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_Gazetad iese în fie-CAro 

twJEamBDie Dentin Austro-Ongaria 
Pe unu ană 12 fl.. pe ș6se lunî 

6 fi., po trei luni 3 fi.
Podite România si suâinâiaie: 

Pe unu anu 40 franci, pe seso 
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Afară și la dd. colectori.
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BrașovQ, 13 Maiu st. v. 1888. 
încordarea între .Germania și 

Francia devine pe di ce merge 
mai mare.

Oiarulă bismarkianu a pronun
țată cuventulă de „represalii“ și 
guvernulu germană s’a și grăbită 
a realisa acesta amenințare.

Printr’o ordonanță ministerială 
publicată în Strassburg se înăs- 
presce controla pașporteloru la gra
nița germano-francesă.

Nu e vorba der de nisce măsuri 
severe, ei numai de represalii de 
soiulu celă mai blândă!

Cu acesta se mângâia unele foi 
germane, cari im voră nicidecum 
se credă, că vr'una din cele două 
puteri mari rivale ar intențiuna în 
adeveră resboiulă.

Ce are de gândă der principele 
de Bismark ?

Faptu este că la granița ger
mano-francesă domnesce o stare 
de lucruri, care puțină se deosi- 
besce de încordarea în timpă de 
resboiu.

Unu culegetoră de litere ger
mană din orașulă Breslau vrea se 
căletorescă în Francia la sora, sa 
bolnavă, are pașaportă în regulă 
și 35 de franci bani de drumu. 
Autoritatea francesă însă nulă lasă 
se frecă în Francia.

Bote că acestă oprire a fostă 
numai o șicană, der cum vine că 
din causa acestei singuratice afa
ceri se alarmeză lumea cu luarea 
de represalii în contra Franciei ?

Decă Germania nu voiesce se 
turbure și mai multă raporturile 
sale cu Francia. cari numai bune 
nu se potă numi, decă principele 
Bismark n’are intențiunea se ațîțe 
pe Frances!, atunci a trebuită se 
urmărească altă scopă prin mă
sura amintită.

Și acum ni se spune, care ar 
fi acestă scopă.

O foia francesă mâhnită amară 
pe Germani din causa amenință- 
riloni cu represaliile, a observată 
că nu înțelege de ce Francia se 
fiă mai puțină stăpână în casa sa 
decâtu este stăpână Germania în- 
tr’o țeră, care nn e a ei, făcendă 
astfelă alusiune la Alsația-Lota- 
ringia, pe care Francesii o consi
deră ca țera loră, răpită.

Gazeta lui Bismarck răspunse 
mâniată memoratei foi trancese, 
că a sosită timpulă de a-i lămuri 
pe Francesi despre aceea, că Al- 
sația-Lotaringia este a Germaniei 
și numai a Germaniei.

Acesta să fiă scopulă ordo
nanței ministeriale publicate în 
Strassburg.

Guvernulă germană, prin înăs
prirea controlului la graniță, vrea 
s6 constateze, că Âlsația-Lota- 
ringia este teritoriu germană, pe 
care Francesii nu potă păși de- 
câtă numai cu pașaportă vizată 
de ambasada, germană, din Paris.

Celă ce vrea s6 credă, că „re- 
presalile“ germane dela graniță 
numai acesta țintă, o urmărescă, 
pute s’o credă . Noi înse nu putemă 
admite, că principele Bismark și-ar 
închipui, că pe astă cale va pute 
familiarisa pe Frances! cu idea că 
provinciile cucerite în anulă 1870/1 
simtă țeră germană.

Mai curendă ne vine a crede, 
că decă n’a voită se ațîțe, can- 
c.elarulă germană a avută scopulă 
mai practică de a tăia prin con- 
trolulă severă ală pașporteloră fi
ridă relațiuniloră politice, ce se 
continuau în secretă între Paris 
și Strassburg.

Der Germania, care consideră pe 
Francesi ca dușmanii ei declarați, 
anevoie se va opri la represaliile, 
luate. Planulă lui Bismark trebue 
că merge mai departe.

Și aici e ascunsă adevSratulă 
periculă ală situațiunei.

Prigonirea limbei românescî in Bucovina.
Locuitorii băștinași din Bucovina în- 

ființeză școli cu dorința și condițiunea, 
ca în ele se se cultive și limba loră ro
mână. Mai alesă așa numiții mazili și 
rezeșl, cari numără mulțl străbuni glorioși 
în istoria Româniloră, dorescă eu-o pie
tate sântă, ca copiii loră să învețe limba 
strămo.șescă: o dorință acesta, care ca- 
racteriseză pe poporulă română de pre- 
tutindenea.

Organele guvernului bucovinenă însă, 
aprope cu aceeași dușmănia, ca la noi 
organele guvernului ungurescă, lucreză 
în contra acestei sânte dorințe a confra- 
țiloră noștri din Bucovina, ignorândă in
strucțiunea română și uneltindă contra 
limbei române.

Spre a proba acesta, ajunge se a- 
mintimă, după „Revista Politică11, ună 
singură casă:

Intr’o comună se dusese inspectorulă 
școliloru de districtă, însoțită de inspec
torulă țârei, ca se inspecteze o școlă.

După ce cerură dela învâțătoră mai 
multe informațiunl cu privire la obiectele 
propuse, și după ce aflară, că pe lângă 
altele învețătorulă propune și limba ro
mână, inspectorii numiți răspunseră a- 
mendoi împreună, că: limba română nu 
trebue propusă : pecată de a perde timpulă 
cu româna'. “

Acestă agitațiune anti-română dureză 
în Bucovina de vre-o 50 de ani. Mai 
înainte lucrulă mergea mai în ascunsă, 
acum înse se lncrâză pe față și în modă 
directă. Acestei agitațiuni i-a succesă 
pe încetulă a reduce limba română la 
gradulă de a 2-a limbă în țeră, er acum 
unii venetici au mersă și mai departe, 
voindă a reduce limba română la gra
dulă de a 3-a limbă în țeră, așa că mai 
întâi să fiă limba germană, măcarcă Ger
manii suntă cei mai puțini în Bucovina, 
după ea să urmeză limba rusescă .și nu
mai în ală treilea locă limba românescă.

In fața acestoră împrejurări „Revista 
Politică11 cere, eu drepții cuvântă, de-o- 
parte ca representanții consiliului școlară,

representanții corporațiuniloră autonome 
precum și cei din parlainentulă centrală 
se ceră guvernului semă pentru ceea ce 
facă organele sale, er de altă parte ceia- 
lalțl cetățeni români se țină cu tdtă e- 
nergia la drepturile acordate loră prin 
lege, să urmeze esemplulă Poloniloră din 
Galiția, ală Boemiloră, Sloveniloră ®tc. 
cari încă avură odată sortea poporului 
română din Bucovina. In direcțiunea a- 
cesta „Revista Politică11 propune de-o- 
camdată următorele :

„1. Comunele românescî se întrebu
ințeze în afacerile loră interne, precum 
și în corespondențele cu tdte autorită
țile publice, numai limba românescă; se-i 
silescă deci pe notarii loră se învețe 
românesce, er de nu, să le dee drumulă 
ocupândă posturile loră cu Români.

2. Inscripțiunile de pe tabelele de prin 
sate, cari astădl mai tote suntă nemțescl, 
se fiă românescî. Este lucru de rîsă, că 
într’ună sată, în care nici ună săteană 
nu scie nemț.esce, tabla de pe podu dice: 
„Das schnelle Fahren ist bei Strafe von 
2 fl. verboten.11 Totă așa de bine se 
putea face acestă inscripțiune și în limba 
francesă, englesă, ori chinesă; etectulu 
ei ai' remâne același, adecă nu ar fi în- 
țelesă de cei ce umblă pe podă. Totă 
așa și inscripțiunile cele nemțesc! dela 
respântiile drumimiloru, de pe tabla dela 
casa comunală, scolă ș. c. 1. trebue în
lăturate și în loculă loră puse inscripți- 
unl românescî. Fiindă comunele auto
nome, aternă aceste mămmți.șuri numai 
dela voința loră. La alte popore se 
pune pe acestă lucru ună preță forte 
mare. Croații din Agramă indignându- 
se au spartă mai anțărță tablele cu in
scripții maghiare, pe care le-au fostă pus 
Ungurii. Frumose esemple în privința 
acesta ne dau .și Italienii, Slovenii, Cehii 
și Polonii din împărăția ndstră. Deră 
ce ne trebuescă esemple din țări streine? 
Se ne uitămă, ce facă celelalte naționa
lități la noi acasă! In Suceava locuitori 
poloni nu-s, și totuși negustorulă și cio- 
botarulă polonă pune tablă eu inscripția 
polonă. Pentru cine? Ce vă pasă? Elă

FOILETONULU „GAZ. TRANS? cu victima asasinatului, cum și starea 
lui de totă sdrobită.

Câud se rădica Dumartin ca sS se 
apere, era în starea celui ce se’necă și’șl 
mai rădică odată manele din undele fu
rioso pentru a se. cufunda pe vecii ve- 
ciloră.

Cuvintele lui au fostă cam acestea:
„In diua omorului, dimineța, eșisem 

la câmpu. se vâdă decă au arată slugile 
mele. Că m'am dusă așa de dimineță, 
s’a întâmplată fiindcă nu durmisem peste 
nopte; în timpulă din urmă nu durmiam 
nopți întregi. Pe câmpă am găsit multă 
neorânduială. Lucrări, cari trebuiau de 
multă să fiă gata, nici nu erau începute. 
Deodată, audă ună gemetă durerosă ve- 
nindă dinspre drumulă mărginașă cu 
moșia mea. Me ducă acolo și me cu
prinde o groză. Aflu ună omă plină de 
sânge luptându-se cu mortea. O clipă 
am stată nemișcată, pe urmă m’am re
culesă, infi apropiu de. nefericitulă, a 
cărui față, acoperită cu sânge și pă- 
mentă, nn se putea cunosce. Apucă o 
batistă aruncată lângă rănită, me apropiu 
de elă și ine încercă să-i oprescă sân
gele, care i-se scurgea din pieptă. După 
aceea ml-am luată batista mea, acesta, 
care zace aici pe masă si care va servi 
ca dovadă în contra mea, am udat o în

părîulă din apropiere, ca se ștergă fața 
nefericitului. Spălându-lă recunoscu în 
elă pe vechiulă și noulă meu rivală, Ia- 
cob AVanheelden. Elă se uita, la mine 
înspăimântată. Abunăsemă îșl gândea că 
s’a întorsă ucigașulu ca se-.șl termine 
crima fiorosă. Se vorbeseă nu putea. 
Atunci îmi trăsni în capă ideea grozavă: 
decă te voră găsi aici, voră dice că tu 
ești ucigașulă lui. Părăsescă îndată lo- 
culă omorului și fugă cătră casă. Numai 
ajunsă acasă bagă de semă, că hainele 
îmi suntă pătate cu sânge, de cum în- 
genunchiasem lângă Wanheelden și că 
batista o uitasemă lângă elă. Se me reîn- 
torcă era prea târdiu. Și de nu te voră 
mai afla acolo diceam în mine — ba
tista ta totă este acolo. Fiăcare te va 
crede vinovată. Gândindă la acesta, 
eram să înebunescă de frică. Ce să facă? 
Schimbă hainele, iau bani la mine și în- 
cepă a scrie epistola nesfârșită, care se 
află în mâna judecătoriei. Celelalte suntă 
ciuioscute. Gura mortului e mută. Rogă 
pe bunulă Dumnedeu se lumineze mintea 
judecătoriloră, să nu îi lase a aduce o 
hotărîre, care ar condamna pe ună ne
vinovată.11

Dumartin vorbise cu mai multă lim- 
pedime și mai multă curagiu decum se 
aștepta dela omulă celă palidă și în-

frântă. A fostă totuși o încordare supra- 
omenescă. Când se puse să ședă, pică
turi mari de sudori îi curgeau pe frunte 
și eapulă și-lă pleca pe pieptă.

Se formula întrebarea despre vino
văția acusatului. Jurații se retraseră. 
Când reapărură, toți așteptau ca celă 
mai bătrână să pronunțe o sentință una
nimă de condamnare. Da, l'au declarată 
vinovată de omoră, nu însă în unani
mitate. Unspredece jurați se pronunțară 
„că este vinovată11, ală doispredecelea 
că „nu este vinovată11. Istorisirea acu
satului, dicea acesta, că o ține de pro
babilă, er dovedile aduse contra lui, nu 
le află destulă de convingetbre.

ITnulă însă n’a putută hotărî. Jude
cătorii condamnară pe Dumartin la morte 
cu securea.

Acestă sentință se esecutâ în cu
rendă pe piața cea mare din Bruxella. 
Piața era înțesată de publică, care voia 
se fiă față la scena din urmă a înfrico
șatei drame. „Cocoșu ’ntorsău — așa dicea 
poporulă acum condamnatului urca
eșafodulă clătinându-se, vorbele lui, prin 
cari, pentru ultima oră, mărturisea că 
nu este vinovată, abia se mai audiră. 
Căutăturile lui înspăimântate asupra mul- 
țimei și a eșafodului, trădau o frică pănă 
la paroxism.

(2) CEI DOI RIVALI.
Întâmplare <rhninală, trad, de 

l’etrn-I’elrescn.
Dumartin a fostă transportată în ce

tate, în închisore. Elă dicea că nu este 
vinovată, der nimeni nu-lă credea.

In cetate și’n întregă ținutulă, în
dată ce se răspândise faima omorului, 
toți îlă țineau vinovată și vocea popo
rului îșl făcuse judecata înainte de a fi 
adusă justiția vre-o hotărîre.

Pertractarea finală judecătorescă s a 
decisă se se țină în curtea sfatului din 
Bruxella. Acesta se ținu cu mare pompă, 
după cum era obiceiu se se facă, când 
era vorba de îndeplinirea drepturiloră și 
libeitățiloră vechi ale cetățeniloră din 
Țările de ,josă. Aceste drepturi și liber
tăți .și-le câștigaseră, numai de curendă. 
scnturândă jugulă spaniolă, ceea ce i-au 
costată multe vieți de omeni. Intre 
acestea, instituția ca orașe și ținuturi 
singuratice să'șl pctă face dreptate, fără 
o ingerință mai înaltă, era una din cele 
mai de căpeteniă.

Acusațiunea se basa pe împrejură
rile, ce le cunoscemă. destulă de agra
vante : ura nedumerită a acusatului țață
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voesce sâ afirme esistența sa ea polonii 
în Suceava. Eră la noi Românii — co- 
munejîntregl —pun table cu inscripții nem
țesc!. Ce voescti ele sâ afirme prin a- 
cesta ? Totă aceea, ce afirmi! și acei Ro
mâni bucovineni, cari ișl scriu numele 
lord leșesce, boiuăcesce seu nemțesce, 
adecă — se fiă cu ertare: Prostia 
propriă.

3. Tdte scrisorile înaintate de per- 
sone private de naționalitate română că- 
tră autoritățile publice să se facă numai 
în limba românescă. Astfelil îi vomă 
aduce pe funcționari la convingerea, că 
trebue să cunosc» și limba românescă, 
decă le e dragii se stea la postulil lorii.

4. In consiliele comuneloră urbane 
Românii ar trebui să vorbescă numai 
românesce, afirmândă astfelă esistența 
elementului românescă și prin orașe. 
Totă așa, credennl noi. ar trebui să facă 
și representanții din consiliulă școlară 
ală țării, precum și cei de prin ce
lelalte corporațiunl, luându-se după 
esemplulă celorlalte naționalități din 
Austria.

5. Veninul acuma la corporațiunea 
cea mai însemnată din țâră, la dieta 
Bucovinei. Odinioră răsuna și aicea 
graiulă românescă, pe când trăia Alexan
dru și George Hurmuzachi și pe când 
era deputată și parochulil Samuilă An- 
drievici din Ceahoril. AstădI se aude 
odată în șese ani cuventulă „giuruescu- 
și la descinderea și închiderea fiăcărei 
sesiuni cuvântul „se trăescă,1' care răsună 
în corii ca unii ecou la încheierea cu- 
ventăriloră nemțescl ale președintelui a- 
dunării. Și acesta se întâmplă astădl, 
când se dice, că în Bucovina a venită la 
putere partida națională românescă. Nu 
se află nici în una din celelalte provin
cii ale Austriei o partidă națională, care, 
fiindă în maioritate în parlamentulă pro
vincială, să întrebuințeze în disensiunile 
sale limba minorității din oposițiă, er nu 
limba sa națională. Cumcă acesta este 
o abnormitate, trebue ră recunoscă și 
capii noștri politici. Deră vina este a 
timpuriloru trecute, pe când cultivarea 
limbei românescl prin școlile nostre
și prin casele boerescl — era cu totulă 
negligiată. Pe atunci a crescută o ge
neration e românescă, care astădă nu 
scie vorbi românesce. Și vorba vechia 
dice : Ce nu înveți în tinerețe nu scii 
la bătrânețe. Deră retilă acesta se pote 
vindeca ușorii, decă capii noștri politici 
voru dori să-lil vindece. Avemu o jple- 
iadă de tineri zeloși, talentată și cu cu- 
noscințe vaste, cari vorbescă și scriu o 
limbă românescă classică. Cu aceste e- 
lemente active și luminate trebue se se 
împrospeteze partida națională. Cu cât 
mai cnrendu va face ea acesta, cu atâta 

mai repede va cresce puterea și vada ei. 
Atunci se va pute reintroduce și limba 
românescă în disensiunile dietei din Cer
năuți, un lucru, pe care-1 cere imperios 
demnitatea ndstră națională, căci poporă 
fără limbă, ca ncmulă lui tsrailă, nu voim 
și nu dorina să finiă."

SCIRILE BILEI.
D-ld Teodoră !•'. Negruță, învățătorii 

în Mureșă-Ludoșă, va deschide și în a- 
niilil acesta und cursă pentru propunerea 
industriei de casă, ce se va ține în școla 
română gr. cat. din Mureșil-Ludoșd în- 
cependă din 15 Iunie și pănă în 15 Iulie 
s. n. Se vord propune între altele diterite 
soiuri de împletituri fine din ierbă de 
mare impodobite cu trestiă sclipicidsă etc. 
etc. Doritoriii de a participa la acestă 
cursă voru ave se plătescă 7 fi. pentru 
instrucțiă, 3 ti. pentru procurarea mate- 
rialeloru necesare.

Recomandămă acestă nobilă între
prindere atențiunei învețătoriloră români 
din părțile acelea, er zelosului învățătorii, 
d-lui F. Negruță, ’i dorimil succes îi de
plinii !

In adunarea generală ordinară a /lsso- 
ciațiunei din Aradll pentru cultura poporu
lui română, ținută în Aradă la 14 Main 
c. sub președinta Ilustrității Sale D-lui 
Episcopii Ioană Mețiami, s'a raportata, că 
averea Associațiunei constă din 2212 fl. 
57 cr. bani gata și deosebite pretensiunl 
restante la membri. Față cu anulă tre
cută fondulu efectivii s'a sporită cu 258 
fi., adăugendu, că în anulă trecută Asso- 
ciațiunea a dată la 3 învățăcei 3 ajutore 
de câte 10 ti. S'a hotărîtă totodată, ea 
pe viitorii se se dea din fondulil acestei 
AssociațiunI 4 stipendii de câte 20 fl., 
anume două din ele pentru tineri cari 
cerceteză școla, er alte 2 pentru învăță
cei de meseriași.

*
Rectificarea listeloru de alegători die- 

tall pentru anulă L88!>. — Comisiunea 
pentru conscrierea alegetoriloră însărci
nată cu rectificarea listeloră șl-a înce
pută lucrările ei, care le va continua 
timpii de optă dile, în care intervală 
fiăcare îndreptățită a fi alegătorii, care 
n'a fostă indusă în listele electorale din 
anultl trecută, pdte să ceră rectificarea, 
presentându-se între orele 3—5 posme- 
ridiane în localuld de dare strada Căl- 
dărarilorfi Nr. 518 b.

Cei ce n'au fostă induși în lista tre
cută să nu întârdiă der a cere înscrie
rea loră.

A £

D-lă Dr. Emilii Codiți e numită me
dică ală Sinaci. D-lă Codru sl-a făcută 

studiile la Viena și este și specialistă în 
belele de copii, bele de piele și sifilis.

* 
$ A

După cum spună (fiarele din Biicu- 
rescl, săptămâna acesta s’a făcută la in- 
stitutulă bacteriologică de acolo prima 
inoculatiunc cu tints rabică preventivă, la 
ună soldată mușcată de ună câne tur
bată, prin metoda d-lui dr. llabcșă, direc- 
torulă acelui instituții și profesorii la fa
cultatea de medicină. Soldatulă, căruia 
’i s'a făcută acestă primă inoculare, era 
forte nepăsătorii; elă rîdea, pe când me
dicii erau emoționați, gândindu-se, că nu 
toți cei inoculați cu virus preventivă potă 
scăpa de urmările fatale ale turbării. 
Așaderă primulă pasă este făcută și de 
aci încolo cei mușcațl de câni turbați nu 
voră mai ave lipsă se mergă la Parisă, 
ci numai la Bucurescl.

A

Președintele comisiunei interimare din 
Craiova a adresată ună apelă cătră Cra- 
iovenl, prin care le spuse, că regele Ro
mâniei șl-a esprimată dorința, ca diferitele 
municipalități se. nu cheltuiască banii con- 
tribuabililoru pentru serbarea de 10 Main. 
De altă parte „Gazeta Săt.11 este infor
mată, că Regele și-ar fi esprimată do
rința să se cumpere de rendulă acesta 
mai bine cucuruzu pentru sătenii cari 
ducă lipsă de hrană, decâtă să se spe- 
seze banii cu paradele prea mari ale a- 
cestei dile.

După spusa diareloră italiane, d-șora 
Teodorini va cânta în viitorea stagiune la 
Roma, la teatrulă „Argentina11, sub iin- 
presa cunoscutului impresariu Canori.

* *

Ună academiciană ungurii a între
prinsă o călătoria în ostulă Europei. In 
Cetinje poposi la principele Muntenegruliii, 
sâ-lă asigure, că Ungurii scriu cu multă 
simpatia despre poporală lui și îi reco
mandă mai alesă ună capitulă din cartea 
lui Rethy despre originea limbei române. 
Capitolulă i-lă va traduce academicianulă 
în franțuzeșce și apoi prințulă în sâr- 
beșce, se îlă facă cunoscută și țerei sale. 
— Decă Hunfalvy s’a păcălită în Viena la 
congresulă orientaliștiloră, Rethy pote 
ave mai multă norocă la ună poporă, 
care abia a ajunsă se primescă mai de- 
unădl primulă codice de legi....

Sinodulti archidiecesanu din Sibiiu.
In ședința a X-a a Sinodului s'a 

încinsă o discusiune înfocată asupra ces- 
tiunei atinse în raportulă generală ală 
Consistorului, care vorbesce de „încor
dări între membrii bisericei^ .și de ună 
„spirită de partidă,11 ce se manifestă 
„între mireni și preoți11 și care este a- 

tâtă de „pronunțată,11 încâtă, decă nu 
va înceta, amenință binele și prosperarea 
bisericei.11

Comisiunea de !* a făcută done pro
puneri : una a majorității .și alta a mi
norității.

Proiectulă de condușii ală majo
rității, presentată de d-lă dr. Ioană 
M i li u, și primită de sinodă, sună așa :

In considerare, că spiritulă de par
tidă, indicată în alinea ultimă a rapor
tului consistorului plenară Nr. 2464 Pleu, 
esistă, .și încă într'o măsură îngrijitore ;

în considerare, că acestă râu esistă 
și se nutresce eu preferință în centru, 
și încâtă efectele lui se manifestă mai 
multă ori mai puțină și în afară, acesta 
nu este decâtă resultatulă râului esis- 
tentil și nutrită aci în centru:

în considerare, că fețe, bisericesc! în 
lipsa de respectulă datorită capului bi
sericei, fără a căuta în casulă dată la 
forulă competentă sanarea gravamineloru, 
ce crede a avea, alergă la jurnale poli- 
litice, și acolo conlucrândă și ei, tracteză 
afaceri strînsu bisericesc! în modă ten- 
dențiosu cu scopulil de a propaga neîn
crederea față de capulă bisericei și prin 
acesta a slăbi autoritatea archiereului și 
a iiistituțiuniloru bisericescl atâtu îna
intea fiiloră bisericei însăși, câtu și mai 
cu deosebire. înaintea streiniloril Se 
decide:

1. Sinodulil cu adencă durere ia 
actă de cele constatate mai susă, și con
damnă pornirile dușmănbse, ce suntil 
puse la cale în vieța sociala, și cu deo
sebire în unele diare contra personei 
Escelenției Sale archiepiscopului actuală 
le condamnă cu atâtă mai vertosă, pen
tru că ele au ajunsă pănă a sgudui pa
cea internă, și a pune în pericolă evi
dentă interesele vitale ale bisericei.

2. Sinodulă însărcineză pre orga
nele competente să aplice totă rigorea 
cauonică-disciplinară în contra aceloră 
persdne din sînulil bisericei, cari mediat 
seu imediată voru încerca se continue 
acele porniri râutăciose, regretândil. că 
acesta nu s'a întâmplată pănă acuma.

3. încâtă privesce causa disciplinară 
a protopresbiterului Simeonă Popescu, 
sinodulu fără a întră în meritulă cau- 
sei — ia actu de cele cuprinse în nota 
presidială cu Nr. 1328 888, esprimându-șl 
totodată dorința, ca Esceienția Sa ar- 
chiepiscopulă și metropolituhl, încâtă va 
fi posibilii, se evite delegarea altui foră 
streină pentru judecarea în casnlă pre- 
sentă, și alte asemenea cașuri, compu- 
nendă eventualulă foră disciplinară din 
membrii senatului strînsu bisericescă, 
nepreocupată în causă.1'

Minoritatea prin d-lil Rubiuu Ralilu

Sentința se mai ceti odată, apoi se 
duse în deplinire.

Trecură ani de dile.
Crima istorisită, cu urinările ei, 

era aprope ștersă din amintirea contem* 
poraniloru, când apăru de nou în dis
cuția dilnică, de astă dată în altă lu
mină. în adevărata ei formă.

Serioșii și cu pași grăbiți, însoțit de 
unu băiată, care suna din când în când 
unu clopoțelă, trecea ună preotă prin stra
dele Bruxellei, ducendă unui omă, ce 
trăgea se moră, sânta cuminecătură. In 
strada regală băiatulă deschide ușa casei 
unui negustoră de frunte și intrară a- 
amendoi lăsândă în urma loră o mul
țime de curioși, cari se grămădiră la ușă.

„Ce este, cine more? se întrebau 
omenii.

„Bogatulu Tenboosch11 — răspunseră 
unii — „s’a bolnăvită deodată. Medicii 
spună, că nn e nic-I o scăpare11.

„Cu eln se duce unii omu evlaviosu, 
bund, care a ajutată multe case să
race11, dicea o femeia bătrână.

„Der, etă aici e băiatulu preotului, 
sâ’lă întrebămă pe eld!“.

Acesta înse nu răspunse, ci se duse 
mai departe. Nu peste multu se întorse 
însoțitil de und judecătorii de frunte din 
orasu. Mulțimea nu mai îndrăsnea se 

întrebe băiatulu, din contră se împrăștia 
cu respectă.

Intr’uua din odăile d’asupra ale 
fruntașului neguțătoru, pe care omenii 
îlă țineau de prea fericită, zăcea în ago- 
niă Daniel Tenboosch, adesea forte in
vidiată. Mobilarea casei era strălucită. 
Mobilele erau din lemnă întunecată de 
Palisandru, cu perine de niătasă roșia și 
covorăle mari, aduse din Smirna prin 
corăbii de Antwerpa înădușiau sgomotulă 
pașiloră. Patulă în care zăcea bolnavulă 
era acoperită cu nisce perdele garnisite 
cu broderii scumpe de Bruxella.

Presența acestonl obiecte scumpe 
nu mai causa bucuriă proprietarului 
loră... Căutăturile lui erau ațintite la 
viitorulu plină de misterii. Simția, că în 
câteva minute eternitatea îi va cere su- 
fletulă: mormântulfi, corpulu și gândurile 
eră îi alergă într’ună trecută înfricoșată 
despre care va trebui să dee semă în 
viitorii.

Cuvintele, cari bâtrânulă muritorii 
le adresa servitorului lui D-cjeu și servi
torului justiției pământene, răsunau încet 
și erau întrerupte de resuflărl adânci, 
erau totuși pronunțate c’o anumită ho- 
tărîre ca de unulă care e firmă decisă 
a se descărca de ceva care i apasă de 
multă inima.

„Domnilorii,11 dise Tenboosch. „s'cițl 
prea bine, că de mai mulțl ani s'a con
damnată la morte ună birtașă cu nu
mele Henri Dumartin, pentru că ar fi 
ucisă pe ună anume Iacob Vanheelden. 
Unspredece jurați au disă că e vinovată, 
unulă a fostă de părere contrară. Du
martin muri pe eșafotil. Acela unulă 
diu jurați am fostă eu. Eu nu numai 
că credeamă în nevinovăția nefericitului, 
der cliiară sciamă cine este adeveratulă 
ucigașii. Acesta firesce n’am spus'o ce
lorlalți jurați, pentru că ucigașulfl — 
eram eu însumi.1.

Cei doi ascultători se uitau încre
meniți unulă la altulil. Credeau că 
bolnavulă aiureză de friguri.

Der bolnavulă continuii:
„In tinerețele mele, după cum scițl. 

eram linii marinară săracă. Din Ant
werpa m’am suită pe o corabiă a căpi
tanului Lauri ot. Aici ml-am începută ca
riera. Pentru dibăcia și hărnicia mea, pe 
încetul, am fostă înaintată de ală doi
lea pilotă. Odată ne aflamil într’o călă
toria, a cărei scopă era se trecemu prin 
mai multe porturi din răsărită. Der mai 
înteiu am trasă în portulă de Veneția, 
unde descărcarămă o parte din ale nos
tre, pentru a încărca alte mărfuri pre- 
țidse.

„SfSrșisemfl. aprope tdte afacerile, 
când, etă. audimă vești rele. Hoți de 
mare îndrăsnețl, numiți pirați, se dicea 
că atacă tote corăbiile de comerță și că 
Marea medit.erană ar fi nesigură.

„Căpitanulu Lauriot hotărî sâ nu pă
răsesc» portulă de Veneția, pănă când 
o corabiă de resboiu venețiană nu va fi 
împrăștiată pe pirați și pănă când marea 
nu va fi sigură. Spre scopulă acesta că- 
pitanulă îșl demisiona totă personalulă 
care acuși se împrăștia în tote părțile 
căutându'șl ocupațiune pe alte corăbii. 
Numai pe mine și pe ânteiulă pilotă ne 
opri ca sâ păzimă corabia, ca dându-se 
ocasiune, sâ mergemă cu ea mai de
parte. Ânteiulă pilotă era ca și mine 
tînâră, cu numele Jacob Vanheelden. 
întruna din dile. pe când căpitamdă 
nostru se afla în cetate la unii banchetă 
dată de factoriștii comercianțl ai țâriloru 
de josă, Vanheelden îmi descopere unii 
plană de totă blăstâmată pentru o crimă 
infernală. îmi propuse ca împreună sâ 
ucidemil pe căpitanulă și proprietarulu 
„Stelei de Brabant,k a.șa se numia co
rabia. Se luămă în posesiune corabia 
cu tote prețidsele ei și sâ ne cam mai 
ducemă. M'am înfiorată de o faptă a- 
tâtă de nelegiuită, der cugetulu că mă 
voiii face bogată, forte bogată, învinse



Nr. 107. GAZETA TRANSIL VA NI EI.| 1888

din comisiune a propusă următdrea re- 
soluțiune:

„Sinodulă archidiecesanu constata 
cu durere, că în archidiecesa nostră, și 
anume în centru, esistă o luptă de par
tide, care amenință interesele bisericei, 
și care luptă ocupâudil o parte din presa 
nostră română, deja a degenerată în a- 
tac-url uecuviincidse îndreptate în contra 
capului bisericei, și în contra altoru 
fețe bisericesc!.

Sinodală archidiecesană este de fir
ma convingere, că sub împrejurările date 
susă indigitata luptă pote avea cele mai 
triste urmări pentru biserică, ’șl esprimă 
speranța, că tote organele și tote fețele 
bisericescl, uitândă disonanțele trecutu
lui — 'șl voră tinde mâna frățesce spre 
a înainta binele bisericei. și a asigura 
instituțiunile nostre constituționale bise
ricescl.

La casă, când acestă speranță nu 
s’ar împlini, sinodală autoriseză pe or
ganele competente de a procede cu tdtă 
rigorea în contra aceloră persone bise
ricescl, cari prin continuarea luptei de 
partidă ar periclita interesele și institu
țiunile nostre bisericescl. — Incâtu pri- 
vesce afacerea disciplinară a protopres- 
biterului Simeouă Popescu, sinodulu ne- 
fiindă competente, o remite veneratului 
Consistoriu și '.șl esprimă dorința, ca a- 
cestă afacere să se finaliseze conformă 
legei câtă mai curendă.44

Față eu propunerile de mai susă 
deputatulu Diamandi Manole a făcută 
propunerea următore:

Avendă în vedere, că Escelența Sa 
domnulă archiepiscopu și metropolită în 
cuvântarea presidială, prin care a des
chisă actuala sesiune sinodală, ni-a de
signată ca propagatori a-i spiritului de 
partidă în biserică pe o semă de omeni 
unii chiar în funcțiuni superiore biseri
cescl, cari, conduși fiindă de interese 
personale și de ură nestemperată, s'au 
unită cu elemente, care prin graiu viu, 
și prin diarele loră combătu pe Escel. 
Sa, ca să provoce o resturnătură în bi
serică ;

avendă în vedere, că sinodulă nu 
este cliiemată a se pronunța în cestiunl 
personale și în afaceri, în care ura este 
luată ca motorii :

avendă in vedere, că sinodulă nu 
pote și nu trebue să discute cu diarele 
politice;

avendă în vedere, că interesele bi
sericescl ceră, ca sinodulă să fie ferită 
de ori și ce discuțiunl, cărora forte lesne 
li s’ar pute da ună caracteră politică, 
se ia următdrea resoluțiune.

1. Sinodulu nu pote să între în 
discutarea cestiuniloru personale puse în 
cuvântarea presidială, în raportulă gene

rală ală consistorului în afacerea suspen- 
dărei d-lui protopopii Simeonă Popescu, 
ci se mărgiuesce a reproba cu tdtă as
primea ori și ce propagandă făcută în 
sîuulil bisericei contra Esc. Sale dom- 
nulului archiepiscopu și metropolită, și 
pentru ori și !ce răsturnare espriinândă 
dorința, ca Es. Sa d-lil archiepiscopu să 
se folosescă în înțelegere cu Ven. con
sistară archidiecesană de tote mijlocele 
legale, ca să suprime acea propagandă, 
decă ea în adevără esistă.

2. Sinodulă reprobă cu tdtă asprimea 
ori ce încercare de a introduce în sî
nulă bisericei discusiunl politice, îșl es
primă dorința, ca Es. Sa d-lă archie
piscopă și metropolită să ia în înțelegere 
cu veneratuhl consistară, cuvintele mă- 
surei, ca fețele bisericescl și funcționarii 
bisericescl, în esercițiulă fuucțiuniloril 
loră, câtă și în calitatea loră de dire- 
gătorl ai bisericei, să respingă ori și ce 
influențe politice și se susțină numai și 
numai interesele bisericei.

3. Câtă în deosebi pentru afacerea 
suspendărei domnului protopopă Simeonă 
Popescu, sinodulă, neavendă nici o com
petență disciplinară. îșl esprimă dorința, 
ca V enerabilulu consistară archidiecesan, 
ca orgaml competentă, să resolve câtă 
mai curendă afacerea acesta conforma 
regulamentului de procedură în cause 
disciplinare.

Procesnln '„Calicnlnf.
Clușiu, ‘23 Main.

AdI s’a pertractată și procesulă de 
pressă ală „Calicului44. Acusații, preotulă 
Mihaiu Pacrcanu din Lugoșă și redacto- 
rnlil Ionii Popa, ce s’au presentată îna
intea juriului, au avută de apărătorii pe 
d-lă advocată Coroianu.

Pertractarea s’a făcută sub preșe
dinta d-lui Peterffy, acusatoră a fostă d-lă 
dr. liird.

După constituirea juriului s’a citită 
actulă de acusare, în care se spune, că 
d-lă Popa a fostă trasă la răspundere 
pentru versurile din No. 9, 1 (13) Sept. 
1887 întitulate „Doine celebre14- versurile 
se ocupă de Korkân Peter, fostă solgă- 
birău și acum subnotaru ală Caraș-Seve 
rinului. Espresiunile „Calicului44 implică 
delictulă de calumniă și vătămare de o- 
nore. In decursulă cercetării d-lă Popa 
a înmiită ca autoră pe M. Pocreanu. 
Fiindă ascultată M. Pocreanu a recunos
cută că elă e autorulă „Doineloră cele
bre44 și în urma acestei declarații este 
acusată de delictulă prevădută în § 259 
ală codicelui penală, er pentru redacto- 
rulil Popa se pretinde pedepsirea conform 
§ 134, p. 6 și țț 39 ală procedurei pe
nale din 1852.

Procurorulă susține în vorbirea sa 
mai alesă, că cuventulă „stricată44 nu 
însemnă altceva, decâtă că Korkân Peter 
a falsificată lista alegătoriloră și prin ur
mare că acusatulă l’a calomniată.

Acusatulă Pocreanu declara că nu 
pote vorbi unguresce și lasă advocatului 
său apărarea, nu cunosce pe Korkân și 
nu a voită se’lă vateme.

Adv. Coroianu. întrunii discursă 
mai lungă, arată că versurile nu conțin 
calumniă, că Korkân nici nu e numită 
cu numele și așa procurorulă nici nu a 
fostă în drepții să pășescă în numele lui 
contra acusațiloril.

D-lă Popa a vorbită glumeții spu- 
nendă între altele că „Calictllă“ se ci
tește mai în tdtă. Europa, acolo unde 
simtă mai puțini cititori. Imputarea de 
renegată nu-i calomnia.

După o replică a procurorului și a 
apărătorului președintele făcu tină resu- 
mată și citi întrebările cătră jurați. Ju- 
riuliî s’a consultată 1 de oră și preșe
dintele Albach Geza împărtăși verdictulă 
Cu 9, contra 3 vot., Pocreanu și Popa au 
fostă declarați vinovațl. Tribiuialuhl a 
condamnată pe Pocreanu pentru calum
niă la 300 fi. amendă și pe Popa la 100 
fi. pentru negligiarea atențiunei cuvenite.

Pocreanu și procurorulă s'au mul- 
țămită cu sentința, Popa insinua cerere 
de nulitate.

Literatură.
Foia bisericescă și scolastică apare 

de 2 ori pe lună în Blașil. Redactori 
răspundătorl: I)r. I. Hath și Al. Uiktcanh. 
Nr. 16 dela 15 Main n. cuprinde în par
tea bisericescă: Ioană Inocențiu S. B. 
Claină de Szad (urmare). —Să fundămă 
grânare bisericescl-școlare. — Diverse. 
In partea scolastică: Sciința medicală 
și necesitatea de a o popularisa, de dr. 
lonă Uilăcană. — Epistole de pe tere- 
nulă pedagogiei practice (urmare; de V. 
Gr. Borgovană. — De lipsă e manuală 
de geografiă în a 3-a clasă a școlei po
porale? de P. Ungureanu. — Desertulu 
și caravanele. — Joculă copiiloră (poesiă) 
de V. B. Aluntenescu. — Apelă cătră 
d-nii învățători, de Teodoră F. Negruță. 
— Poșta Redacțiunei.

Convorbiri literare, ce apară odată 
pe lună în BucurescI sub direcția d-lui 
Jacobă Negruzzi, cuprindă în Nr. 2 dela 
1 Maia : Iconografia lui Traiană, de A. 
Odobescu. — Din esperință, de T. Ma- 
iorescu. - Gaspară Grațiani (tragediă 
în 5 acte), de I. Slavici. — Satiră, de 
A. C. Cuza. Don Quischote de la 
Mancha, trad, de S. G. VergolicI <ur
inarei. La crișma verde: In umbra 
de gardine șpoesii), de T. Robeanu. — 
Tu vreme; Sonetă (poesiii de N. Vo
lenti. — Academia română. — Biblio
grafia.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.44)

Budapesta, 25 Main. — Din causa 
mersului încetu alu desbateriloiTi 
în camera deputațilorft din Viena 
nu s’a putută încă stabili pană 
acum terminulu de conehemare a 
delegațiuniloru. Probabilă că se
siunea următore ordinară a dele- 

gațiloră se va ține numai la 
tomnă.

Viena, 25 Main. Soirea „Ga
zetei de Colonia4- despre ri.sita ce 
voiesee se o facă Impt'raMil Austriei 
în eurendă Heț/ehu Italiei cu oca- 
siunea manevreloră militare din 
Bologna a produsă în cercurile 
politice o vină atențiune.

Seraievo. 25 Main. — Consululă 
rusescu de aici a plecată fără 
veste înainte cu câteva tjile și s’a 
dusă peste Croația în orașulu bos
niacă Brczka. a căletoritu mai 
departe dealungulă Driuei spre a 
visita granița serbo-bosniacă. Că
lătoria, care verisimilu numai din 
întâmplare coincide cu năvălirea 
bandei muntenegrenii, este cu tote 
aceste, forte observată.

Petersburgu. 25 Main. Ța- 
rulă a «lisă cătră deputațiunea, 
care l’a Invitată la jubileulă de 
noue sute de ani în Kiev : „Spereză 
că sărbătbrea jubileului nu va li 
conturbată prin sgomotulă arine- 
loră. Tote silințele mele au ținta 
de a asigura Rusiei pacea.44

Cui'sulu pieței Brașovii
din 25 Maiu st. n. 1888

Bancnote românesc! Cump. 8.5B Vend. 8.55
Argintii român eseu . r. S.4s r 8.50
Napoleon-d’ori , r 10.0:; „ 10.05
Lire turcesc! . . . j* 11.32 ,. 11.37
Imperiali ..... >•> 10.32 „ 10.37
Gal b ini................... »* 5.89 „ 5.92
Scris, tone. ..Albina“6" 101— —

5°n r r. n 98- ,. 98.50
Ruble rusescl . . . n 104— ,. 105—
DiseontulU .... 6' •8 pe anu.

Cursulu la bursa de Viena
din 22 Maiu st. n. 1888.din 22 Maiu st. n. 1888.

Renta de aurii 4“ (........................................96.70
Renta de hârtia 5"/,,............................. 85. -
[mprumutulu căiloru ferate ungare . 150.25
Amortisarea datoriei c.lilorâ ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) . . 95—
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

ostu ungare (2-a emisiune 1 . . 126—
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostil ungare (3-a emisiune' . . 114.50
Galbeni împărătesc! ........................ 5.95
Napoleon-d’orI....................................... 10.04
Bonuri rurale ungare...............105.20
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.70
Bonuri rurale Banatu-Timișu . . . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare..........104.50
Bonuri rurale transilvane......... 104.—
Bonuri croato-slavone.............. 105.—
Rosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului.................................  . 123.30
Despăgubirea pentru dijma de vinu 

ungurescu.............................................98.75
Renta de argintu austriacă .... 80.10
Renta de auru austriacă........................109.50
Losuri din I860 .................................. 134.
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 868.-
Murci 100 imp. germane..........................62.12
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.75
Iinprumutulu cu premialii urguresefl 121.75 
Acțiunile băncei de credita ungur. . 276.60 
Acțiunile băncei de credită austr. . 277.40 
Renta de hârtiă austriacă .... 78.35

Editorii și Redactors responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

chiar și asupra iubirei mele cătră bra- 
vulă căpitană. care ini-a fostă totdeuna 
binefăeătoră și prietină părintescă. Lau- 
riot sosesce târdiu noptea, noi îlă prin- 
demă îlă omorîmu și cadavrulă îlă cu- 
tundămă în lagună. Tote hârtiile coră
biei cădură în manile nostre. Ne anga- 
giămă nisce matrosl și scăpândă neîm
piedecați luămă drumulă înspre apusă. 
In Barcelona amă vândută totă marfa, 
mai târdiu și corabia. Câ.știgulă însem
nată l’am împărțită în părți egale. Nu 
multă după aceea mă aședai aici în 
Bruxela am deschisă lină negoță, la în
cepută cu intențiune, forte restrînsă, ca 
se nu producă nici tină prepusă. Ince- 
tulft cu încetulă l’am totă lărgită și fiind
că în ce băgamu banii aveamă norocă, 
averea și vecja mea crescea mereu. Li
niștită și fericită cu tote astea n’am 
fostă nici odată, pentru că chipulă celui 
ucisă îlă vedeamă adesea înaintea sufle
tului meu amărîtă. — Vanheelden râ
mase credinciosfi chemării de marinară 
și se făcu nevâcjutfi, dorința mea însă 
ca în vieță să numai vădft nici odată 
pe tovarășulă fărădelegii mele, nu s’a 
împlinită. Intr'o cji mi se anunța ună 
omă, care elicea că’ml este cunoscută 
din tinerețe. Când întră în odaia mea, 
recunoscă în elă pe Vanheelden, deși 

trecură mulțl ani la mijlocă. Elă îmi 
spuse că cu timpulă șl-a perdutu tdtă 
averea și stdrse o sumă însemnată dela 
mine. Rugarea mea să părăsescă țera, 
rămase fără succesă, din contră îșl cum
pără o casă și deschise birtulă dela 
„Cocoșu'ntorsă îndărăptă,41 der uuă timpă 
îndelungată îmi dete pace, încâtă cre- 
deamă c am scăpată cu banii ce ml i-a 
storsu odată. Intr'o <|i mă invită pe 
noptea viitore la o întâlnire pe ună 
druraă părăsită de pe câmpă. Presu- 
punendă o nenorocire am urmată pro
vocării. Vanheelden îmi descopere că 
sortea lui nu-lu mulțumesce de locă, eu 
totuși i-așă putea împlini o dorință, care 
l’ax pute face fericită.

Im! cerea pe fiă-mea, imiculă copilă 
în căsătoria. Spaima mea era nemăr
ginită. Acestă copilă, am 4is<î în mine 
pe care o iubescă mai multă ca orl-ce 
în care vădă pe mamă-sa cea mortă așa 
de timpuriu, ea nu trebue să vină în a- 
tingere cu fărădelegea, ea să nu se îm- 
părtășescă de blăstămulu, care zace a- 
supra părintelui ei. Tremuramă la gân- 
dulă de a-ml încredința copila unui pă
cătoșii bătrână și prăpădită. L’am îm
biată cu bani, der m’a respinsă dîmbindă 
îșl renoi cererea, amenințăndă că mă va 
sili, decă nu voiu vrea de voiă bună. 

Der cum pute să me silescă, nu era elă 
vinovată întocmai ca și mine ? nu tre
buia să se temă și elă decă s’ar desco
peri fărădelegea nostră? Când i-am re
flectată acestea, ml-a răspunsă, că elă 
se va sci scăpa. Casa lui cu trebile ce 
se facă îu ea, o pote vinde în fiă-care 
di și apoi ar pleca în țări depărtate, 
unde uu ar ajunge justiția Țăriloră de 
josă. Fiind odată scăpată în felulă a- 
cesta. prin o a treia personă ar sci des
coperi totă lucrulă cu documente ne- 
resturnabile. Dicendă acestea scose din 
busunară ună vânzolă de hârtii vechi.44

Erau actele corăbiei „Steua de Bra- 
bant“, pe cari credeamu, că le-a nimicită 
de multă. Din acestea eșia la ivelă, că 
spusa nostră de odinioră. că amă fi fostă 
demisionați de căpitanulă Lauriot dim
preună cu celalaltă personală, nu este 
adevărată. Intre hârtii erau și dovedi 
despre vendarea corăbiei și a mărfii de 
pe ea. Veclendă eu acestea, am începută 
a'lă ruga și a’lă conjura să se lase de 
propusă. Elă stăruia cu atâtă mai tare 
în pretensiunea lui. Atunci mă cuprinse 
o putere diavolescă, îmi apucă cuțitulă 
din buzunară și’lă înfigă în pieptulă mi
șelului. li mai rămase putere să s’ară 
la mine și să mă prindă de gâtă. Se 
încinse între noi o luptă înfricoșată, eu 

îi mai dau o lovitură și cade fără putere 
la pământii. Vedeamil câ more. Iute pună 
mâna pe hârtii și mă depărteză. încă 
nainte de a se crepa de dină erannl la 
mine a casă. Astfelil o fărădelege după 
mulțl ani trase după sine altă fărădelege. 
A treia jertfă a fostă nenorocitulă Dti- 
martin pe care nu'lă puteamil scăpa fără 
se mă aeusă pe mine de cele două o- 
m or uri44.

Tenboosch sfârșise.
Două ore mai târdiu era ună ca

davru.
Cercetările făcute pe urma mărturi- 

sirei lui, constatară, că cele spuse de elă 
au fostă adevărate.

Toți compătimeau acum pe nenoro- 
citulil Dumartiu și voiau să ajute fami
liei cădute îu miseriă. In catedrala sân
tei Gudula se cetiră de-a rânduhl mai 
multe slujbe pentru odihna celui execu
tată. Fata lui Tenboosch se duse într’o 
mănăstire, unde se rugă neîntreruptă pen
tru repausulă sufletescă ală tatălui ei con- 
sacrându-șl sărăcitorii fotă grija, pănă la 
adencl bătrânețe.

La „Cocoșu 'ntorsăuJ]din Bruxela, bă
trâna birtășiță istorisesce ori și cui, care 
vre s’o asculte, astă întâmplare mișcătdre 
din timpuri de multă trecute.
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Bursa de Bucuresci.
Cotă oficială .lela IU Main st. v. 18S8.

Cump. v» ud.
Renta română 5"0.................... 91— 92.’,
Renta l om. amort. 5n/(l . . . 89.— 90.',
Renta convert. 6“ „................... 90 90?.
lmpr. oraș. Buc. 20 Ir. . . . 35.— 38. -
Credit tone, rural 7"'n . . . 105.— 101.—

ii jî n n ... 89?, 70.',
„ „ urban . . . . 108.— 103.' .
n n n ^’*t» • • • • ‘.Mi.— 97.—

...................... • ■ • «3.1 , Stă—
Banca nat. a Rom. 500 Lei. .
Ac. de asig. Dacia-Rom.. . . —v— - .—
Ac. de asig*. Națională. . . . - .—
Aurii contra bilete de bancă . 15. ' , 16 —
Bancnote austr. contra aurii. . o _ 2.2—
Auri! contra argintii seu bilete 15. . 16.—
Florinii valore austriacă . . . 2- 2.2

Arveresi hirdetaieny.
Az abrudbânyai kir. jârâsbirosâg mint tkvi ' atosâg âltal kozzetetetik hogy 

Bucsum-Pojân gbr. keleti egyhâz vegrehajtatonak fegyhâzra itelt Morariu Moisze 
vegrehajtâs szenvedb elleni 30 frt. toke ennek 1884 Mâjus 18-tol 6° (1 29 
frt. koltsegek es jar. behajtâsa vegett az abrudbânyai kir. jârâsbirosâg teriileten 
tartozo Bucsum kozsegi 541 tjkben foglalt kdvetkezb ingatlanok kir. kinestârnak 
mâloniliozi-tulajdonjoga erintetlen hagvâsa mellett

ei 2-
<■< Megnevezes becsertek bănat penz

5 5 frt. kr. frt. kr.

1 4091 kâszal. 25 2 50
2 4107 n 127 12 70
3 516°., kert 7 70
4 5172' haz 16O

4173 Zud 6 ny. 40 20

Z5-CL"bli.cQ-re de lioitsuțisi.
Din partea Comitetului parochialti românii gr. or. alu Sf. Treimi din Bra- 

șovu, preurbiulft Tocile, se escrie licitații minuendă pentru zidirea a opttt odăi 
pentru femei bătrâne în curtea bisericei Sf. Treimi, din fundațiunea generosului 
loantt G. Mânu.

Licitația se va ținea în 7.9 (21) Mailt a. e. la 2 ore după amedă în scola 
română de pe Tocile.

Ca basă a licitației va servi plănuia, preliminări ulii de spese și condițiunile 
de licitația care se potti vedea la d-lti epitropil parochialti Ioană Stinghe.

Prețuit! strigărei este de 5466 florini v. a.
Măe’ștrii amatori de a licita se se presenteze la terminulă numită avendtl 

a depune vadiu de 10"/0 dela prețuit! strigărei. Până la licitația se primescă și 
I oferte închise cu același! vadiu, în care oferentulă se declare că se supune con- 

dițiunilorfl de licitația.
llruțovil, 5 (17) Main 1888.

es tartozekai Bucsum kozsegben akozseg hâzânâl megtartando nyilvânos biroi 
ârveresen 1888 evi hdius ho ~>-ăn d. e. 10 orakor becsâron aloi is a becsârnak 
10%-ânak a biroi kikiildott kezehezleendo elolegesletetele mellett elfognak adatni. 
Vevo kbteles a vetelârnak felet 15 nap alatt mas felet az ârveres jogerore emel- 
kerlesetol szamitando 30 nap alatt es ugyan azon naptol szâmitando 6% kama- 
tokkal egyiltt a Gyulafehervâri kir. ado-liivatalnâl 39,423 sz. igazsâg iigy mi- 
nisteri leteti szabâlyrendelet ertelmeben lefizetni.

Adrudbânyân 1888 evi Ianuâr ho 17-en.
JZ. kir. j.-birdsăț/ mint t.-kimyvi katosây.

Rugăm pe <l-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 
bincvoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și minierii de 
pe fâșia sub care au primiți! diarulu nostru până acuma.

Vasilie Sfetea,
65.2- -2 președinte

Ar.

Subscrisulu consorțiu alu măsariloru recomandă onora
tului publicu asortimentul!! său de mobile gata de măsaru și 
îmbrăcate de tapițieru. de cea mai bună calitate, cu cele mai 

lepositulu său nou deschișii. Slradtt Vămiieftme preturi. î

Cu distinsă stimă:
Primulu consorțiu brașovenii de mesari pentru 

construcțium și mobile. 63.5-3

",

Societate de asigurare austro-francesă

R

a. Acesta

în Viena 
în contra daunelorii elementare și accidente pe viață și pentru rente: 

Capitalulu de acțiuni și mijldce de garanția făcu peste II milione florini v. 
societate face asigurări cu premiile

a)

c)
o.)

<■

cele mai eftine, și adică:
prin incendiu seu fulgeru. prin esplosiuni de aburu și gazu. 
causate la stingere, dărâmare și golirea încăperiloru de 

• • ‘"îmi

economiă, fabrici, mașini, mobilaru, deposite de mărfuri.

causate 
acelorii

în contra dauneloriî
precum și în contra
locuiții și ale edificieloru de
animale, unelti! de agronomia și provision!:
în contra daiineloriî prin incendiu seu fulgeru în timpiilu secerișului causate la cerealele 
de pe câmpu și provisiunile de nutrețu în șuri, clăi etc. etc.;
în contra dauueloru causate de grindină la productele de pămentii:
asigurări pe viața omului în tdte combiuațiunile obicinuite precum: asigurări la casu 
de morte, pe viață, viață și morte, asigurarea betrânețeloru, înzestrarea copiiloru, rente, 
pensiuni pentru veduve, rente pentru educare, pre lângă o licvidare solidă, promptă și 
consciințiosă.

Agentura generala in Erașovu

'.'5.1-1

L-jJLN/J
Biroulu în Tergu-boiloru No. 329,

unde se angajeză totodată și unu Imun acvisitorn.

'' '.y. ■

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


