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stătu,“ cum o înțe- 
vedemă pănă acum 

în răspunsurile mo-

Din oauaa S-tel serbători de mâne diarulu nu va 
apare pană Luni sera.

Brașovu, 28 Augustă 1887.
Unulti din 4’arele de frunte ale guvernului 

ungurescu susținuse într’unu articulă, din care 
reproduceniu adl cele mai de căpetenia pasage, 
că Maiestatea Sa orî de câte ori se adresâză la 
deputațiunl și mai aleșii la representanții confe- 
siuniloru diferite, accentuâză „alipirea cătră stătu 
și cătră idea de stată. “

Câtu pentru „idea de 
lege partida dela putere, nu 
nici cea mai mică alusiune 
narchului.

Vedemft însă mai multă din răspunsulă ce 
l’a dată capulă statului la Neutra deputațiunei 
comunității israelite, vedemă cum înțelege Ma
iestatea Sa „idea de stată“ și cum voiesce să fiă 
înțelâsă și de guvernulu său.

Premitemu, pentru a fi bine pricepeți, că 
cu așa (|'sa ,,'deâ de stată11 se face celu mai 
mare abusu pretin(Jendu-se, că ea consistă în a 
merge după capulă și mintea celoră dela putere. 
Idea d-lui Tisza de a maghiarisa administrația 
pănă și în comunele curată române, idea d-lui 
Trefort de a maghiarisa succesivă învățămentulu 
nostru și idea întregei stăpâniri unguresc! de a 
escliide pe tote terenele totă mai multă folosirea 
limbeloră nemaghiare, chiar cu călcarea constitu
ției și a legei esistente de naționalitate, se pro
clamă ca „ideă de stată“ și foi ca „Pester Lloyd“ 
vină și susținu eu cea mai mare cutezare, că 
capulă statului ar lua sub „scutulu său puter
nică" acâstă ideă despotică a companiei Tisza.

Ne pare bine că acum însuși monarhulă 
nostru vine și desminte pe cei ce cu atâta ne 
rușinare, chiar în presența Maiestății Sale, cu
teză a-i însinua, că ar voi să se umilăscă la ro- 
lulă unui regentă și oină de partidă.

La salutarea vice-președintelui comunității 
israelite, în care acesta a atinsă cfirda egalei în
dreptățiri, Maiestatea Sa a binevoită a răspunde 
pronunțândn între altele următdrele memorabile 
cuvinte:

„Necondiționata egală îndreptățire în tote pri
vințele este cerința imperiosă a dreptății."

Toți raportorii asigură că aceste cuvinte ale 
capului statului rostite în 4 Septemvre a. c., 
tocmai în 4*ua când a apărută memoratulă ar- 
ticulă ală fbiei tiszaiste, au făcută o adencă im- 
presiune asupra tuturoru celoru de față. Ele 
au avută unu puternică răsunetă chiar și din
colo de Laita și ună 4’ara de frunte boemă 
s’a grăbită de a arăta marele contrastă, ce e- 
sistă între faptele guverneloru și între vederile 
clare, ce le are Majestatea Sa despre egala în
dreptățire.

Va să dică monarcliulă ne spune clară și 
limpede, că idea de stătu trebue să fiă: egala în
dreptățire necondiționată.

Este dăr o infamă manoperă, cu care ne 
vină foile unguresc!, când ne spună, că monar- 
chulă ar considera ca o dovadă de nelealitate 
din parte-ne, dăcă suntemu nemulțămiți și dămu 
espresiune acestei nemulțămiri, pentru că egala 
îndreptățire necondițiunată, de care trebue să ne 
bucurăm!! cu toții în acestă stată, se calcă <|d- 
nică în picidre de cătră guvernulă actuală și or
ganele lui.

A susțină de esemplu, că noi Românii „amu 
desfășurată programulă dacoromână, conspirândă 
contra statului și acum și contra cor6nei“ fiindă 
că nu ne-au succes „intrigele, ce amu fi încercată 
a-le țese cu cercurile influente din Viena contra 
Unguriloru", este lucru fdrte ușoră și nu costă 
decâtu numai o bună dosă de nerușinare și pu
țină negr^lă.

Ddr întrebămă noi „apologeții lui Iancu", 
care s’a luptată pentru tronă și dinastiă, pe a

pologeții lui Kossuth, care a detronată dinastia, 
cu ce faptă positivu potă ei dovedi 'nerușinatele 
și mincinbsele lorii insinuări, ce le facă la adresa 
ndstră ?

Câtă pentru noi Românii, vorbescu despre 
„conspirațiunile ndstre" destulă de elocventă 
anii 1848/9, anul 1859 și 1866, 6r colecțiunile 
4iareloră ndstre de două-(|ecl de ani încdce con
țină dovedile cele mai positive despre nesfârșitele 
nedreptății!, călcări de lege, abusuri și violențe, 
ce le amu suferită și le suferimă din partea 
„patrioticiloră și lealiloră“ noștri guvernanți.

P6te că în vederea acestoră necontestabile 
dovedi, se arată atâtă de îngrijată d'aru^ d-lui 
Tisza, ca nu cumva Maiestatea Sa să observe 
semnele profundei nemulțămiri, ce domnesce între 
poporele nemaghiare din totă Ardâlulu și Țâra 
ungurâscă. De aici vine și desfășurarea cohor
telor'.! de fișpanî și solgăbirăi car! au să încun- 
giure pe monarchă, pentru ca ochiulu său să nu 
p6tă vedd adevărata nemulțămire și miseriă din 
aceste țări.

Călătoria înoiiarcliului în prisma tiszaistă.
Articululă de fondă ală lui „I’ester Lloyd« dela 4 

Septemvre, despre care amă amintită in articulă nostru 
primă de erl, cuprinde următărele caracteristice pasage. 
pe care le facemă cunoscute și cetiloriloră noștri:

»...Din regiunea Carpațiloră mici, din ținutulă 
agitatorilor^ panslavistl, Maiestatea Sa va ajunge dincolo 
de Dunăre pănă la granița aspirațiuniloră marl-ilirice. Și 
dincăce de Tisa în regiunea pănă unde încă înainte cu 
câtva timpii ajungea influința răsvrătitoriloră ruteni, Re
gele va țină revistă asupra trupeloră auslro-ungare și 
asupra honvedimei ungare, ca și la piciorulă bătrânului 
Retezată, care câteodată, ce e dreptă, îșl va fi mai scu- 
turândă căma sa troenică din causa chimereloră fantaș- 
tiloră Dacoromâni, car! in furia loră copilărescă ară vre 
să rupă acestă giuvaeră din corăna ungară. Regele 
insă nu va avă să observe nimică în călătoria 
sa din aceste semne și presemne de puteri 
centrifugale.

,ln totă percuriulă se pregătescă tăie cercurile 
societății și de lăte straturile poporațiunii, spre a-i de
pune la pic-iăre-i omagiele lorii nefățărite și toți caută a 
se întrece in esprimarea supunerei și iubirei loră pen
tru casa domnităre. Căc-I înaintea trepteioră tronului nu 
esistă deosebire de limbă, nici de credință politică și con
fesională, ci acolo esistă numai ună poporă, ună popoiă 
unită prin alipirea sa de persăna monarcliului, care e 
una in simțire și în cugetare cu națiunea ungurescă.

• Și fiindă că apropiarea colonei face să dispară 
una de alta pe diferitele părți constitutive ale popora- 
țiunei năstre, și fiindă că ea face să reăsă în deplină 
strălucire aceea ce unesce pe toți c i legături nedisolu- 
bile, de aceea amă dori, ce e dreptă, ca Regele nostru 
să petrăcă câtă mai multă în mijloculă nostru! Scimă 
bine, că ideea de stată ungurescă nu posede ună raijimă 
mai puternică și ună interpretă mai dovedită ca tocmai 
pe Regele, care înainte cu 20 de ani și a pusă pe capă 
corona s-tului Ștefană, și care e celă ma fidelă păzitoră 
ală constituțiunei, pe care elă a depusă in acea memo
rabilă <}i de Iunie jurămentulă domniloriloră unguri din 
casa lui Arpadj

,Scimă bine, că drepturile Ungariei și ale națiu- 
nei sale, care formeză stalulă, nu posede ună advocată 
mai puternică, decâtă pe Regele Francisco losifă I, care 
vede în acestă națiune celă mai neclintită raifimă ală 
înaltei sale case. Der scimă și aceea, că acolo unde 
idea de stată ungurescă a întâmpinată dela începută o 
primire rece, ba chiar dușmănăsă, s’a încercată a aco
peri acâstă atitudine print’o lealitate demonstrativă pen 
tru casa domnităre. Scimă și aceea, că acâstă tactică 
a tradiționaliloră dușmani ai Unguriloră îșl trage origi
nea încă din timpuri, când intre Rege și națiune se gră
mădiră neînțelegeri și când înalta trădare contra patriei 
se putea servi de titlulă mineinosă de fidelitate cătră Im- 
păratulă; din timpuri, peste care Rege și națiune cu 
cordialitate au emulată a întinde vălulă uitării in mă- 

reța cji, când ultima umbră a unei neînțelegeri intre ei 
a fostă isgonită.

După acestea, fâia tiszaistă dice, că alipirea cătră 
casa domnifore e neseparabilă de susținerea ideii de stata 
ungurescă, că Regele e convinsa despre acâsta, și că cu 
trite opintirile desperate ce le-au făcută în deceniile din 
urmă, succesorii lui JelacicI dincolo de Drava și apolo
geții lui lancu dincolo de Muntele Craiului, spre a-șl asi
gura alianța ori mai bine conivența cercuriloră înalte și 
influente din Viena: nesuccesulă acestora întețiri cu dra
gostea, pe lângă caracterulă cavalerescă ală Regelui nos
tru au trebuită să rămână de rușine; a putută învăța pe 
prolivnicl că nu se mai potă desbina de corăna ungu
rescă și poporulă ungurescă, că nu mai e in interesulă 
Vienei a mai provoca desbinare intre națiunea Ungariei 
care formâză statuia și intre celelalte neamuri de popâre, 
care locuescă țările cordnei Sf-lui Ștefană. Supărarea 
pentru nesuccesulă acestoră intrige trebue că a fosta, 
care a îndemnată pe cei mai turbați inimici ai hegemo
niei ungurescl a-și desvăli programulă loră mare-ilirică, 
panslavislă or! dacoromână, și în locui înalta trădare 
cătră pairiă cu înaltă trădare cătră corână și a amenința 
deopotrivă Viena și Budapesta cu Cazaci ruși.

„Bresența Regelui in Ungaria — continuă „P. Ll.“ 
— trebue să zădărnicescă acum cu totulă ultimele în
cercări de a arunca năsipă în ochii puporațiunei poliglote 
dela periferii in privința adevărateloră sentimente ale 
Curții. Ori unde și când apare Regele în mijloculă fide- 
liloră săi Unguri, e în uniformă ungurescă; ori unde și 
când primesce deputațiunile autoritățiloră ce aducă oma
gii, pe mandații vorbitoriloră ii asigură de grația sa in 
limba ungurâscă; ori în ce ținută ală patriei ajunge elă, 
pretutindenea ține strînsă la folosirea idomului națională, 
și in tâte vorbirile cătră representanții diferiteloră con
fesiuni accentueză alipirea cătră stată și la idea de stată 
ca prima și cea mai importantă conditiune a lealității.

Trebue dâră să vaijă poporul? în cele din urmă, 
că patriotismă și fidelitate cătră Regele nu sunlă două 
lucruri diferite, ci unulă și același, și seducătorii săi tre
bue să-și perdă odată curagiulă a’i predica ură contra 
unei instituțiunl, care adorăză in Regele pe celă mai 
înaltă s’ută ală ei, și a-i insufla nemulțămire contra or- 
dinei lucruriloră, pe care domnitorulă a luat’o în paza 
sa cu putere și cu înțelepciune*.

• Pester Lloyd< speră că nu e departe timpulă, 
când tăie poporele nemaghiare ale Ungariei se voră îm
păca cu idea de stată ungurescă, cum a făcută și jcasa 
domnitore înainte eu 20 de ani. Va ajuta la acăsta — 
dice fâia tiszaistă — și împrejurarea, că regimentele ar
matei imperiale și regale austro-ungare stau umără la 
umără cu batalionele de honvezi, care ascultă de co
mandă ungurăscă și ale căroră stăgurl arată colorile na
ționale ungurescl ... Ei bine, timpulă de esercițiu pe
trecută sub stăgurl ungurescl și sub comanda ungurăscă 
va șterge și trebue să ștergă cu timpulă antipatia contra 
rassei conducătore și glolașii caii ’șl-au făcută serviciulă 
voră introduce reflexulă ideii de stată ungurescă, a cărui 
respirațiune au simțit'o, și in vieța cetățenescă, căreia 
aparțină de aci înainte. „Și dorimă — sferșesce fâia 
ungurescă — ca să se indeplinăscăin pace pro- 
cesulă de contopire între părțile constitutive cen
trifugale și contrare ale națiunei ungare, care să lege pe 
toți fii ei, fără deosebire de rassă și religiune într’ună 
totă unitară și nedivisaiă, cu puturniculă ajutoră ală 
Regelui . . .".

Noua ordinațiane ilegala.
Cetiloriloră noștri le este cunoscută ilegala ordina

țiune ce a dat’o de curendă ministrulă ungurescă Baross, 
ca scrisorile și pachetele scutite de portă numai așa să 
se primăscă la poște, dăcă voră avă adressa scrisă un- 
guresce, ăr in casă contrară să se refuse primirea loră, 
seu dăcă trimițătorii insistă a se trimite cu adresa ne- 
maghiarisală, atunci să plâtăscă porto. Acâstă ordina
țiune, care e o nouă dovadă despre tendințele de ma- 
ghiarisare și despre despotismulă celoră dela putere face 
pe .Siebenbiirgiseh-Deutsehes Tageblatt* dela 7 Sep- 
temvre^să dovedăscă în arlicululă de fondă ilegalitatea 
acestei ordinațiuni:
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• Intrebămă pe ce lege îșl întemeiază ministrulă 
acâstă ordinațiune? întrebarea e deplină îndreptățită, 
căci și in Ungaria puterea esecutivă a statului pole da 
ordinațiuni numai pe teraeiulă și în sensulă legiloră sanc
ționate Ordinațiunile contra legii suntă așaderă ipso 
fado nevalabile.

• Ei bine, acăstă ordinațiune nu e întemeiată pe o 
lege ce esistă in patriă. Și cu tdte astea se pdle rn 
dreptă cuvântă cere, că o măsură ce taiă atâfă de adâncă 
nu se pdte da, nici esecuta, deeă n’are unii substrală 
(egală ori deeă stă chiar în contrazicere cu legile fun
damentale sancționate ale statului.

• Situațiunea legală e adecă urmăldrea: bisericiloră 
municipiilor^ și comuneloră Ardealului li s’au garantată 
sărbătoresce din nou străvechile loră drepturi, prin ur
mare și dreptulă de a se folosi liberă de limba loră ofi
cială, prin articululă de lege 43 din 1868 . . .

Deși apoi mai târdiu articululă de lege 44 din 1868 
.despre egala îndreptățire a naționalitățiloră a răstrinsil 
orecum libera folosire a limbei loră față eu guvernulă 
statului și cu organele administrative, totuși s’a garan
tată din nou libera folosire a limbei loră în comunica- 
țiunea ojiciulăi internă și reciprocă. Ori dură nu cumva 
acestă lege deslâgă de promisiunea ce a dat’o dieta un
gară in adressa ei cătră Maiestatea Sa la 24 Februarie 
1866:

• Vomă nisui să îndeplinimă ceea ce cere binele 
comună ală patriei și ce ne impună datoriele nostre ce- 
tățenescl. In acțiunile ndstre, pornindă dela pricipiile 
fundamentale ale constituțiunei, vomă considera in orice 
timpă Ca dândă măsura dreptatea și îngăduirea cătră tâte 
clasele cetățeniloră patriei fără deosebire de credință și 
de limbă. Mai alesă vomă ține sâmă și de cele ce le-anul 
esprimată in umilim ndstră adressă d«la 1861: că sim- 
țământulă de naționalitate ce se desvoită Iotă mai multă 
pretinde a i se da atențiune și nu se cade a se măsura 
cu măsura timpuriloră trecute și legiloră mai vechi: nu 
vomă uita, că locuitorii Ungariei de limbă nemaghiară 
suntă de asemenea cetățeni ai Ungariei și suntemă sin
ceră gata a garanta printr’o lege totu ce în acestă casă 
ceră interesele loră și interesul comun al patriei". Vomă 
urma și la crearea legiloră privităre la interesele dife- 
rileloră naționalități principiele dreptății și frățietății"^

„In legătură cu acesta, articululă de lege 44 din 
1868 a garantată sărbătoresce b'sericiloră, jurisdicțiuni- 
loră și comuneloră libera folosire a limbei loră oficiale. 
Considerândă acesta, nu e nici o îndoială, că acestea 
după lege nu potă fi oprite a renunța la libera folosire 
a limbei loră materne în comunicațiunea loră oficială in
ternă și reciprocă, prin urmare nici la adresarea scriso- 
riloră și pacheteloră loră oficiale în limba loră maternă. 
Dedrece legea a garantată folosirea limbei loră oficiale 
fără nici o clausulă restringetore, atunci nici ună organă 
esecutivă ală statului nu e îndreptățită a cere contra 
sensului legii, ca acele corporațiunl, fiă din orice motive, 
să întrebuințeze in adresse limba oficială a stalului...

„Deorece pentru judecarea legalității unei ordina
țiuni servescă ca măsură numai și singure legile esislente, 
âr ilegalitatea ordinațiunei din cestiune a ministrului co- 
municațiunei e dovedită, ar fi de prisosă a mai vorbi a- 
supra motivării acestei ordinațiuni. Cu tdte astea să e- 
saminămă și „motivele» aduse pentru acăstă măsură.

„Motive? Ce’ți mai trebue multe motive, când poți 
porunci și ai și puterea a face să fiă ascultată porunca!.. 
Se poruncesce adecă adresarea maghiară de aceea, „pen
tru ca oficiile poștale să potă controla, deeă scrisdrei ori 
pachetului desemnată ca scutită de porto i se cuvine in 
adevără „scutirea de porto." Cum potă esercita ori au 
să eserciteze oficiile poștale acestă controlă, asta va ră
mâne o enigmă nedeslegată. Căci lucrulă e clară: nu 
limba adressei e pundulă de racjimă pentru judecarea 
conținutului scutită ori nescutilă de porto ală unui pa- 
chelă oficială și cum, pentru numele Domnului, funcțio
narii poștali potă deduce din adressa maghiară, ce carac- 
teră are conținutulă pachetului, dărece ar trebui să-lă 
desfacă pentru ea să potă constata acesta? Nu se pote 
da la poște scutită de porto sub adressă maghiară even
tuală totă așa de bine ună pachetă oficială supusă la 

porto, ca și sub adressă germană ori română? Der să 
nu ne mai chinuimă a dovedi ună faptă, care n’are ne
voia de dovadă.

„... Totulă se reduce la: Stal pro ratione coluntas. 
Unde se caute chinuitele naționalități scută și ajutoră 
contra as'orfelă de înțăpături de țințarl ale puterei ese- 
cutive, când cunoscută e cum e compusă dieta?. . Ună 
bună resullată însă are de sigură și acestă măsură. Ea 
arată încă odată, cum și cu ce mijldce se urmăresce 
pasă cu pasă ținta statului de rassă maghiară, în care 
pentru alții nu e locă de a trăi.»

Afacerea Lucaciu.
Față cu împărtășirile aduse de „Budapesti 

Hirlap11 asupra pretinseloru „agitațiuni" ale pre
otului din SisiescI Dr. Vasilie Lucaciu, declară 
protopopule din Baia mare, d-lă Iosifii Bilțiu, în 
aceeași fdiă ungurescă urmâtdrele:

„Lucaciu n’a făcutu alta în desu amintitulu 
său discursu pentru care se află în cercetare și 
care l’a ținuta în adunarea electorală din Tăuții 
de susu, decâtii că a raportată asupra liot.ărîri- 
lorfl conferenței generale din Sibiiu în privința 
atitudinei față cu alegerile dietale și a motivată 
raportulu său cu argumente din propria sa espe- 
riență și cu argumente împrumutate din tj’are- 
Conformii espuneriloru sale s’a decișii pasivitatea 
și nu este adevărată, că Lucaciu ar fi pășitu ca 
candidată în cerculu Baiei-marI seu alu Cra- 
șeului."

„Asupra lucrăriloru conferenței, la care a 
fostă de față în totă limpidă discusiunilorîl solgă- 
Inrăulu de acolo, s’a luată unu procesu-verbală, 
care este subsemnată de președinte și de solgă- 
birău. Protocolulu publicată în „Budapesti Ilir- 
lap“ nu este autenticii și cuprinde întortocliiăturl 
și cspresiuni, de cari acusatulă niciodată nu s’a 
folosită. Lucaciu a sbiciuitu ce e dreptu mise- 
riile publice, der n’a insultată nici într’unu felu 
națiunea și societatea maghiară, n’a ațițatu în 
contra legiloră esistente, ci a accentuată din po
trivă, că Românii să nu nut.rdscă ură în contra 
locuitoriloră de altă limbă din țdră.“

„împărtășirile aduse de diarele unguresc! 
n’au altă scopu, decâtii de a amari societatea 
maghiară și justiția în contra Româniloru, cari 
și-au apărată patria cu sângele loră și cu ave
rea loră și și o voră apăra și în viitoru.“

„Causa lui Lucaciu se află ÎDaintea tribu
nalului ca să-o decidă ; deeă justiția va desco
peri o crimă, atunci o va pedepsi, dăcă însă se 
va dovedi că este nevinovată atunci ea va trebui 
se-i dea satisfacțiunef

Acesta este cuprinsulă declarațiunei bărbă
tesc! a d-lui protopopii Bilțiu, care a fostă și 
președintele adunărei electorale din Tăuții de susă.

* * *
Caracteristică, pentru intențiunea ce se ur

mărește de a înegri lealitatea preoțimei române 
înaintea opiniunei publice europene, este infor- 
mațiunea ce i s’a trimisă diarului parisiană 
„Temps“ în afacerea Lucaciu. Acestui ijiară, 
care susține legături cu biroulu de pressă un
gurescă, i se exportăză urmâtdrele despre ares
tarea preotului din SisiescI:

Poliția maghiară a arestat pe un preotă de relig. gr. 
catolică, învinuită de înaltă trădare. Candidată in două 
cercuri electorale ale comitatului Sălmară (sic!) cu oca- 
siunea ultimeloră alegeri dietale, elă ar fi declarată cu 
ocasiunea unei adunări electorale, că in viitorulă răsboiu 

supușii români din țările cordnei s-lui Ștefană se voră 
răsbuna în contra Unguriloră aliându se cu Rusia.»

Cine nu vede și nu recundsce tendențiosita- 
tea acestei dușmăndse informațiuui ? Cine nu va 
sci apreția valdrea ei, când cetesce că Lucaciu. 
pasivistulă, a fostă candidată în două cercuri. 
Ce ar fi disă solgăbirăulă ungură, care era de 
față la adunare, dăcă Lucaciu ar fi rostită în a- 
devără cuvintele, ce i se insinuă cu atâta neru
șinare și răutate? Ori ddră a durmitu organulă 
păzitoră ală guvernului?

SC IEI LE D1LEI.
Ni se scrie din Nușfalau, în Sol nocă - Dobâca, 

cu dala de 5 Septemvre n. în 1887, că Duminecă în 4 
Septemvre n. la 4 dre după amâip, preotulă gr. cal. de 
acolo Ioană Bot eu nu era să fiă victima unui atentată 
mișelescă. Pe când trecea pe podulă ce desparte parochia 
sa dealungulă in două părți, din tufele de răchițl ce se 
află în vale, ună necunoscută împușcă asupră i. Aler- 
gftndă acolo nisce credincioși ai preotului, descoperiră pe 
rău-făcătoră, care e ungnrulă Kondrâl Kâroly. Omenii 
l’ar fi amestecată la momentă cu pătnântulă, dăcă nu i 
liniștea preotulă. Criminalulă e dată pe mâna legii.

—x—
Cursul de industria de casă, deschisă la 7 (19) 

Augustă a. c. și condusă de d-nii JinvățătorI G. Moian 
și Candid Mu.șlea, se va încheia Duminecă în 30 Aug. 
(II Sept.) a. c. la 3 dre d. a. în scOla română din 
Brașovulă veihiu, prin Rev. d. Prolopresbiteră f. Petrică. 
Obiectele pregălhe de parlieipanții cursului suntă expuse 
in edifi^iulă sepiei. Amicii acestora nouă și bogate is- 
vPre de câștigă pentru poporulă nostru suntă invitați a 
lua parte la acesta acta.

—x—
Eminenta cânfăieță brașovenă Elena Pădure e 

angageală pentru stagiunea de ernă la teatrulă din Pd- 
sen, er pentru stagiunea de vâră la teatruhl din Ma- 
rienbad

—x —
Mâne Sâmbătă, cu ocasiunea venirei dspețiloră din 

diferite stațiuni ardelene in Brașovă, va fi la amâdl 
12 ore concertă cu organele în biserica evang. și 
sera la 8 Pre eon certă ală muși cei orășenesel 
la hotetă Nr. 1.

—x —
Pentru repararea stăvilareloră Tiszei 

stricate de apele cele mari din urmă s’au cheltuită până 
acum 158,000 fl., fără ea repararea să fiă terminată. Se 
voră mai cheitui ineă multe mii, pentru ca celă puțină 
pe jumătate îndreptate să fiă !

—x—
Episcopală reformată Dominik Szasz a 

plecată la 6 Septemvre n. in România însoțită de se- 
cretarulă consiliului direcțiune! Anlon Bodor. Episcopulă 
visiteză mai intâiu Ploeștii, apoi de aci misiunile din 
Galați, Brăila, Piteș'I, și Sâmbătă va fi in BucurescI, 
unde va oficia ună servițiu divină sărbătorescă, apoi va 
conduce marea adunare, care e chemată a decreta în
trunirea tuturora bisericeloră missionare reformate din 
România intr’ună decanată.

t Teodori S. Biebea.
încă ună suflete nobilă ne părăsesce pentru veeiă. 

Ună caracteră blândă, o inimă bună s’a stinsă din mij- 
loculă nostru.

Comerciantulă Teodoră S. Bleboa, în florea vieții, 
după ună morbă scurtă, a repausată aici in Brașovă în 
casa părinteseă, Joi după amiezi-

FOILETON (7.
(48)

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

XVI.
Cei Doi Foscari.

— Cu voia d-vostră Alteță, de vreme ce noi re- 
presinlămă o adunare suverană, credemă că avemă drep
tulă acesta.
— Și eu vi-lă tăgăduescă. Eu sciu demnitatea mea 
dela republica întrăgă. Când se va pronunța voința ge
nerală, numai atunci veți avă răspun“ulă meu. Plecați, 
am 4'sQ 1

Șefulă celoră rjece salută, dâr nu se retrase, ci 
din potrivă ijise:

— Cu respectulă ce vă este datorită. Alteță, vă 
voiu observa, că și dăcă nară fi ună decretă ală adu
nării plenare, vârsta v6stră inaintată ar trebui să vă im- 
pue să vg retragețl.

— Nu cumva cutezi să-mi impuți vârsta mea? <)ise 
dogele roșindu se. — D văstră insă ați uitată p6te că 
viața mea întrâgă a fostă consacrată serviciului statului! 
Câtă am fostă tânără amă servit’o eu brațulă meu. Ră
nile pe cari le-am primită și cari se cunoscă și acJT sunt 
o dovadă că eu nu m’am cruțată nici ca generală, după 
cum nu m’am cruțată nici ca simplu oficeră. Am gă 

sită Veneția regină a Oceanului și o lasă suverană a 
Lombardie. Am adăugată patru mărgăritare la corona 
ci: Brescia, Ravena, Crema și Bergamul După ce am 
îmbătrânită amă intrată în consiliurile de stată și vreau 
să moră in postulă care mi s’a încredințată, fiindcă am 
consciința că potă să mai facă câteva servicii statului

— Așa dăr retușați ca să depuneți in manile nds- 
tre abdicarea vdstră voluntară? întrebă șefulă celoră 
Dece.

— Am răspunsă odilă.
— Atunci, Alteță, mă siliți să vă aducă la cunos 

cință decretulă dală de Adunarea plenară. Alteță, ați în
cetată d’a fi doge. Sunteți deslegată de jurămintele 
vostre ca suverană și trebue să desbrăcațl rochia ducală.

Franceseo Foscari ascultase in tăcere și fără ca 
nici ună mușchiu din obrază să i trădeze cumva emoți- 
unile ce trebuia să-i producă vorbele acestea.

După ună momentă de tăcere șefulă celoră țtece 
cjise :

— Ce răspunsă trebue să ducemă Adunării, Alteță? 
Bătrânulă doge lăsa sâ-i pice încetă vorbele acestea 

de pe buze:
— Spune-i... că mă supună. £că inelulă ducală 

și âcă și diadema. Adriatica este liberă acum să-și ia 
ună soță. Acum nu mai aveți nimică de adăugată?

— încă o elausă. Vi se acordă ună termenă de 
trei <jile pentru ca să părăsiți palalulă acesta.

— Nu cerii nici trei câsuri. Pleci! îndată!... ijise 
Foscari indreptându se spre ușe.

— Nu-i nevoe d’atâta grabă! <|ise atunci Șefulă 
celoru l,)ece oprindu lă.

Dogele 4>se cu același zimbetă de amărăciune, care 
nu i mai părăsea buzele-i tremurânde:

— Adinâorl chiar ai spus o, signore, că eu suntă 
bătrână și chiar pentru ună drumă scurtă trebue să mă 
grăbescă. Botă sci celă puțină numele succesorului meu?

— Este Pascal Malipiero.
— Dumneijeu să-i binecuvânteze dogatulă. li ce- 

deză loculă.
— Vă vomă însoți pănă la porțile palatului pentru 

ca să vă facemă celă puțină o escortă de ondre! 4ise 
ună senatoră.

— N’am trebuință de nimeni altulă, decâtă numai 
de fata acâsta... Venețio, tu nu mi vei refusa sprijinulă 
brațului tău.

— Oh, principe!.... oh, tată!... <J>se fiica Adriaticei 
puindă ună genunchiu în pământă in fața dogelui.

In vremea asta Șefulă celoră cjece s'apropiase de 
ceilalți membri ai deputațiunei și conferise cu ei. Pe 
urmă se întdrse spre Foscari și-i di e:

— Fiindă că stăruițl ca să părăsiți chiar a<JI pa- 
latulă, nu socotiți că ar fi bine să eșițl pe scara se
cretă care conduce la canală?

— Refusă I (fise dogele cu vioiciune. Când am 
fostă ri'iicată la putere, am intrată In palatulă acesta 
prin curtea de marmură și pe scara Uriașiloră, în vâr- 
fulă căreia am fostă învestită cu demnitatea ducală. 
Totă pe scara Uriașiloră am să esă d’aci gonită dq
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Pe reposatulă îla plânge jalnica și neconsolabila- 
soțiă, numărăsele rudenii, numeroșii amici și cunoscuțl.

O trăsătură nobilă de inimă a repausatului se e- 
lermseză și in testamenlulă făcută in jilele din urmă ale 
vieții sale. In acesta, după ce asigură prea iubitei sale, 
care in viață i-a fostă ună adevărată ingeră păijitoră, 
o rentă anuală, dispune ca din considerabila s'a avere 
îndată după morte, să se numere Eforiei scâleloră ro
mâne de aici, respective să se asigure acesteia ună ve
nită anuală pentru scopuri scolastice în sumă de una 
miiă lei noi.

Se păte ore o faptă mai nobilă ca acâsta? Se pole 
ore ca cineva să-șl eterniseze și șă-șl ilustreze mai bine 
numele și familia, decâtă prin o faptă alătă de frumosă, 
atâtă de umană și româneseă?

Du-te în pace sufletă nobilă, prietine iubită, me
moria ta va fi in veci neperildre între noi!

Unii antic vechili.

Italia și România.
Sub acestă titlu „L’ltalie" dela 2 Septemvre scrie 

următărele:
Etă textilii! telegramei ce d. Coppino a a- 

dresat’o d-lui Sturdza, ministru ală instrucțiune! 
publice din România, chemată a presida inaugu
rarea monumentului ridicată lui Ovidiu la Con
stanța :

„Bine-voesce a primi, Escelență, urările I- 
taliei pentru prosperitatea și mărirea nobilei na
țiuni române, în acdsta iji în care ea onor6ză 
cu unii monumentil pe marele poeții dela Sul- 
mona.

„Leagănnlu seu și mormântulu stiîngu și 
mai bine legăturile de consângenitat.e dintre cele 
două pop6re.“

Carpinișu, în Munții apuseni, Augusta 1887.

Ceiindă in unulă din numerii mai prăspețl ai iu
bitei noslre „G.izeta Transilvaniei» dorința ca certele 
din acești munți să înceteze, eu tare m’am bucurată și 
așă dori din toiă sulletulă ca asta să se întâmple câtă 
mai curândă și âmenii noștri să se îndrepte din cărarea 
egoismului și a cliceloră la adevăratulă interesă națio
nală, care nu pote suferi ca pe unii netrebnici dintre 
noi să-i preamărimă pentru că nu au făcută cutare rău, 
la care i s’a dată ocasiune, der nici că vre-odală a a- 
vută inima a jertfi pentru poporă și cu atâiă mai pu
țină că au cutezată a apăra causa națională. M’a cu
prinsă mirare când vădui preamărită pe ună vameșă 
cum e L. și alțl omeni, cari in viăța loră nu s’au gân
dită decâtă la buzunarulă loră și Moții, cari cercetăză 
piața Abrudului, precum și frații din Crișiu ar pute da 
cele mai ărzene deslușiri despre pofta de câștigă a unoră 
Omeni de acestă soiu.

Cum vină inteligenții noștri din Munții apuseni a 
pune ca esemple a moralității publice pre acești omeni? 
Ore gândescu-se ei că noi cei mai de josă vomă trebui 
să părăsimă atarl aparințe de rea conduită și să ne lă 
pădflmă și de acei Omeni, cari facă causă comună cu va 
meșii și cu fariseii? Fiți mai prudenți, domniloră cores • 
pondențl, căci noi nl-amă ținută incă mintea sănătdsă și 
nl-ar părea rău, ca cu apa de scăldată să aruncămă și 
pe prunculă iubito.

Descopere domnii inteligențl pe cei cu musca pe 
căciulă și vampiri ai poporului, der nu să-i facă părtași 
la trădările dale la casele loră, căci rău cade poporu
lui când suntă amestecați cei buni cu cei răi.

Priviți chiar la arândașulă din Câmpeni, vestitulă

d-vostră, după ună dogaiă care n’a ținută mai puțină 
de 35 de ani. Copilulă m>u și eu o să eșimă împreună: 
Jacob pentru ca să se cobore în mormântă, âr eu ca să 
așteptă pe ală meu. Rămasă bună, signorl.

Dogele luă brațulă Veneției. Cu stânga se spri
jinea p’ună bastonu albă care-i da aerulă unui pa- 
triarehă. Astlelă eși elă din apartamentul său și se 
îndreptă spre scara Uriașiloră,

Când să se lase pe trepte in josă tresări și se 
opri in loch. Aurise clopolulă celă mare ală basilicei 
sf. Marcu, acelă clopot ă care nu bătea decâtă numai 
intr’o împrejurare excepțională: înaugu area fiă - cărui 
doge nou.

— Clopotulă celă mare ală sfântului Marcu! Oh, 
ilă cunoseă! Au trecută treizeci și cinci de ani decând 
fam aurită și in vieța mea nu trebuia să mai răsune. 
Nu, nu trebuia să mai fiă audită decâtă după mOrtea 
mea! Acum însă sună numai cu câteva minute mai na 
inte de mortea mea. £eă Iotă!... Venețio, să plecămă 
iute? (Jlse dogele bătrână.

_  Tată!... dise fa.a luându-lă In brațe.
Dogele îngână câteva cuvinte neînțelese și cădii in 

brațele senatoriloră cari alergaseră vădăndu-lă că șovăe. 
Fu îndată- dusă in apartamentulă din care eșise și nu
mai când ilă culcară in patulă său băgară de sâmă că 
era mortă.

_  Oh, tată! d'cea ea sărufându-i haina.
_  Sc61ă-te, copila mea! îi <jise Șefulă celoră (Jece.
_  Mă scolă, monsignore, însă făgăduește-ml că-mi

Colh .., care cu lăcomia lui aduse mari daune acestei 
comune fără ca ciueva să-lă increșleze, căci organele 
politice avândă a înfrâna abusulă totodată au luată mă
suri cari vatămă și dreptulă avută ală comunei.

Mă miră că nimeni dintre corespondenți ijiareloră 
nostre din acesta comuna nu s’a aflată îndemnată a 
descoperi acestă afacere.

Suntemă forte aplecați a măguli pe unii și alții a- 
junșl bogatl nu chiar prin onestă muncă, și aci e buba 
că nu putemă progresa în ințelesulă morală. La ori
care poporă mai întărită, decura suntemă noi, atarl lu
cruri pote că s’ar pretera, insă noi, cei eșiți nu de multă 
din apa Jordanului, să nc ferimă de lepra acâsla, și să 
conlucrămă cu tăte puterile ca să ne aliămă numai cu 
elemente sănătăse, eră pe cei răi să nu-i punemă că 
esemple.

Poftimă! nu multă după ce cetiiu despre neînțele
gerile din Abrudă, ătă că o nouă panoramă mi se des
chise prin o corespondență datată din „Valea dosului*, 
adecă de aci aprdpe de noi, prin care se ridică plângere 
că cutare practicantă dela tribunalulă reg. din Alba-Julia 
nu a fostă numită vice-notară la judecătoria din Abrudă, 
cu tăie că tatălu aceluia s’a făcută luntre și punte pen
tru a vătăma interesele poporului română.

Poftimă logică dela ună omă, care singură a fă
cută și face asemenea și elă totuși se face corespondinte 
națională. Nu este destulă pentru reclamare la posturi, 
ca ăre-careva să fiă născută Română, căci dăcă noi 
voimă să reclatnăină in favorulă lui. apoi neamulă româ- 
nescă să aibă și asigurarea, cumeă dobândesce nnă băr- 
bată devotată poporului din care s’a născută. Gând 
insă pe individii aceștia, pentru cari se facă reclamări 
naționale, ii întâlnimă ca membrii la „Kulluregylet", ca 
membrii in comitetele „Kisdedova» și alte instiluțiunl, 
nouă contrare, atunci nu ne vine nicidecum a-i reclama, 
căci aceștia îndată ce ajungă la vr’ună postă de jude 
seu subjude să simtă chemați în prima liniă a lovi in 
bărbații aparținători de partida națională română, pre
cum mă temă că o face și corespondentul^ din Valea 
dosului

Este tristă lucru, când noi trebue să ne întelnimă 
cu astfelă de omeni în slera judecătorâscă și este sem- 
nulă celă mai pregnantă ală moralității de astăzi când 
ună Română ajunsă in oficiu de stată se face celă mai 
impertinentă adversară ală bărbațiloră aparținători de 
partida națională română, și cu cei de două fețe bău și 
facă comploturi. Corespondentulă din „Valea dosului" 
să facă bine a mă convinge despre contrariulă, de ărece 
esperiințele mele de până acum m’au făcută forte pessi- 
mislă, mai alesă când vădă egoismulă că se susține.

Cloșca.

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

CSAKATIIURN, 9 Septemvre. — Pe lângă 
desfășurarea unei mari pompe, Maiestatea Sa îșl 
făcii intrarea. La gară fă salutată de fișpanulă 
Svastics. Maiestatea Sa primi deputațiunile. La 
salutarea preoțimei răspunse: „Speră că popora- 
țiunea, încredințată ei, să trăăscă în frățietate și 
concordia cu tdte confesiunile și că va emula 
în fidelitate pentru troniî și patriă.“ După a- 
mă(|l e prâniju de gală și săra iluminația.

SOFIA, 9 Septemvre. — Foștii regenți au 
primită „Ordinulă vitejiei.“ Starea de asediu a 
fostă ridicată.

LONDRA, 9 Septemvre. — După informa- 
țiunea Porții, se pare că înțelegerea în privința

veți acord i dreptulă să presidesă înmormântarea acestui 
bătrână pe care-lă iubeam ca p’ună tată și care a mu
rită simplu cetâțănă! cj'se Veneția stergendu șl lacrimele.

— Te înșeli, copila mea! — cjise Șetulă celoră 
cjece. — Francesco Foscari a murită doge ală Veneției 
și numai Statulă trebue să-i facă o înmormântare splen
didă. Corpulă său va fi expusă cu pompa obicinuită și 
urmată pănă la locuința’i din urmă de Pascal Malipiero, 
în calitate de simplu senatoră. Noulă doge nu va fi 
proclamată decâtă după ce se va pecetlui petra peste mor 
mântulă lui Francesco Foscari

Veneția se trase înapoi cu ună gestă de groză.
— Oh, mișeliă venețiană 1 cjise ea fugindă în ca

mera unde o aștepta Fiametta.
— Dâr ce ai signora? o întrebă camerista.
— Soro! soro!... cjieea Veneția sdrobilă.
Pe urmă sărindă deodată înapoi, arătă de partea 

cealaltă a canalului doi ochi cari seînteiau cam la supra
fața apei, printre drugii unei ferestre a temnițeloră.

— Cine să fiă omulă acela ? întrebă ea.
Și Fiametta răspunse:
— Este fostulă podestată ală Padovei, este Batista 

Martinengo !! (Va urma.) 

Bulgariei se -va obțină abia după întelnirea lui 
Kalnoky cu Bismarck.

Ultime sciri.
— Unuia din corespondenții (jianului fran- 

cesu „Le Temps“ semnaldză unii articula din 
(jiarula rusa „Nevoie Vremja“ întitulată „Prin
cipele de Bismarck și Austria", și în care se sus
ține tesa că marele cancelaru ală Germaniei do- 
resce decăderea monarchiei austro-ungare pentru 
a pută mai lesne ajunge la anexiunea provincie- 
loriî germane ale imperiului Ilabsburgiloru.

La manevrele din ținutulă Devei va asista 
din partea României atașatulă său militară în 
Viena, căpitanului Coanda, care e ună oficeră 
eminentă.

DIVERSE.
Buruenile. — Stricăciunile ce le suferimă din causa 

burueniloră, ne silască la o luptă neîntreruptă contra 
loră. Buruenile răpescă partea cea mai [mare a mate- 
riiloră nutritdre din pământă, ocupă loeulă menită plan- 
teloră, închidă lumina și aprulă dela plante, și afară de 
acestea mai atacă plantele, precum e Convolvulus 
arvensis, Polygonum convolvulus, se urcă pe 
plante și le năbușesce. Unele precum e Tortei ul (Cus- 
cuta) suge din cotorulă său rădăcina planteloră suculă 
asimilată. După timpurile viforăse și ploi mai îndelun
gate ie pote vedea câtă stricăciune causâză buruenile, 
mai ales când devină d’asupra cerealeloră le încurcă în
tru atâta, încâtă nu mai suntă în stare a se ridica. Bu
ruenile suntă stricăcidse nu numai directă, dâr și indi
rectă, prin aceea că lățescă părăsitele, spre esemplu pi- 
rulă fiindă în massâ mai mare lățesce tăciunele. Din 
acestea ne putemă convinge că stricăciunea ce ne-o cau
sâză e mare, atâtă în cantitate câtă și în calitate. Grâulă 
care are neghină și altele îșl pierde din valore, pentru 
că nu’lfi putemă întrebuința de sămânță, afară de aceea 
și pentru făină trebue curățită, și prin curățire perdemă 
și din grâu. Iu măzăriche (Vi c i a s a t i v a) se găsescă 
mai multe semințe de burueni; ca să ne putemă con
vinge că suntă stricăcidse, să măclnămă din ele și vomă 
vedea că făina este amară, are ună gustă neplăcută și 
otrăvilore chiar.

Ca să putemă stârpi buruenile, dice „Economia Na
țională*, trebue să cultivămă locurile bine; să sămenămă 
și plante părăsitore precum e porumbulă, cartofii, sfecle 
șt altele, și să curățimă sămânța bine. Pe lângă tăie 
aceste totă vomă găsi burueni pe sămănăturl, Natura 
precum să vede s’a îngrijită de prăsirea loră, sămânța 
loră se împrăscie prin vântă, animale, pasări etc, afară 
de acestea și plugarulă le duce afară pe locuri cu guno- 
iulă. Dăcă ne gândimă, câte semințe de burueni suntă 
pe cari natura le-a prevăzută astfelă în câtă prin ventă 
se polă transporta fărte departe, — agricultorulă devine 
neputinciosă față cu ele, și afară de aceea nu există lege 
care să silâscă pe agricultoră să-și stărpâscă buruenile. 
Prin urmare, ca să putemă nimici buruenile, trebue să 
facemă arături adânci; — se sămânămă in fie-care locă 
astfelă de plante cari corăspundă solului. — Să împăr- 
țimă în asolamente lucernă și trifoiu, care atâtă prin 
rădăcina câtă și prin umbra dâsă a loră nimicescă bu
ruenile. La astfelă de operațiuni trebue să ne înțele- 
gemă și cu vecinii, căci din contră munca năstră va fi 
înzadară. Procedândă astfelă, vomă pută ajunge sco- 
pulă celă mai principală, adică solulă va produce mai 
multă și cerealele năstre voră fi de o calitate mai su- 
periOră.

Scvalu mare. — Se anunță din Fiume cu data de 
4 Septemvre: Aprope de Porto-Re s’a prinsă erl ună 
sevală (pește) mare, lungă de 4*/a metri și greu de 1460 
chilograme. Peștele a fostă espusă vederei generale. In 
stomaculă lui s’au găsită, între altele, o păreche de 
cisme, în care se aflau încă piciărele omului mâncată.

Necrologu. — Teodoră St. Blebea comercianta, 
după o scurtă suferință, împărtășită cu sf. taine, încetă 
din vieță Joi in 27 Augustă (8 Sept.) la 8 ore săra în 
etate de 32 de ani. Despre acestă tristă perdere încu- 
nosciințâză pe tâte rudeniile și pe toți cunoscuții răpo
satului neconsolabila sa soțiă, mamă, surori și frați.. 
Rămășițele pământescl se voră ridica din casele părin- 
tescl Străda aței Nr. 402 și se voră înmormânta în ci- 
miierulă din Groveră Sâmbătă in 29 Augustă (10 Sep
temvre) la ărele 4 p. m. — Brașovă, în 28 Augustă 
(9 Septemvre) 1887.

Fiă-i țărina ușără!

XJt*- Numere singuratice din „ Gazeta Transillva- 
niei" ă 5 cr. se polu cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: Iacobfl Mureșiauu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Muresianu.
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Oui »u!u la burat 4» Vicii"» Cursulu pieței Brașovu
din 7 Septemvre st. n. 1887.

Rentă de aur fi o’/, . . . 100 7o
Rentă de hârtiă 5°,'o . . 87.40
împrumutul^ c&ilorfi ferate 

ungare..........................150.50
Amortisarea datoriei căi- 

lord ferate de ostd ung. 
(1-ma emisiune) ... 98 75

Amortisarea datoriei citi
torii ferate de ostd ung. 
(2-a emisiune) .... 126 -

Amortisarea datoriei căi- 
lord ferate de ostd ung. 
(3-a emisiune) .... 11425

Bonuri rurale ungare . . 104.85
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.50 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișd............................ 104 50
Bonuri cu cl. de sortare 104 50
Bonuri rurale transilvane 104 70

Bonuri croato-slavo.ie . . 104 75 
Despăgubire p. dijma de

vină ung.......................... 100. —
Imprumutuld cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 124 — 
Renta de hărtiă austriacă 81 20 
Renta de arg. austr. . . 82 70
Renta de aură austr. . . 112 50 
Losurile din 1860 . . . 136 20
Acțiunile băncel austro- 

ungare ........................ 884 —
Act. băncel de credită ung. 286.75 
Act. bâucel de credită austr.282.70 
Argintuld —. — tralbinl

împărătesei ................. 5.91
, Napoleon-d'orI .... 9.95

Mărci 100 împ. germ. . . 61 50 
Londra 10 Livrea sterlinge 125 60

Cota oficialii dela 24 Augusto st. v. 1887.

Bursa «le Buciirescl.

Cump. vând.

Renta română 91% 92%
Renta rom. atnorl. (5%) 95% 95%

» convert. (6°/0) 89% 90%
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 35— 36-
Credit fonc. rural (7%) . 104% 105%

> ,1 >> lb°/o) ' 89% 90%
» » urban (7%) . 103 % 103%
• . (6%) ■ 94— 95—
» • (5%) • 87— 87’/a

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

< > > Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14.— 14.>/4
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Argint românesc .... 

Napoleon-d’orI.....................

Lire turcescl.........................

Imperiali.............................

Galbeni..................................

Scrisurile fonc. »Albina» 6o/0 

„ > a 5°/.
Ruble Rusesc!.....................

Diseontulă

Pentru fumători de țigări.
Fabrica Braunstein freres.

SMUNSTEIN FRERES FAgJS 
Ihrque Oejosee. SC Di

în Paris 65
Boulevard 
Exelmans 
produce

Hârtiile 
de 

țigară
cu mărcile aici 

tipărite

ORI CE CONTRAFACERE A ACESTEI 
HARȚII SE VA URMĂRI CONFORM 
U°e" *----------

Frații BRAUNSTEIN
SlAOURl FABRICANȚI

------Paris-------
«(PtUlîGOt i.nUACm.itUUUM» y

0© Rfflao M 0®7

„Les iernieres Cartouches“ „Dorobanțul^” 
cari au fostă declarate, de cele dintâiu autorități sciențifice (lin Austria și 
Ungaria pe basa analiseloru făcute, absolută libere de ori ce materii vătă- 
mătore sănătății și ca hârtia de țigări cea mai ușoră și cea mai bună, ce a 
esistatu vreodată. Deorece și la noi domnesce convingerea că pentru țigări 
bune, în prima liniă calitatea hârtiei de țigări este dătătore de măsură, hârtia 
de țigări .Les dernieres Cartouches' și „Dorobanțulu1* a devenită dirt ce in 
ce mai plăcută, și se pOle găsi la tote firmele mai mari. Veritabilă este nu
mai aceea hărtiă, a cărei etichetă se asemănă cu cli«eulă și care are firma 
„Braunstein Freres.“ Fabrica a deschisO ună depositil pentru servirea promptă 
a mușteriilor!), sub firma comercială protocolală in Auslro-Ungaria: Braunstein 
freres, Wien, 2. Bez, Negerlegasse 8. 8—12
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Im! perniitu a face atentu pe Onor, publică, că 

Zarafla mea (cassa de schimbă) din Sibiiu mi-am 
strămutat'o din Strada U rozului (Reisper-Gasse) Nr. 11 în 
Ulița Turn 11 Ini (Sag-Gasse) Nr. 38 și recomanda Za- 
ralia mea pentru cea mai solidă cumpărare și vendare, 
atâtii de bani românesc! câtă și rusesc! de aurii, argintii 
și hărtiă.

Am tote speciele fie losuri, chiar și pe plată în 
rate, în condițiunile cele mai coulante, precum și pro- 
messe pentru tote tragerile țsortirile). Rogii pentru uumă- 
rosă clientelă.

1—3

Z. Ph. Adler,
Zarafii (schimbătoru de bani.)

Sibiiu,
Ulița Turnului Nr. 38.

Nr-9308 — Publicațiune!
Bugetulă percepțiuniloră și erogațiunilortî comunei orășenesc! Bra

șovu pentru an. 1888 dimpreună cu adusele recerute e depusă în sensulă 
§. 125 alu art. de lege XXII din anulă 1886, în biuroulă primarului, 
Ulița Căldărariloru Nr. 519-a, în decursă de 15 (Iile. Fiă-cărui dăj 
dieru îi stă în liberă voia, ca până în 23 Septemvre a. c. să-și așternă 
eventualele observațiunl subscrisului magistrată.

Brașovu, 7 Septemvre 1887.
Magistratul u orășenesefl.

din 7 Septemvre st. n. 1887

Bancnote românesc! .... Cump. 8.66 Vând. 8 68

7—10% pe ană.

8.60 » 8.65

9.95 • 9 99

11.21 • 11.27

10.21 » 10.26

5 86 » 5.90

101.— » 102.- -

98.— - 99.—
110.— » 111.%

Onorațiloru mei mușterii din orașă și sate tact prin 
acăsta cunoscuta, că am redeschisă

* 
4< 
r 
4; 
* 
4( 
4 
4i:

Magazinulu meu 
cu lăcăniă, coloniale și văpseli, 

și-i învitu, ca să binevoăscă a mă cerceta. Pe lângă serviciu 
solidă și promptă, promită a vinde totdeauna numai mărfuri 
în realitate prdspete cu prețuri forte eftine.

Cu t6tă stima
CAR OL KIRR,

4 
* 
*
4 
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>44i Piața mare Nr. 90,

3 1—3 la „Vulturulu negru.*1 T
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PENSIUNE.
1—2 școlari se primescu în pensiune la 

unu profesorii de comptabilitate alu unei scole 
gremiale din Brașovti, unde, pe lângă o educa- 
țiune casnică, elevii voiTi fi supravegliiați și în 
diligenta executare a penseloru scolastice. Deose
biți! potu obține si lecțiunl private din sciințele 
comerciale și limba francesă.

Doritorii se potu informa mai pe largu în 
comptoarulu d-nului Andreiii A. Poporici, 
Strada Scheilorît Nr. 146.

3-6 xx xx

Bunulă comasată dela Bethlen-Szent-Miklos aprope de Blașiu, care 
proprietatea Escelenției Sale Părintelui Metropolită consistătoră din :este

1. Arătoru.................................... 295 jugăre 585 orgii □
2. Rîturl-F'enațe . . 155 11 737 11
3. Pășune . ..................... 32 n 877 n
4. Păduri . 39 51 24 n
5. Trcstiișă • • • • • 2 11 700 V

1 6‘ Grădină ..................... 7 11 1074
7. Terenă scutită de dare . : . 23 W 261 11 11

Suma totală . . 555 jugăre 1158 orgii □
cu o mbră din nou edificată cu 4 (patru) r6te, cu dreptulu 

ei de vamă de tergă, și cu tdte 
și îm-

împreună
regală de crî.șmărită și dreptulu culegeri 
superedificatele locuită și economice ținătbre de acestu bună, 
preună cu bunulu comasată din Căpâlna (Also-Kâpolna) în estensiune de 
142 jtigSre 1158 orgii pătrate consistătoră din arătoru, fenațu, pășune, 
păduri și vinie se dă în arendă pe calea licitațiunei publice, pe periodulă 
de 6 (șese) ani încependă din 1-ma Noemvre 1887 până în 1-ma No- 
emvre 1893.

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

Doritorii de a licita au a depune 
esclamare de 5000 fi. v. a.

Până la începerea licitațiunei se 
văzute cu vadiulă de 10% întru atâta, 
sumă fixă, și oferentulu va declara că cundsce condițiunile de licitați 
și le primesce. C 
scrisului.

Blașiu, în 2 Septemvre 1887.

în

de

2-3;
l

Tipografia ALEXI, Brașovu.

unu vadiu de 10°/o dela suma

primescă și oferte sigilate pro- 
încâtă în acelea se va oferi o

June 
Condițiunile de licitațiune se potu vede în cancelaria sub-

Ludovicii Csato, 
adv. archidieces.

Avisu d-loră abonați!
Ilugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulfi mandatului postalu și numerii de pe 
fășia sub care au primită (țiarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă. ADM1NISTK. „GAZ. 1RANSS


