâr Mihâly 1 fl., 
Hellebrauth Ivăn 30 cr., Hauszman Albert 20 cr., Virâg 
Samu 10 cr., Radar Janos 50 cr., Ballonâ 50 cr., Szil- 
vasi Pal 1 fl., Beseusky Antal 1 fl, Miklos Albert 1 fl„ 
Furst S. 20 cr., Schreler Eduard 25 cr., Fuchs Jacob 
20 cr., Schmid Adolf 1 fl., Bitner Gyula 50 cr., Moldo
van— Uray 1 fl., Kozma Gyula 10 cr., Suma 49 fl, 95 cr.

Aceste conlribciil în sumă totală de 327 fl. 53 cr. 
v. a. le amă primită și administrată la loculă destinată, 
despre ce cvitâmă, dândă acestă rațiociniu publică și a- 
ducândă cea mai profundă mulțămilă marinimoșiioră con 
tribuitorl

Din nou rugămă pe d-nii colectanțî angajați să 

binevoiâscă a ne trimite listele, ce le au la mână, ca să 
ne pufemă pe deplină încheia rațiociniulă și a da sâmă 
înaintea comitetului scolastică și a publicului.

Lăpușulă-ungurescă, 25 Augustă 1887.
A. Latișft. Ioană Cohană,

control, școlară. casară scol.

Telegramă part, a „Gazetei Trans.“
Blicuresci, 7 Septemvre. — Junimea ar

deleană universitară din Bucuresd și Iași îșl es- 
primă adenca durere pentru pierderea ilustrului li
terată și luptătoră ală națiunei române TimotCU 
Gipariu.

Ultime soiri.
Constantinopolu, 7 Septemvre. — Cercurile 

diplomatice pară a nu se teme de o complicare 
a situațiunei. Cu tdte că Pdrta nu se opune, 
în principiu, la trimiterea unui generala rusii în
soțită de ună comisară turcescă in Bulgaria, se 
crede a fi încă departe de o soluțiune practică 
a încnrcăturei bulgare.

Berlină, 7 Sept. — Cu t6tă desmințirea 
lui „Nordd. Allg. Ztg.“ fiarele, „Post“ și „Kreuz 
zeitung11 stăruiescu a considera ca probabilă în
tâlnirea împăratului Wilhelm cu Țarulă Rusiei. 
In casă când se va face, împăretulă se va duce 
Duminecă la Stettin și întâlnirea va fi Luni.

DIVERSE.
CrudimI orientale. — In India circulă cele mai rele 

relații despre cruzimea Emirului Abdurrahman ală Afga
nistanului. 0 f6iă din Calcutta povestesce despre execu
tarea lui Taimur Șah, capulă revoltei din Herat. Taimur 
a fostă dusă într’o piață publică, unde i s’a smulsă 
barba, apoi ofițerii superiori ai armatei l’au omorîtă cu 
pietrii. Parwana Khan, guvernatorulă orașului, a arun
cată prima petră. Se (jice că Taimur, ună bărbată prea 
robustă, n’a murită îndată, de și a foslă acoperită de 
pietrile căijute asupră-i. După două (file sentinela ob
serva că se mișcă ceva sub pietri. Apropiindu-se, autji 
pe Taimur rjicândă: „O, făptură a lui Dumnezeu, vino 
și mă omdră, ca să scapă de suferințe!“ Relatându-se 
acesta Emirului, elă porunci ca Taimur se fiă ucisă. — 
0 altă versiune spune, că Taimur ar fi murită în aceiași 
di, în care a fostă lapidată, dâr nepotulă său a trăită 
încă două <)'le sub grămada de pietri.

Teatru arsu.—Teatrulă «Exceter* din Devonshire, 
in Anglia, a arsă pe timpulă representației. Numărulă 
cadavreloră scâse trece peste 130. Suntă fdrte mulțl 
răniți.

Celu mai bunu muștaru se face cu b6be uscate de 
muștară albă său și mai bine cu bobe de muștară negre. 
După ce se macină și se cernă forte subțire, se ames
tecă cu zemă de aguridă și se aromatiseză cu tarhonă. 
Astfelă se fabrică vestilulă muștară de Dijonă. Dăcă 
In locă de zămă de struguri necopțl se pune oțelă, muș- 
tarulă nu mai are acelă gustă delica'ă ală vestiteloră 
mușlare francese. (>Gaz. Săt.*)

Logodnă. — George Stefanovici jun. și Eugenia 
Comșa fidanțațl. Brașovă-Covasna, Augustă 1887. — 
Dr. Andreiu Monda și Rafila Șandor fidanțațl, M.-Cueșdiu, 
Augustă 1887.

Editoră: Iacobă Mureșiann.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.

cate era In fața lui și care vedea pe cheiulă dei Sehia- 
voni, cj:se cu o voce așa de slabă, încâtă mai că nu 
se putea auiji:

— Deschideți ferăstra aceea!
Când fu deschisă, făcu o sforțare ca să respire ae- 

rulă d’afară și (fise âr:
_  Suflă peste fruntea mea, adierea a Adriaticei! 

Pentru cea din urmă 6ră te aspiră. Inima asia, care 
de când trăiescă a bătută numai pentru Veneția, se va 
opri. In patria nouă unde mă voiu duce în curendă, 
decă voiu avea voiă să-mi aducă aminte de acăsta, am 
să spună că dăcă în Veneția am găsită omeni răi, pă- 
măniulă însă care-i ține este divină și sfântă. Dăcă 6me- 
ni. m’au lovită, am celă puțină mângăerea să mă gân- 
descă că membrele acestea, pe cari le-au sdrobită ei, 
se voră odihni într’ună pământ ă venețiană . . . Rămasă 
bună. Veneția mea!. . Nu mai văcjO 1 • • Tată, binecu- 
vinleză-mă!

Bătrânulă Foscari, fără se c|";ă nici 0 vorbă, puse 
mânile pe capulă fiului său și nenorocitulă tânără cătju 
ăr într’o stare de slăbiciune astfel, încâtă nici Veneția 
nici dogele nu putură sci bine la ce crasă muri.

Dogele voi să priveghieze împreună cu Veneția 
lângă corpulă fiului său. Despre (jiuă insă fata îlă în
duplecă să se odihnescă câte-va ceasuri, fiind-că era 
iOrte obosită.

Veneția, rămâindă singură, îngenunchiă lângă patulă 
unde se odihnea Iacobă și începu să se rOge. Deodată 
i se păru că aude ună sgomolă de voci intr’o cameră 
d’alălurl. Ascultă și au<Ji atunci o convorbire ciudată. 
Află că consiliulă celoră țlece lșl adăogase o juntă com

pusă din 25 senatori aleși dintre cele dintâi familii din 
Veneția și că toți împreună, după ce deliberaseră, holă- 
rîseră abcjicerea de bună voiă ori silită a lui Francesco 
Foscari.

Veneția, speriată, alergă la apartameolulă dogelui, 
pentru ca cei D’ce, decă ar vrea să între cu sila, să 
între celă puțină după ce-lă va pregăti ea pentru vestea 
asta fără precedentă in istoria Veneției.

Dogele tocmai se deșteptase.
—■ 0 Venețio! va se cjică este adevărată că fiulă 

meu Iacobă a murită; l’au omorîtă!.. barbarii! (j>se 
elă cum o cjări.

— Stăpâne . . .
— Vai! era celă din urmă copilă ală meu!
— Curajă, Alteță! . .
— Nu mai am curajă!
— Trebue să ai!
— Der ce lovitură mi se mai p6te da acum după 

ce ml-a murită copilulă!
Veneția nu avu vreme să se esplice, fiind-că întră 

ună ofițeră care anunță că o deputațiă compusă din șâse 
membrii ai Senatului și din șefulă Consiliului de l,)ece, 
cerea onorea să intre la Alteța Sa.

— Să intre! Ce voră mai fi vrândă cu mine? <}ise 
bătrânulă că:ră Veneția.

Fata nu avu curajulu să răspundă și-și ascunse ca
pulă în mâni, pe când ună ofițeră introducea deputăția 
cu ceremonialulă obicinuita.

După ce se salutară de oparte și de alta, Francesco 
Foscari întrebă:

— Nobili domni, pentru ce ați venițl?

— Mai întâiu noi presintămă Alteței Văstre com
plimentele năstre de condolență pentru nenorocirea care 
ai atins’o! <}ise șefulă celoră Qece.

— Da, știu câtă interesă purtațl fiiulă meu! cjise 
dogele cu amărăciune. Insă credă că nu numai pentru 
acăsta ați venită?

— Este adevărată, Alteță!
— Dăcă aț) venită pentru afacerile Statului, vor

biți, vă ascultă, âr dăcă nu, nu am nimică de aurită!
— Este vorba de afacerile publice, Alteță! Sunt 

însărcinată în numele celoră Dece și a unei junte a Se
natului alâsă într’o adunare plenară, ca să vă comunică 
o hotărire care s’a luată. Considerândă vârsta vdstră 
înaintată și nenorocirile recente cari s’au lovită, adu
narea a hotărîtă să solicite dela înțelepciunea văstră, cu 
toiă respectulă ce se datoreșce unui suverană, ca să 
predațl inelulă ducală pe care l’ațf purtată așa de multă 
vreme și cu atâta onăre.

— Ce felă! ați venită să-mi cereți.... abdicarea? 
<|ise dogele încremenită.

— Da, Alteță serenisimă.
— Dâr eu v’amă oferita în două rânduri abdicarea 

acăsta pe care o solicitați a<JI; chiar erl am oferit'o cu 
stăruință și d-vOstră ați refusat’o.

— Ieri, Alteță, încă nu aveau calitatea ca s’o 
primimă 1

— Și acjl credeți că ați dobândită titluri suficiente 
pentru ca s’o impunețl? întrebă Foscari supărată.

(Va urma.)
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Ouraulu la bursa de fftena
din 7 Septemvre st. n. 1887

Bonuri croato-slavone . . 104 75 
Despăgubire p. dijma de 

vina uug........................ 100. —
Împrumutul^ eu premiu 

ung.................................. 122 25
Losurile pentru regularea

Tisei ți Segediuului . 124 — 
Renta de hărtiă austriacă 81 20 
Renta de arg. austr. . 
Renta de aură austr. 
Losurile din 1860
Acțiunile băncel austro- 

uugare ........................ 884 —
Act. băncel de credita ung. 286.75
Act. băncel de credita austr.282.70 
Argintula —. — GalbinI 

împărătesei ................. 5.91
.... 104 50 i Napoleon-d’orI .... 9.95

cu cl. de sortare 104.50 Mărci 100 împ. germ. . . 61 50

Rentă de aurfi 5’ 0 . . . 100 75
Rentă de hărtiă 5°/0 . . 87.40 
împrumutul!! căilorfl ferate

ungaro ........................ 150.50
Amortisarea datoriei căi-

lorfl ferate de ostQ ung.
(1-ma emisiune) ... 98 75

Amortisarea datoriei căi-
lorO ferate de ostd ung.
(2-a emisiune) .... 126 -

Amortisarea datoriei căi-
lort ferate de osta ung.
(3-a emisiune) . .

3onurl
Bonuri
Bonuri

mița
Bonuri
Bonuri rurale transilvane 104 70 Londra 10 Livres sterlinge 125 60

82 70 
. 112 50 
. 136 20

114 25
rurale ungare . . 104 85 
cu cl. d6 sortare 1C4.5O 
rurale Bauat-Ti-

Bursa de Biieiiresci.
Cota oficială dela 24 Augustă st. v. 1887.

Cump. vend.
Renta română (5°0). 91-/a 92>/a
Renta rom. amort. (5°/c) 95’/* 95’/.

» convert. (60/Q) 89’/. 90'/.
tmpr. oraș. Buc. (20 fr.) 3J— 36 —
Credit fonc. rural (7°/0) . 104’/. 105*/a

* n !) (5°/0) . 89*/a 90b.
• » urban (7°/0) . 103'/. 103’/.

. (6<*/0> . 94— 95—
’ (5»/o) • 87— 87'/a

Banca națională a României 500 Lei------
Ac. de asig. l)acia-Rom. — —

« • > Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14.— 14.*/.

Bunulă comasată dela Bethlen-Szent-Miklos aprfipe de Blașiu, care 
este proprietatea Escelenției Sale Părintelui Metropolit.u consistătoru din :

1. Arătoră............................... . . 295 jugăre 585 orgii Q
2. Rîtuii-Fenațe..................... . . 155 „ 737 w
3. Pășune ............................... 32 .. 877 n r»
4. Păduri............................... 39 „ 24 n i'i

5. Trestiișă.......................... 2 „ 700 n 55

6. Grădină.......................... 7 1074 55 55

7. Terenu scutită de dare : . 23 261 n 55

Suma totală 555 jugăre 1158 orgii □
împreună cu o m6ră din nou edificată cu 4 (patru) rdte, cu dreptulă
regală de crîșmărită și dreptulă culegerei de vamă de tergă, și CU t.6te
snperedificatele locuită și economice ținătdre de acestu bună, și îm
preună cu bunulă comasată din Căpâlna (Also-Kâpolna) în estensiune de 
142 jugăre 1158 orgii pătrate consistătoră din arătoră, fenață, pășune, 
păduri și vinie se dă în arendă pe calea licitațiunei publice, pe periodulu 
de 6 (șese) ani încependă din 1-ma Noemvre 1887 până în 1-ma No- 
ernvre 1893.

Licitațiunea se va ține în 23 Septemvre a. c. st. n. la 2 ore p. ni. 
în cancelaria advocaturei archidiecesane.

Doritorii de a licita au a depune tină vadiu de 10° o dela suma 
de esclamare de 5000 fi. v. a.

Curăutu pieței Brațovu

Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Jib 7 Septemvre '•'1. 11 . lf-,87

Bancnote romanesc! . . Cun p 8.66 Vend. 8 68
Argint românesi . . . 8.60 • 8.65
Napoleon-d’orl .... > 995 > 9 99

11.21 > 11.27
Imperiali..................... > 10.21 » 10.26
Galbeni ...... > 5 86 > 5.90
Scrisurile fonc. > Albina > 6°/0 > 101.— > 102.- -

* rt 5% w 98.— - 99.—
Ruble RusescI .... > 110.— • 111.*/,
Discontulă . . . » —■10°/p pe ană.

Până la începerea licitațiunei se primescă și oferte sigilate pro- 
văcjute cu vaditilă de lO°/o întru atâta, încâtu în acelea se va oferi o 
sumă fixă, și oferentulă va declara că cundsce condițiunile de licitațiune 
și le primesce. Condițiunile de licitațiune se potu. vede în cancelaria sub
scrisului.

Blașiu, în 2 Septemvre 1887. Ludovicii Csato,
1—3 adv. archidieces.

Vinu negru
de Hegotint veritabilii (serbescu) 

se a fl â d e v e n d a re la mine 
Litru a 80 cr., er în butelii de câte 

0 7 Ltr. â 64 cr.
Acesta vină se distinge de tote vinurile negre interne eonținendă o 

mare cantitate de Tatmin și forte puțină acrelă, de aceea este eu deosebire 
forte de recomandam pentru bolnavi și reconvalescențî.

La cumpărări en gros se reducă prețurile proporțională.

1—3 Biașoviilfl-Vediiu, Nr. 45.MersulU trenuriloru
Valabilă dela I luniu st. n. 1886.

pe linia Predealfi-Biidopesta și pe linia Tei ușii-Aradii-lBudapesta a calei ferate orientale de statii reg. ung.

Predeal ii-Budapesi a SSudapesta—S®rediealu

7.30

Trenu Tren Trenă Trenă
accelerat utuulbu* omtilbus

I
Bucurescl

Predeală

TimițS 
Brașovă 

Feldiăra 
Apatia 
Aogustină 
Homorodă 
Hațfaleu

Sighișărt 
Elisabctopole 
Madiațfi

I Copaa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teioșfi 
Aiudd 
Vințuld de : 
Uiora 
Cacerdea 
Bhirisfi 
Apahida

('Inșia

Nedcțdu 
OhirhSu 
Aghirițfl 
Stana 
HniedinO 
Ciucia
Bucia 
Bratca
Vadd 
MezC-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Veneția-OrăȘii

susfl

8 47
9 29
9 37

10 53 
11.00
11 34
12.03
12 26
12.42

1.11
1 23
2.06
2.27
2 49
2 56
3.12
3.46
5.01
5.21

I
4

ăradia-mare
P. Ladăny 
Băolnok
2uda-pe«ta

/

(
(

I

TronQ Tren 
de pera. accelerat

Trenfi 
de pers.

SOI
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

Viena

Nota:

5 28
5.59

6 49
8.35
9.02
9 12
9 56

10 37
10 59 

11.16
11.37

12 16
12.33

■ 51
2 18i
2.48
2 56
3 64
451
5 281
5 56

I TrdCena

personcl

6 37
6.58
7.14
7.29
7.56
8.18
8 58
9.15
9 34
9 53

J0 28
10 47 
10 57 
11.07 
11.19

TreDu 
de 

peraone 

10.50
1.331 1.16
4.24, 3.29

Viena
Budapesta 
Szalnek 
P. Lailăny
Oradea mare 

Venția-Oră<|ii 
Fudi-Oșorheiu 
Teleaga 
Vadu 
Bratca 
Bucia 
Giucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriț 
(!1 ârbău 
Nedișu

C'așin

Apahida 
tihiriș 

Cucerdea

Hidra
Vințuifl de 
ÂmdiS 
fciușa 
i trăciunetfi 
Blațil 
Mxăsasa 
Copșa Rit 
Mediașă 
Sisabotopolc 
31giț6ra 
Hațfaleu 
Homorod 
Augustind 
Apatia 
Fe!di6ra

Brașovă

Timișd

Prodoulu

I 
(

susfi

I

Bucurescl

Orele do ndpte sunta cele dintre liniile gr6se.

Tipografia ALEXI Brașovă.

r

7.11

7 33
8.04

8.58
9.28

10.31

5.37

6.20
6.47

11.30

7.40

3.1
9.:

1.55
2.55

Trenfi 
do

I perBdne

t

2 9.38 —

2 12 02
t 2.01

2 08
2 19
2.41 —
3.24 --- :
3.47 --- 1
4.07 —
4.33 --- 1
5.15 —
5.33 —
5.53 —
6.C5

6.20 —
6.38 —

7.08
7.36
9.16

— 9.53
— 10.-
— 10.C9
— 10.19— 10.48
— 11.55
— 12.34
— 12.52— 1.34— 2.13
— 2.46
— 3.31— 4 32
— 5.02

1 __ “eTT
— 7.43— 8 23
— 9.02
— 9.52I _

_
1 — —
1 ““ —1 —

Hărtiă din fabrica lui Martin Kopony, ZemescI

Teiușft- Btidapesla-Â radft-'E’eliișft

Trefifi I 
omuibuB

Trenu 
oui ui bun

Tie in 
de pers.

| TrenA de 
persdne

Treufi de
pe.radne

Trenfi 
de per.sdo

Trenă 
omnibe

Teiușft il.24 — 3.00 Viena 11.10 12.10 | -
Albo-Atilia 11.59 — 3.59 BiadapeHii» 8J0 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 11.20 12.41
Șibotă 1.01 4.51 11.35 5.45 _
Orftștia 1.32 — 5.18 Ai a-8£k 4 30 6.— i —Simeria (Pisici) 2.32 — 6.15 Glogovață 4 43 6.13 _
Deva 2 52 ! — 6.35 Gyoruk 5 07 6.38 i ___
Branicîea 3.23 7.02 Pauliș ■ 5.19 6.51 1 _
Iha 3.55 7 28 Radna-1 îpova 5.41 7.10
Gurasada 4 08 — 7.40 Conopă 6 G9 7.37 _
Zam 4.25 — 8.11 Berzova 6 28 7 55 _
Soborșin 5 30 — 846 Soborșin 7 25 8.42 _
Bărzova 6.27 — 9 33 Zum 8 01 9.12 _
Conopă 6.47 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41
Kadna-Lipova 7.28 — 10 27 llia 8 55 9.'8
Paulișă 7.43 — 10.42 Branicîea 9 19 10.17
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 9 51 10 42
GlogovațO 8.28 — 11 25 Simrria (Pislii 10.35 11 07
ArtMÎfc 8.42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 _
Szo’nok — 2 32 4 5° Șibotă 11.43 12.— _

\ 1 — I 5.12 V iuțiuă de josă 12 18 12.29 M.
BiădupcHda I — 1 8 20 Alba-Iuiia 12 36 12.46
Viena — — 6.05 ; TeÎMșâ . 1.29 1.41 —

Arwtșfe-Tlwilșiiîra Sirajci’îîB (Piști) FWroțent

1 Trcră I Tronfi do TrODU Tronu de Trenă
. ______ 1 ornnlbvifi

I
pornii-o mixt porsdne omnîbua mixt

A rad 6 5.46 6.05 .■Sliraerfa 2 42
Aradulă nou «.19 6 33 Strein __ 3.25
rțămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Eategă _ 4.16

7.16 —* 7.29 Pui - 5.11Orezifelva 7.47 — 7.55 Crivadia _ 5 58
Merczifalva — — — Banița _ _ 6.40Tlnatșdr» 9.02  1 9.08 JPetroșenl | — — 7.12

TliaLșfftra-.AredCt Petroșenl—Siisisrla (Piski1)

Trcnfl de Trenu do i Troură Trenfi Trenfiperadno peredue
1

GnuUbue de pera. omrdbufl mixt

’i ituii«6rn 6.25 _ 5.00 ^etroșenl 6.10
Merczifalva — — — Banița — — 6.53
Orczifalva 7,46 — 6.32 Crivadia _ _ 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui _ __ 8.20
N6rceth-Sagh 8.36 — 6.23 Hațegtt _ _ 9.01
Aradulft bou 9.11 — 8.01 Streiu 1112. Mm 9.52
Arad» 9.27 — 8.17 —ÎA — 10.31

II


