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Brașovii, 28 Octomvre 1887.
Ungurii din delegațiune sunt.u cuprinși de 

sentimente opuse față cu guvernulil comunii. Mi
nistrului de esterne Kalnoky îi voti'zi încredere, 
er ministrului comunii de râsboiu Bylandt-Rheidt 
suntii dispuși n’i retușa „ deocamdată “ douăijecl 
de milidne din creditulQ cerutu.

S’a și lățitu sgomotulu, că ministrulu de. 
rfisboiu comunii va demisiona. Acesta o arii dori 
Ungurii, der este încă mare întrebare ddcă li se 
va și împlini dorința. Căci contele Bylandt- 
Rheidt se bucură de mare încredere din partea 
cercuriloril înalte militare și în cestiunile privi- 
t6re la administrația de rfesboiu cercurile influ
ente din Viena totdduna au tostil mai sensibile și 
mai puțină înclinate spre transa^țiunl.

Causa, pentru care Ungurii din delegațiune 
nu suntă mulțămițl cu actualulu ministru de 
râsboiu, este în prima liniă retusulu categoricii 
alu acestuia de a satisface dorințeloră lorii cu pri
vire la introducerea limbei maghiare în armată. 
Contele Bylandt-Rheidt nu cundsce pentru ar
mata comună o limbă de stătu maghiară, elfi 
cundsce numai o „Armeesprache11 germană și nu 
găsesce altă modalitate spre a ușura intrarea jn- 
nimei maghiare în corpuhl oficerescit alu ar
matei comune, deciitu învățarea, limbei germane 
din parte i. S’a mai plânsu ministrulu Bylandt, 
înaintea comisiunei pi litru armată a deleg ițiunei 
ungare, că armata comună nu este populară și 
în Ungaria, cum este în Austria.

Limbagiuhl hotărîtil ahl contelui Bylandt- 
Rheidt în cestiunea limbei dă ocasiune toiloru 
oposiționale unguresc! de a lovi în regimulu ti 
szaistu. „N’ar fi cutezată mai nainte“ — c)lce 
„Pești Napl6“ — s6 vorbdscă astfelu ministrulu 
de răsboiu comunii înaintea acelui corpu, care 
față cu elă representă Ungaria, dela care își pri- 
mesce armata plata ei și dela care și acum se 
cere unii credită estraordinară de douăzeci de 
milidne.... Ddr acum cei din Viena nu se mai 
temă de nimicii, ei cunoscă pe Tisza și posițiu- 
nea Ungariei sub guvernulă său și dtă așa îlu 
prețueseu.... Ungaria nu le impune Ioni, cum 
le-a impusă dela 1848—1875. De aceea vorbescă 
ei așa. Mai de demultă vorbeau așa la spatele 
ndstre, acum ne vorbescu în față. Puterea lui 
Tisza este slăbiciunea Ungariei; loră le trebuesce 
urni Tisza puternică și o Ungariă slabă, acela 
ca s6-i servdscă, er acesta ca să o facă sclavă. 
Ungaria o consideră ei ca o provincia..... aedsta
e adevâiulă lucrului

Și ce a răspunsă comisiunea delegațiunei 
ungare la aedstă „ne mai aucjită pretențiune“ a 
ministrului Bylandt? A luat’o la cunoscință, es- 
primându-șl numai dorința ca „pe câtă va fi cu 
putință** ministrulă să ia în considerația dorința 
„națiunei**, în privința limbei în armată.

„Poftimu constituționalismă tiszaistu** — es- 
clamă „Pești Naplo** indignată. — Așa se încu- 
ragdză adversarii Ungariei și aici acasă voiescă 
să ne facă să credemă, că vdeja Ungariei dina
intea străinătății a crescută, pentru-că Tisza Kal- 
man este de 12 ani ministru!“

Cu totulil altfelu este disposițitinea delega- 
țiloră unguri față cu ministrulu de esterne Kal
noky. Ei nu mai află cuvinte destule spre a 
aproba politica lui esteridră. Chiar și contele An- 
drassy, care în anii trecuți era mai reservatu, a 
aprobată atitudinea contelui Kalnoky 4'cendu că 
s’a ținută în modă fidelă de programa sa.

In espunerea sa, făcută înaintea comisiunei 
pentru afacerile esteridre a delegațiunei ungare, 
contele Kalnoky a accentuată îndeosebi „politica 
de pace ce o pdrtă împreună Austro-Ungaria și 
Germania** și a atinsă și alăturarea „mai strînsă** 
a Italiei la aedstă politică.

S’au adusă multe elogiuri acestei „politice 
de pace** în discusiunea ce a urmată espunerei 

ministrului Kalnoky. Der cum se presentă în rea
litate aedstă alianță de pace, care suntă deocam
dată efectele ei practice?

La aedsta delegații unguri nu s’au gândită 
sdu, m ii nemerită 4‘sl'h n’au voită sd se gân- 
ddscă. Și totuși ce simtă milidnele lui Bylandt- 
Rheidt pe lângă pierderile mari, cu care ne ame
nință, în aedstă stare de „pace** și de „amiciția** 
km Germania, politica economică a lui Bismarek?

Forte bine caracterisdză o foiă di.i Viena 
raporturile monarchiei ndstre cu Germania, 
jcendil: „amici in risboiu — inimici în timpii de 
pace“.

Pre când în delegațiunl se aducă elogiuri 
politicei lui Kalnoky, guvernulil germană se pre- 
gătesce a urca vama pentru tdte productele eco
nomice în așa măsură, îocâtă aedstă urcare este 
aprope sinonimă cu o oprire totală a importului 
de cereale străine în Germania.

Deocamdată aedstă măsură s’a discutată nu
mai în sînulă consiliului economică germană, ddr 
gitvernulă germană a și dată de soire că o sprir 
jinesee. In numitulil consiliu s’a propusă ca în 
privința Austro - Ungariei se se facă dre-caii es- 
cepțiunl, conceilându-se importulă de cereale d« 
aici înaintea importului din alte state, ddr aedsta 
propunere a cât}11*11 Ș* astfelă Austro-Ungaria este 
pusă pe același! picioră cu celelalte state și simtă 
lovite și interesele ei economice în modulă celă 
mai semțitoră, căci nici ea nu va mai putd es- 
porta în Germania productele sale.

„Rosboiu în timpii de pace.** — Pdte să fiă 
bună politica contelui Kalnoky, der ce fructe de 
pace va culege inonarehia nostră și mai alesă 
partea de dineoce a ei, care t.răiesce numai din 
agricultură, ddeă va fi încinsă de tdte părțile cu 
rdsboiu vamală?

Din delegaținul.
In ședința dela 5 Noemvre a comisiunei deleg.i- 

țiunei ungare pentru afacerile esieine s’a vorbită despre 
situațiunea din ahră.

Raportnrulă Max Falk constată că pănă acum s’a 
susținută pacea, că raportulă cu Germania a devenită 
mai intimă, că și Italia s’a alăturată la alianță, pe care 
și Anglia o privesce cu bunăvoință. Propune să se es. 
prime aprobarea politicei esterne de pănă acum a mo
narchiei și conducătorului ei să i se esprime recunos 
cință.

Contele Iuliu Andrassy nu păte prețui din destulă 
alăturarea Italiei la cele două puteri centrale. Dăr cum 
să se aducă dorințele Bulgariloră in consonanță cu trac
tatele? Resolvarea acestei cestiunl nu aternă numai de 
noi, ci noi ți pacea europenă are urgentă nevoia de o 
astfelă de resolvare. Starea actuală înarmată înghite mi
liarde și abia e mai puțină rea decâtă răsboiulă, pe care 
vremă să-lă evitămă. întrebă pe contele Kalnoky, cum 
ișî cugetă o resolvare definitivă? Are de gândă să in- 
fluințeze ca să fiă recunoscută prințulă alesă de popo- 
ru!ă bulgară? Căci prin nerecundscerea lui s’ară incu- 
ragia dușmanii fățiși și ascunși ai unei stări definitive 
in Bulgaria. Altă întrebare e, cum înțelege ministrulă 
de esterne arlicululă III din tractatulă din Berlină? Are 
nevoiă alegerea prințului de aprobarea tuturoră puteri- 
loră? Trebue să fiă aprobarea colectivă ori se păte da 
de fiecare putere separată?

Ministrulă de esterne Kalnoky <}iee că discursulă 
tronului indigeteză cum are să se resolve cestiunea bul
gară. Aedstă resolvare va afla, după convingerea sa, 
aprobare generală. 0 intervențiune a unei singure pu
teri în cestiunea bulgară are se fiă, și după a nășiră 
părere, necondiționată eschisă. Trebue să se considere 
ca o isbendă însemnată că intervenirea streină a fostă 
impedecată pănă acum și va fi, cum speră, pentru lot 
deuna. Brivitoră la prințulă de Cohurg, declară că n’a 
fostă candidată austro - ungară. Elă a cerută numai 
sfată și ministruiă i a enumărată greutățile ce-i stau 
înainte. Prințulă n’a obținută aprobarea Porții și a pu- 
leriloră pentru suirea sa pe tronu, der elă s’a dusă în 

Bulgaria ca candidată ală Bulgariloră, și acăsta’i asigură 
o posițiune mai tare, decâtă decă ar fi sprijinită de vre-o 
putere singuratică.

Articolulă 111 ală tractatului din Berlină asigură^ 
Bulgariei dreptulă de lideră alegere, ddr cere și consim- 
țdmentulă Porții și recundscerea puteriloră. De acolo 
reese clară, că poporulă bulgară își păte alege liberă pe 
principele și alegerea mai corespunde tractatului și prin, 
aceea, că principele alesă nu aparține nici unei dinastii 
a mareloră state europene. Der consimțdmentulă Porții 
e o condițiune espresă. E necesară și aprobarea tutu
roră puteriloră.

Că ce vomă face în viitorulă celă mai apropiată 
in privința Bulgariei, nu potă răspunde amdrunțită. Punc- 
tulă de stadiu ce l’amă luată e, că recunoscemă guver,- 
nulă bulgară ca esistândă de fado; der nu putemu se 
recunâscemă adi pe prințulă ca pe unu principe ce se 
află legală pe tronulu bulgară, așa d<5r amă evitată pănă 
acum raporturile oficiale cu elă.

Ce privesce cestiunea bulgară ea elementă de ne
liniște, nu negă că ea formeză ună isvoră de neliniște 
in situațiunea generală. Der Iotă nu e cestiunea bulgară 
punctulă celă mai esențială ală acestei nesigurante și 
singurulă motivă, care ne constringe la opintiri așa de 
estraordinare. Nu e bine pentru ună ministru să profe- 
țescă și nici n’ar profeți, dăr crede că Austro-Ungaria 
și Germania cu politica loră de pace au făcută o pro
pagandă binecuvântată și că alipirea Italiei, care s’a es- 
primată și mai pregnantă in situațiunea actuală, precum 
și identitatea țeluriloră ce guvernulă eriglesă le impărtă- 
șesi e cu noi și care ne face să sperămă cu ore-care si
guranță și din aeestă parte la ună sprijină ală politicei 
nostre pacînice in Oiientă suntă de a se socoti ca cei 
m ii îmbucurători factori ai siluațiunei actuale.

Ministrulă amintesce in fine, că totdeuna s’a silită 
se întrețină cu Rusia raporturi amicale pe câtă se păte, 
precum și puteraă desemna acjl aceste raporturi ca ami
cale. Nu renunță la speranța, că Rusia se va apropia 
mai multă, decâtă cum este atji casulă, de nisuințele 
pacînice și conservatore ale puteriloră centrale, și că cu 
acestă mare și puternică vecină vomă rămână pe ună 
picioră, care oferă pe viitorii ainbeloră popâre o liniște 
mai mare. Elă cehi puțină nu va renunța la aceste ni- 
suințe, care nu numai suntă compatibile cu interesele 
monarchiei, ci suntă aprăpe o condițiune principală pen
tru restabilirea unei stări pacînice în Europa.

Magliiarisare.
Sub titlulti „Copii slavi de maghiarisatti în 

Oradea-niare“ scrie oficiosulă „Nenizet“ în Nr. 
304 dela 5 Noemvre n.:

Precum amă amintită deja, se aducă de multe ori 
din comitatulă Trencină copii slavi în Ungaria de josă, 
spre a-i maghiarisa. Dintre aceștia, precum serie „Sza- 
badsag,“ se aducă mulți în Oradea mare și în comita- 
lulu Bihorului. Eișpanulă br. Iosef Dory comunică viceș- 
panului Andreas Beothy, că copii slavi din Trencină 
destinați pentru comitatulă Bihoră pornescă a<JI în 4 și 
membrulă oficiului orfanală, care-i însoțesce, va încuuos- 
ciința telegrafică și pe fisolgăbirăi, ca să ingrijescă pen
tru primirea și plasarea copiiloră slavi destin iți cercu- 
riloră loră. Copii se voră adăposti la acei locuitori, 
cari s’au oferită deja mai namte pentru primirea loră. 
Numitulă diară ci’âză ună șiră lungă de cetățeni de a- 
ceia, cari s’au declarată gafa a cresce și educa astfelă 
de copii, cari dorescă a se maghiarisa.

Ce barbaria! Și cum voesctl să scuse aedstă 
barbaria: că d o r e s c u copii a se maghiarisa!

SOIRILE PILEI.
In urma observațiunei ndstre, ce amă făcul’o că e 

certă în familii, cu privire la aserțiunea lui „Magyar 
Folii**, că adecă imoraliiatea este cu atâtă mai mare în 
țera nostră, cu câtă te apropii mai multă din Budapeșta 
spre marginele ț&rei de cătră noi, „Kolozsvâr“ se în- 
toree dela părerea de mai nainte și admite ca posibilă 
aserțiunea lui ,Magy. Fdld“, dâr adauge: „Nu trebue
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insă să se trâcă cu vederea, că dela Budapesta incâce 
treptată cresce populația valahă; se lărgesce zona influ
ențe' Gazetei, Tribunei și Luminatorului, în urma cărora 
credemii, fără dovada Gazetei și consoțiloră ei, că esistă 
in părțile ndstre acela «moral insanity." Acesta insă 
dovedesce mai pe susă de t<5te chiar necesitatea „Kul- 
luregylet“-ului în părțile acestea." — Nu domnesce, dâr 
începe a domni acela''„moral insanity", grația «enlturei» 
maghiare, amestecului eu Ungurii și, ca^să ne servimtl de 
espresiunea lui „Kolozsvar", zonei de influință a celoră 
cu cultura banchetelor^.

—x—
Ministrulu ungurescu de culte și instrucțiune pu

blică a ordonată autorităților^ judecătoresc! din Buda
pesta, ca să nu mai primăscă in funcții;mie stalului ju 
riști universitari ca diurniști, pentru-că prin ’acăsta se 
întrerupă dela cercetarea regulată a oreloră de propunere.

—x—
Dinlr’ună alta raporta, ce ni-se trimise cu privire 

la adunarea din Năseudu a reuniune! invățătoriloră ro
mâni din fostula dislricfil ală Năsăudului, numită »Ma
riana*, mai aflămO, că pe lângă <1-10 profesoră Gregoriu 
Pletosu, șl-a câștigată merite d-ia Iuliu Popii prin nisu- 
ința ce șl a dat’o pentru instruirea învățătorilor^ în arta 
cantului. Dânșii au ținuta cu învățătorii tină cursă spe
cială de 8 4'le, în care II s’au dată invățătorilorO espli- 
cațiunile adevărate ale texlurilora dela căutările liturgice 
și mai multe din ele, fiindă diformate, s’au readusă la 
melodia loră originală; li-s’au făcută cunoscute și unele 
melodii nouă din aceste cântări, s’au regulată pe note și 
melodiile unoră cântări lumescl precum, „Cânteeă osfă- 
șescă", „Cântecuhl gintei latine" ele Succesulă acestui 
cursă, ne <jice raportoruia, a loitil admirabilă.

—x —
Pentru părțile mai interne ale Ardealului, luna lui 

Noemvre nou pare a fi mai multă o lună de primăvâră 
decâtă de tămnă. Pe la Sibiiu, cum scrie „Kolozsvar», 
arborii au începută a încolți, unii pomi au înflorită, și 
— ceea ce este mai de mirată—la mesele unoră domni 
se servescă fragi (căpșune) mari, fruinâse și bine căpte, 
crescute in straturile din grădini.

— x—
Bancnotele de câte 10 ti. v. a. eu data 15 I inuarie 

1863 se mai primescă numai pănă la 31 Decemvre 1887 
spre a fi schimbate și anume Ja cele două institute prin
cipale din Viena și Pesta, l/i filiale se primescă numai 
la cerere deosebită cu încuviințarea consiliului generală 
ală băncii austro-ungare. Del i 31 Decemvrie 1887 nu 
se mai primescă de loca spre schimbare astfelă de bancnote.

— x—
După unO sgomolă înregistrată de „P. LI.», Maies

tatea Sa a permisă să se primăscă intr’o academia mili
tară austriacă dece cădeți bulgari. „P. LI “ face „mare 
cestiă politică" din asta, dâr fără nici urni Jdreptă. Gu- 
vernulă bulgară a cerută mai ânteiu, încă de multă, gu
vernului romănă să primăscă cadet! bulgari in scola mi
litară superioră din Bucuresel, dâr a refusatil și rău a 
făcuta după părerea nâstră.

—x—
Se scrie din Budapesta: In mai multe localități 

dintr'unu comitată de dincolo de Tisa se întâmplau de 
mai multă vreme cașuri de mârte neexplicabile: bărbați 
în dorea vârstei se stingeau fără veste, iăsăndă ast-felă 
o mulțime de văduve. Acesta faptă atrăgândă atenția 
autoritățilorâ, s’a ordonată o anchetă și s’a dovedita că

multe femei tinere ișl cdrăviau bărbații, ca să le ia ave
rile și să trăescă după polta inimii. Pănă acum s’au 
arestafO 87 de văduve din 18 sale diferite. Numerulu 
bărbațiloru otrăviți se dice că se urcă la 250. hifr’untl 
sală s’a arestată și baba, care prepara și vindea cu bani 
buni otrava întrebuințată de tinerele crimin de. Baba 
Rindnșa, așa se numesce bătrâna vrăjitâre, e o țigancă un- 
gureseă; ea pregătea otrava din opiu și juscuiaml. Gen- 
darinii abia au pulut’o scăpa din inijloculă mulțimii fu- 
riose, care voia numai decâtă s’o ombre cu pietre.

—x—
fn 2 Noemvre n. poliția din Clușiu a avută la în

fățișare 44 de pungași. După ce i a ținută în cast de 
corecțiune, ca să se odihnescă și să’ș! recreeze puterile, 
i a escortată in ținuturile loră. — Fericii0 mai e orașulO 
Kulluregylelului I

—x—
In Alba-Iulia, fiulă locuitorului George Cirlea ju- 

cându-se cu pușca lală-său, care era încărcată, și pușca 
slobo<Jindu-se răni de inârte pe servitorulă din casă.

— x—
In Alba lulia se încăerară la bătaia infanteriști din 

regim. 62 cu infanteriști din reg. 50. Causa a lostă o 
fată dela cantină (cârciuma și prăvâliâră mililărâscă).

—x—
Pe când pressa francesă dedea cele mai mici a- 

mănunte asupra afacerii Caffarel și C-nie, guvernulă 
germană făcea tăte chipurile a ascunde o afacere, In 
care e compromisă onârea armatei germane. E cu ne
putință a se afla amănunte exacte asupra acestei afaceri. 
Ancheta se face în secretă. Pănă acum se scie numai 
atâta că admirabilă Pirnez, unulă din cei mai buni ofi- 
cerl ai marinei germane, și doi căpitani de vasă au fost 
puși în disponibilitate. Se anunță, că în curândă voră 
fi puși în disponibilitate și alțl oficerl.

—x—
Din comitatulă Solnocu-Dobeca ni se comunică, că 

d-10 Gregoriu Pttșcariu, fostulă preotă din Betlenă, fu 
înaintată in decursuli! lunei lui Oclomvre la rangulă de 
administratorii protopopescu peste tractulă Ciceu-Cristu- 
rulvi.

„Fâia bisericeștii și școlastieă1, o.’ganil ală provin
ciei metropolitane gr. cat. de Alba lulia și Făgărașii, 
apare in Bl iști la 1 și 15 s. n. a fiă cărei luni; costă 
pe ană 6 fl. Be laclori: dr Ioană Rața f: AI e s a n <1 r u 
Uilăcană. Nr. 3 dela 1 Noemvre conține: Conferen- 
țele pastorale, de dr. Ioană Popă — îndrumări pentru 
păstorii sufletes l, prelucrare de TitO Budu. — Ceva des
pre fabula | .«pisoi Ioana, de dr. Victorii Szmgdski. — 
Revistă. — Pregătiri la scriptologiâ, de G Munterinu 
— Ortoepic'', de Al. Viciu. — Geometria în ședla po 
porală, de V. G. Borgovanft. — Din istoria literat urci 
romane. — La făinnă; De ce plângi tu codrule (poesii) 
de Traiană II. Popă, — Corespondență, de R. Simn. — 
Colera găineloră. —Luminarea cu petroleu pretinde grijă 
mare, de Al. Uilăcană.

Scolii de statil în comună romăn^scă.
I)in cornitatulu Bihorului, Oetomvre 1887.

Comuna Drăgesel (Drâg-Cseke) situată în drumulă 
de țâră, care merge dela Oradea la Beinșiu, în depărlare 
de 22 chilomelri de Oradea, e curata românâică cu es- 
cepțiunea notarului, a șpanului dominală și a evreului 
arendatoră ; poporațiunea e întregă gr. cath. și aparține 
diecesei gr. cath. de Oradea mare; dâr. durere, con- 
fessiunea nu șl-a putută susținea scâla, și prin urmare

deja de vre-o 5 ani s’a sistemisatâ în ea o scolă de 
stătu, carea îșl are locuia in casa notarială.

Scimă că in scolele de stata nu se propune și în
vață limba maternă a poporului, ci numai limba „ofi- 
ciâsă a statului", ba paternă rjiee că nici că se învăță 
altceva, fiindă scopula loră maghiarisarea cu tofă 
prețuia.

Anula trecuta âmblândă prin acea comună, doi co
pilași români, intre 7—8 ani, mâ salutară pe stradă cu 
,jo napot« Eu îi întrebai: „da nu sunteți voi români? 
îmi răspunseră: ba da «suntemă români.' — , Apoi "pen
tru ce nu ilicețl voi „ijiua bună;« „Răspunsă: „pentru 
că astfelă ne învăță in seb’ă.» Intre acestea Teodoră 
N... locuitorii în acelO sală, cu carele stătusetnă la vorbă, 
îmi rjice: „Nu te mira, I) nule, că copii noștri dau bi
nețe unguresce pe uliță, când și părințiloril le țjică ve- 
nindă și mergendă d’aeasă ,jo napot“, nouă părințiloril 
cari nu scimă unguresce.' — «Bine frate! apoi cum se 
întâmplă acâsla?» — «Se întâmplă Domnule așa, că ast- 
felă le poruncesce învățătorula și notarulă; apoi ne mai 
măgulește cu cuvinte frurnăse, sâ invâțătnă limba țârei, 
să ne ințelâgă domnii și diregălorii, așa vomă fi plăcuți, 
voma fi ascultați, ne voră pune slujitori pe la varmeghiă 
și drumulă de feră; dâr vedeți dâ :ă nu sciț! unguresce, 
nici haiducă la varmeghiă, nici străjl (bakterl) la calea 
ferată nu puteți fi.'

Mai pusăiu o întrebare: „Apoi mergă copii voștri 
la acea scâlă?« îmi răspunse: „Mergă, D nule, că i ducă; 
pănă ce aveamă scâlă românâscă, nimeni nu stăruia, 
nu silea după prunci să mârgâ ; dâr de când e scolă 
ungurâseă, âmblă din casă în casă cu bâta după ei."
— „Dâr apoi, Todore ală meu, duce-i invățătorulă pe 
copii la biserica vâstră, și învâță-i să cetâscă apostolulă?
— „Nu e pomană D nulei» — „D’apoi ce face preotulă 
și protopopulă vostru? — „Preotulă nu păte face ni- 
mieă de sărăciă; âr protopopulă e împedecată de bo
găția." — „Bine binel d’apoi Vlădicia ? Aia nu o cu- 
noscemO, Domnule!....'

Mă despârțiiu de Tadeiă cu mângăerea, că da-va 
D-cJeu și mai bine, trece-va și acesta pohoiu (răvărsătură 
de apă) și voră rămânea petrile curate.

Mai târziu, respective ăstimpd, m’am informata că 
Senatula scolastică pentru, scola acesta este constituită din 
plebanula rom. ca h. di la Ceica, notarulă locală, ună 
nibiată, și ginerele său, slujbașă la calea ferată, toți trei 
unguri și patrioțl patentați — pdte cugeta ori și care 
Română, că copii de Românii ajunși pe mâna ăstorfeliu 
de âmeni ce potă învăța? anume să-și urască limba și bi
serica sa, și să premăresc-ă pe Dumnetjeulă Maghiariloră, 
să se lapede de tatălă loră și muma loră, cu cari nu 
po’ă vorbi unguresce.

Combinândă întâmplările istorice și a popdreloră, 
vădă o mare asemănare intre starea Bulgariloră înainte 
de 1877 și a nostră de acuma; dâr Dumnedeu nu i-a 
lăsata. Stăruința de a maghiarisa cu forța , ba precum 
spună unii și cu furcile (popa catolică dela Vask >b a <jisu ; 
akasziofăval is magyarositunk) va avă asemenea resultale, 
căci sein 10 este: că acela se pedepse ice mai tare, carele 
lucră in contra legiloră naturei.... opinionum comenta 
delet dies, naturaeque judicia confirmat...

Dâr adevărulă • că răulă trebue să aducă rău, (das 
Fiueh des Boses ist, das nur Boses gebăhren muss) nu 
întărită multă; cinstitulă sonată școlară (socru și ginere) 
a începută a globi pe părinții pruncilorO pentru-că pruncii 
nu mai vreau se âmble la seâlă; abună-sâmă s’a Ingre-

(3«) FOII jETON U.

LOGOFETTTLtr MATEI
NOVELĂ.

Frumosa este Bărăganulu Ialomiței în timpulă verei. 
O câmpiă întinsă, care parcă nu mai are sfârșită. 
Ici e plină câmpul ă de clăi, de ți-se pare că vedi 

o armată împrăștiată în tote părți; dincolo vedi răsta- 
vurl de porumbă, singurile păduri ale Bărăganului, din 
care nu se vede călărețulu drumașu.

Dimineța te întâmpină cu răcorea sa și până a nu 
răsări sorele, vedi cârdurile de gâște sălbatice, de co
cori mândri, de simțitore dropii și de alte pasări și pă
sărele, eșindu din Baltă și luându drumulă cătră câmpii, 
ca să’șl umple gușile cu grâu, cu porumbii crudă și cu 
earbă prospătă crescută prin miriști.

Aerulu e plinu de vieța ce o făcu pasările, er’ 
drumețulu, mergendu în calea sa, ridică sute de prepe
lițe de sub ineiurl, astfelil încâtu cehi ce ântâiașl dată 
se află pe Bărăganu, nu arareori perde din gândii pro
punerea ce și-a făcut’o, și impresionată de mișcarea 
din natură, uită de pușcă, uită de venatil, uită de sine.

Ferbințela cresce din ce în ce; ârba se uscă, căl
dura jocă dâcă te uiți pe desupra spiceloru, distanțele 
te’nșelă, și seceta dă nascere la mii și mii de ocheane*),

*) Oclieanu numesce poporule orl-ce aparițiune 
iscată în urma refracțiunei atmosferice, precum fata 
morgana și alte aparițiunl de felulu acesta. 

cari îți înfățișeză în aeru cele mai ademenitore pri
veliști.

Musca te pișcă în față, după ce sorele țl-a prăjită 
pelea, și după ce prăfuiți ți a astupată porii șl țî-a us
cată gâtulă și plumânile.

Stai să amețesc! de, căldură și te uiți în drepta 
și în stânga după vre-unft puți! ca să-țî udl gâtlejuhl 
aprinsă de ferbințclă. I’uțurilc suntă rare în Bărăganu 
der când dai de umilă, și după ce tc-ai obosită sco- 
țendă burdufulă greu, guști cu poftă și sorbi lacomă 
apa cea rece scosă din adâncime de spăriată.

Incetulă cu încetulă sorele cade, căldura slăbeșce, 
ventulu adie și vine răcorea serei, care îți priesce multă 
mai multă decâtă răcorea de dimineță.

Gâștele și cocorii, cari s’au adăpată la prânzii din 
,,Gălățui“, apucă er’ drumulă cătră „Baltă11, umplendil 
aerulu de strigăte, și în șiruri regulate se lasă în „Ic- 
zerulă Călărașiloră“, pe care îhl întunecă cu mulțimea.

Cărăușii, când trecu prin Bărăganil, nu se impre- 
sioneză de nimicii din câte am spusă; ei se bucură dccă 
potii comici undeva pănă a doua ții, ca să plece, de cu 
zori, la Călărași.

Cum se va fi întemplându seu ce va fi pricina, 
nu interesezi! pe nimenea, destulă însă, că de câteorî 
drumeții trecil pe la moșia X, îi apucă ostenela ; obo- 
sescil ei, obosescil caii, uneori se strică rota seu se 
rupe osia și astfelă vrendu nevrendu seu pentru una 

seu pentru alta conăcescă în satu, conăcescă la câr
ciuma Rădiței.

* **
Der ce ne pasă nouă de Bărăganu seu de obo- 

scla drumețiloră! Astăili e Duminecă și la Rădița e jocu.
A mai fostă la Rădița jocă, a mai fostă și logo- 

fătulu la horă, cu tâte acostea adl e o di mare.
Nu-i mare pentru că vine și logofătulu la Rădița, 

ci este mare pentru că logofătulu a jelită pe mamă-su 
și acum n’o mai jcloscc.

IV.
Jocubl era la cârciuma Rădiței și p’acolo nimenea 

nu se încerca a întreba de ce estejoculă tocmai la ea. 
de ce nu este airea, de ce nu este la altă cârciumă, 
pentru că mai suntă două în satil.

Nimenea nu întreba, cu tote astea toți Bciau.
Erau trei Țigani, unulă cu lăuta, altulil cu cobza, 

er ală treilea, cehi mai bălană între ei, sufla în naiu 
pc prăpădite.

Cum c.mtau Țiganii, e lucru de a doua mână. Să- 
teniloru li-se părea că ei cântă bine și jucau cu cliefu 
de parcă de multă nu mai fusese la jocă.

Erau mulțl la Rădița.
Tinerele cojence cu papuci cu panclicuțe roșii seu 

albastre, cu rochii de stambă, în cămeși subțirele de 
pânză creță, în capă cu cârpe albe străvedii, cu măr
gele la gâtă, cu brățări de aramă seu de sticlă la mâni,
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oșalfl de darulă ce li se înfunda cu forța ; nolariulO 
și ginere-sfiu a escrisă in vera anului cuvinte asupra alorO 
200, : două suie de părinți, globe dela 2—3 llo' inl pănă
la 10 (1., taxa fiindă croită după starea materială a fie
căruia ; și fîindCk că părinții n’au voită să plătăseă, a scosă 
dela iiă-eare zăldge, și le-a dusă la casa notarială, cu 
scopă de a-le vinde în licitațiune.

VăijendO bieții âmenl că nu e glumă, și că deeă 
se va sc6te dela fiă-carele în calculă rotundă numai câte 
3 II. va li storsă sătulă cu 60011., au alergată .a Oradea- 
mare la liscalulă Sh fană '1'.......... împuternicindu-lă să
Iacă pașii necesari pentru a fi scoși din gura leului. Nu 
initulă advocată (ungurii) a făcută plănsore la inspeclo- 
rulă școlară Sipos Orban, carele a redusă globele la câte 
50 er. de persănă; ordinațiunea în acestă ințelesă s’a 
spedală senatului școlară, dăr ve<JI bine, senatulă n’a 
vrută să se lase de hotărirea lui și ăslă modă d. notară 
nu eliberăză zăiogele, de unde advocatulă s’a adresată 
cu a doua rugare la inspectorulă școlară, unde luorulă 
chiar acuma stă sub pertractare.

Eiă procedurele ăineniloră dela școlile comunali și 
de stată, — se scăte dela săracii plugari 5°/0 pentru 
susținerea scălei, rate anumite pentru pensiunea învăță- 
toriloră și pe lângă aceste glăbe scolastice pentru negli- 
gența âmbletului la scălă, cari se facă fără controlă și 
după placă, căci, precum ijică învățătorii și membrii se
natului, banii ne trebuescă pentru hărtiă, cerusă, cretă, 
cărți etc. ,had fizessen az ebadta“, las’ plătăscă cânele 
de elă.

Dăr vorba ceea: apa trece, petrile rămână! Dum
nezeu nu ne va lăsa. Crișanu.

Scirl polițienescl —■ losifă Băres, ucenică de cis- 
inară, vestită prin nenumărate sustrageri de obiecte din 
alelierulă maestrului său, fii găsită vagabundândă prin 
sătulă Bsdfaleu și arestată. I)upă-ce s’a constatată că 
numitulă la ultima sustragere a comisă și mai multe 
furturi în casa maestrului său, cu învoirea a’estuia va fi 
predată autorilățiloră competente spre pedepsire.

Dilerulă de aci V. GA miilea a fostă aliată Dumi
necă sera în curtea sa iiiorlă. Ancheta medicală con
stată că numitulă a avută o violentă scuipare de sânge 
țemoptisie).

In revierulă Vladeniloră s’a găsită ună căpău fără 
stăpână. Proprietarul^ să se anunțe la poliția de aci.

La representațiunea de Duminecă sera s’a perdută 
ună binoclu. Allătorulă e rugită să lă predea la polițiă.

Mulțămită publică. —■ D-lă Ioane Cassau a donată 
pent”U biblioteca scolei ndstre:

t. Resbelulă Franeo-Teutonică din 1870 -71 de 
A. Bujorii (10 fascicule.)

2. Actele pri.ilore la urdirea și înființarea Associa- 
țiunei transilvane (pe 98 de pagine.)

3. a Il-a adunare generală a Associațiunei transil 
vane (pe 114 pagine.)

4. Proiocolulă adunărei generale a Associațiunei 
transilvane ținută în 7 și 8 Seplemvre n. 1863 la Blașiu 
(pe 130 pag.)

Asemenea D-lă Diinitrie Ghibu comerciante in Tirgu- 
Jiului (România) a donată pentru biblioteca scălei năslre 
opulă germană „Bibliotlvk der unterhiltung und der 
wissens, constătăloră din 13 fascicule.

Primindă eforia școlară opurile de mai susă, pe 
c dea acăsta esprimă cea mii căldurăsă mulțămită Dom- 
niloră donatori.

Din ședința eforiei școlci centrale grănițerăscă de 
reuniune.

Hațegă, 6 Noemvre 1£87.
George Ciuciii, președ. Nicolae Sânziana, secret.

Ultime sein.
Jioma, 7 Noemvre. —-Sa constatatei în Abi

sinia presența Cazaciloru:
Sofia, 7 Noemvrie. — Eri dimineții la 10 

6re, prima locomotivă a intrată în gara din Sofia ; 
o mulțime compactă aștepta sosirea. Unu ban
chetă de 400 persdne a fostă oferită, presidată 
de prințulu Ferdinand incognito, de toți miniștrii. 
Prințulă Ferdinand a felicitată compania urân- 
du-i bună reușită. Antreprenorul^ d. Grozeff răs- 
pnnifendă, a (lisîi că la finele anului o locomotivă 
va merge la Tzaribrod.

Londra, 8 Noemvre. — „Standard11 cjice că 
discursulă contelui Kalnoky a produsă o iritațiă 
profundă la Petersburg, unde este considerată ca 
o desfidere a Austriei la adresa Rusiei.

DIVERSE.
Unu mortu viu. — (fiarele din Kcnfucky scriu o 

istoriă fărte ciudată. Ună anumită George Daniels, din 
Clinton, fiindă bolnavă mai de multe luni, că^ă în stare 
de letargia. Crecjendu-se că murise, fu pusă într’ună 
cosciugă, unde rămase două-Zec! de ore, pănă la sosirea 
rudeloră lui din împrejurimi. Acăsta se petrecu într’o 
Miercuri. Joi, pe la mie^ula nopții, cei cari veghiau a- 
supra mortului audindă ună suspină adâncă in cosciugă, 
de spaimă fugiră toți, afară de ună Neamță, anume Wab 
beking. Nouă suspine și gemrte au^indu-se, Wabbeking 
desfăcu capaculă cosciugului, și îndată văZu că Daniels 
nu murise. Scosă din sicriu și ținută în picidre cât-va 
timpă, elă făcu eâle-va mișcări convulsive, întinse din 
membre ca ună oină care s’ar fi deșteptată dintr’unu 
somnă îndelungată și începu a vorbi. A doua di, când 
veniră rudele pentru înmormântare ilu găsiră glumindă 
cu cei de față. Daniels Zlse că a avută cons iință de 
Iotă ce se petrecea îp jurulă lui fiindă in letargiă, dăr 
nu putea face nici o mișcare, nici chiar să miște din 
buze. A repetată textuală cuvintele prin cari doctorii 
au anunțată mortea sa rudeloră ; autjise ptânsulă aces
tora și-și dăduse fdrte bine sema de pregătirile ce se 
tăceau pentru înmormântare. Daniels e ună omă de 
opt-deci și doi de ani.

0 colecția de documente vechi — La librăria fra- 
țdoră Șaraga din lași se află o colecția forte bogată de 
o mulțime de documente și hrisdve domnesc!, atâtă pe 
pergamenlă cât și pe hârtiă, și anume : Eliașă I 1447, 
Eliașă II 1448, Ștefană celă mare 1492, Petru Rireșă 
1528, Bogdană fiulă lui Ștefană 1576, Moise Movilă 1631 
Vasile Lupii 1640, G. Gantemir 1681, etc. Fiăcare în
soțite cu sigilulă fiă-eării Domnă, care le-au eliberată. 
Precum și o mare colecția de peste 200 pe hărtiă in 
vechime de 200 ani. T6te aceste suntă reservate pentru 
Academia Română, cjice „Curieru!ă«

Losurile municipale de Bucurase!. — Li 1 Noemvre 
st. n. s’a făcută la Gotha a 83-lea tragere la sorți a 
împrumutului cu primejală orașului Bucuresel. Etă nu 
merele seriiloră desemnate de sorți pentru a fi rambur
sate : 238, 261, 345, 395, 441, 450, 797, 932, 1036, 
1243, 1340, 1444, 1642, 1771, 2063, 2091, 2173, 2351

2432. 2733, 2846, 3218, 3295, 2297, 3369, 3478, 3634,
3666, 3736, 3753, 4134, 4251, 4284, 4299, 4460, 4598,
4612, 4747, 5048, 5258, 5287, 5303, 5321, 5495, 5503,
5721. 5737, 5827, 5948, 6019, 6088, 6097, 6266, 6478,
6492, 6522, 6654, 6665, 6774 7388. Câștigurile prin
cipale la loteria municipalității Bucuresel Jsunt: Losul de 
100,000 lei seria 3634 Nr. 45; losulă de 25,000 lei se
ria 6 >22 Nr. 6 ; losulă de 5000 lei seria 2091 Nr. 4.

Meteorologiă. — Inlr’una din ședințele trecute ale 
Academiei Irancese din Parisă, d. Faye a analisată o lu
crare pe care d. Finley, unulă din meteorologiștii cei mai 
eminențl din America de Nordă, a publieat’o asupra ura- 
ganeloră din Statele-Unite, numite tornados. Aceste te
ribile fenomene snnlă ună adevărată flagelă pentru lu
mea nouă. Ele se producă pe fiă-care ană în numără 
de aprdpe 200, omorândă 800 persdne, rănindă 2000 și 
dârimândă 10,000 case. D Finley recomandă compa- 
Irioțiloră sfii asigurarea pentru a se garanta contra ru
inei de cari ()'InicO sunlă amenințați prin trecerea a câte 
ună tornado. Ceea-ce este mai interesantă in cartea sa, 
suntă amănuntele in cari întră asupra construcțiunei ca- 
semaleloră in cari se refugiază unii locuitori în casă de 
sinistru. Aceste casemate suntă în comunicațiă cu ca
sele și servescă de adăpostă locuitorilor^ surprinși de 
uragan. Pentru personele cari n’au casemate la dispo- 
siția loră, d. Finley sfătuesce pe compatrioții sâi ca la 
cea mai mică alarmă să șatjă în etajurlle de josă ale 
caseloră, cu spatele re^imate de Zgurile despre vestă. 
Gu tâte acestea spre mai mare siguranță este și mai 
bine încă ca locuitorii să iâsă din case și să se în
tindă cu pântecele pe pământă la o distanță des
tulă de mare încrucișându-șl barațele pe capă spre 
a-!ă prolege. I). Faye crede că ar fi bine, afară de a- 
câsta, sâ se propage în America teoria turbilioneloră as
cendente, care, de aci înainte, trebue să fiă substituită 
teoriei turbihdneloră ascendente, care șl-a făcută timpul. 
D. Dufour adresâză Academiei o notiță asupra unei trombe 
care a fostă observată acum de curândă pe laculă de 
Geneva. D. Faye a presintată Academiei și o seriă de 
frumose fotografii fOrte curate representândă învălmășala 
care a procedată marea furtună dela începutulă lui Au
gustă. Acestea dau a spera că fotografia va perde aci 
înainte de a se măsura prin comparațiune înălțimea no- 
riloră de totă felulă cari pănă aci au scăpată unoră ob- 
servațiunl precise.

Descoperire archeologică. — In Oregonă, ună locă 
stâncosă aprOpe de Portland, s’a găsită ună pesce pe- 
trificată pe o comă de munte pustiu, la o înălțime de 
3000 de metri peste suprafața mării. Acestă pesce de 
sigură e rămasă din acele periâde antediluviane, când 
munții cei mai înalțl chiară erau sub apă, precum au 
dovedită cele mai nouă cercetări geologice ale savanțiloră, 
cari au găsită chiar și pe Hymalaia urme de plănte și 
animale de apă. Capulă, pântecele și aripile de sub 
peptă ale peseelui găsită se vădă lărte bine și se potă 
cunăsce cu ochii nearmați; lungimea peseelui e de 17 
și jum. policari, er grosimea de 6 policari, sâmănă fărte 
multă cu scrumbiile de astăzi. Acestă reminiscință din 
timpuri antediluviane se află în proprietatea unui pro- 
lesoră din Boston
3 ZE* Miniere singuratice din „ Gazeta Transilva

niei'1 â 5 er. se potă cump&ra în totungerin 
lui I. GBOSS, fi în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.
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cu inele de cioie în degete, stau nerăbdătâre de-o parto 
și cu ochii plecați făceau pe nevinovatele.

Femeile măritate stau printre ele, cu fețele tre
cute de munca cea grea a câmpului și de răulu traiu 
și netezescu seu mai așeZă câte ceva la hainele feteloru.

Pănă vină feciorii și joculu este gata.
Sâ-i vedl îmbrăcat! în pantaloni de postavă de di

ferite color!, croiț! cam lărguț!, în cămăși cu pumnulețl 
și cu gulerfi cu câte trei nasturi, cujpapucl scumpi, cu 
peptare de postavă seu de mătase, cu pălării fine îm
podobite cu păunu seu cu flori, și să nu cred! că suntă 
țăranii, cari erî munceau în câmpii în ruptulă capului 
și cari desculți prin miriștea de grâu și de orzu um
blau ca pe trotoară.

„Dinga, dinga“ începu lăutarii și joculu s’a în
cepută.

împrejură și pe lăvițile Radiței stau bătrânii îm- 
brăcațl bătrâncsce, der totă în costume ca feciorii, de 
regulă însă cu căciuli în capă și cu papuci cu închec- 
torî în piciore; ei povestoscă despre felă de felă de 
lucruri, care au fostă mai nainte și care astădi s’au 
risipită în ventă.

Alăturea popa, cu hainele lui unse, cu păruită 
împletită și băgată pe sub reverendă, cu potcapiulu 
plin de untdelemnă, cu nasulă roșiu și sgrăbunțurosu 
si cu țuiculița în mână, povestesce despre draci, des
pre ângen, despre sfântulă .Sisoe și aripa Satanei“, des
pre puterea rugăciuniloru și despre necredința ce s’a 

înrădăcinată între cei tineri, și astfelu lățesce în po- 
poră învățăturile lui Christosă. Ună adevărată propo- 
veduitoră ală credinței! Nimenea nu pote dice nimică 
decâtu doră că’i Iipsosce simbolulă din mână.

Joculu începuse de multă.
Joculă este jocă și elă este afară, er cârciuma 

Radiței e mai frumosă pe din lăuritru ca pe din afară.
Afară se vede o ferestră ca de ună stânjină pă

trată, cu unu giamlâcă caracteristică în țera românescă 
pe ale cărei policidre se află nenumărate sticle cu ra
chiuri diferite și în tote colorile. Alăturea suntu miti
tei, colo ghiudenl, mai susă ceva pastramă uscată, mai 
la o parte prapori de mielu și chiagurl de vițelă, er 
sub strașină se vede aternată sumedenia de pastramă 
prospătă, pe care se plimbă milione de inusce ținend 
Țiganiloră isonul cântecile loru.

Der cum spuneamă, cârciuma Radiței e mai fru
mosă pe dinăuntru ca pe din afară, și cine vrea să 
dică că a fostă la Radița, să între la ca în casă.

Cârciuma unde șede lumea e cârciumă ca tote 
cârciumele, der are ea două odăi curate pentru câte 
ună ospe mai cilibiu seu cum dicea Radița pentru „6- 
menl din pol>licu“. Aceste două odăi erau lipite cu 
Iută, de amendouă laturile nisce paturi lung! coperite 
cu țole și cu diferite țăsături de casă. Icone în spre 
răsărită, câte o masă în fiă. care căsciâră, o oglindă cu 
rame aurii, nisce tablouri cari representau scene din 
Bulgaria. In unulă din paturi se aflau perinl și saltele 

pănă în grindă, tâte însă acoperite cu țăsături de casă1 
Păreții în laturi încă erau coperițl cu lungi țăsături în 
tote colorile, ceea ce da față odăii întregi.

Cine le-a făcută tote acestea nu se întrebă nime
nea, destulă că le avea Radița și Radița era harnică, 
și tote acestea erau ale ei.

Lumea era ațintită la jocă.
Deodată joculu se opresce. Bătrânii se scolă de 

pe lăvițl și privescu de-alungulu drumului, er Radița, 
drăcdsa cârciumăriță, îșl scose frumosulu ei capă prin 
giamlîculă hazliu, și se uita și ea unde se uita lumea.

Matei venea călare.
Erau cinci luni de dile de când nu fusese la Ra

dița, și astfelu totă lumea era în mirare; cum de Matei 
e la Radița la jocă și ce are de gând să facă?

Logofătulu era palidă și se simția mișcată, și inima 
ș*i-o audia cum bate.

Descăleca între strigătele țăraniloră, îșl lasă c.a- 
lulă în plata sfințiloru și scuturându-se de prafu întră 
la Radița,

Radița îlă prîm'i în casa cea mai de cinste, cum 
îlă primea totdeuna, se uită odată la elă în față, ; dâr 
nu (lise deocamdată nimică, dcorece băgă iute de 
semă că Matei nu pre se uita deadreptulă și că ochii 
și’i ține totu cam în pământă.

Era curiosă clipă.
(Va urma.)
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Acesta niorâ e înzestrată cu cele mai none mașini auxiliare teclinice.
Sunt în plăcuta posiținne d’a fabrica unu productu alesu (vălțuitu) și 

recomandu onor, publicu productele mele alese (vălțuite).
Afară de aceea ținu și unu depositu continuu de fructe păstăidse.
Kugăndu-me de o numerosă clientela, îmi voiu da totdeuna silința a 

mulțumi pe onor, mei mușterii atâtu în privința calității marfuriloru cât și a 
prețului.

Cu distinsă stimă BEABTIKT FBOMM.

.•Uit. Ut bUTBE. zi Bnrsa de Bueurescl.
din 7 Noemvre st. n. 1887. Cota oficială dela 22 Octomvre st. v.

Rentă de aurii 5% ...------
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 99.75
Inhptunidtultf căilorîi ferate

ungare . . ...................145 15
Amortisarea datoriei eăi- 

lorfl ferate de ostfl ung. 
(i-ilia emisiune) . , . 97 20 

Araortisarea datoriei căi- 
lorft ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) ....------

Ainortisarea datoriei căi- 
lorfl forate de ostd ung.
(3-a emisiune) .... 11325 

Bonuri rurale ungare - . 104.70 
Bonuri cu ci. de sortare 1C4.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

dlișfi.............................. îv4.—
Bon irl cu ci. do sortare 104. — 
Bonuri rural- tr.-jJsih’M-*- 104 95

Bonuri croato-slavone . . 104 25 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung..............................99.75
Împrumutul fi cu premiu

ung....................................  123 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Sogedinului . 122 — 
Renta de hArtiă austriacă 89.70 
Renta a>*g. austr. . . 82.85
Renta de aurtt austr. . . 112-10 
Dosurile diu 1860 . . . 134.80
Acțiunile hăncel austro-

ungare ..................... 888 —
Act. bănceî de credit A ung. 288.— 
Act. bănceî decredibl austr.282.20 
Ârgiatulfi —. — Galbinl

împărătesei ..... 5 93
Napole&n-’d’orT .... 9.42 
Mărci 100 îr.ip. germ. . . 61 50 
L» îra 10 Livres storlinge 125 25

Cump.
Renta română (5°„). 93>/a
Renta rom. amort. (5°/0) . 96—

» convert. (6%) 91—
Impr. oraș. Bti". (20 fr.) 34—
Credit lonc. rural f70'(,,' 105—

» .. ■„ (5»/0) . 91’/,
• • urban (7°/0) 103—
• , (6°/o’ • 96—

» * iău/o'l • 87',,
Banca rațională a României 500 Lei------
Ac. de asig. Dacia-Roni. ------

• • Na(tonală ------
Antă contra bilete de bancă . . 14.1/,
Biricnote austriaco contra aură. . 2.03

A

Xj>’

■V*

•5»
.'fe

*
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AMICULU FAMILIEI, piară bel Iristicu și enciclo 
pedică-literaru eu iluslrațiimi, Cursulă XI. — Apare liunei. 
in 1 si 15 di a lunei în numeri de carte 1 ‘/a- -2’/a eo!e franccse. 
cu ilustrațiuni fium6<e; și publică arliclii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanurl, suvenir! de eălâlori:» ș. a. — 
Mai departe Iracleză Gestiuni literare și scientiiico, cu 
reflesiune le eerințe'e vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune vieța sixv.Jă a R. mâniloră de prelutmdenea, 
precum și a celorlalte poporațiunl din patriă și străi
nătate; și prin umorii dulce și satiră alesă nisuesce 
a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste Iotă nisuesce a întinde luluroră indi- 
vitțiloră din familiă o peltecere nobilă și instructivă. 
— Prețulă de prenumerațiune pe anulă întregit e 4 fl. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibill și în timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revistă bisericescă, scolastică

1887.

vând.
9 V.
97—
92—
36 —

106—
921,.

104 —
97—
88l/a

15 —
2.04

$ și lnerară. Cursulă XIII. — Apare în broșuri lunare 
de câte 2’/4—31/. c61e; și publică artic Iii din sfera tu
turora sciințelorO teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbători și diverse ocasiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scienlifice- 
literarl. — Prețuia de abonamente pe anulă înlregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă- 
tibill și în bilete de bancă și in timbre poștali.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu în Gherla 
— Szamosujvâr, unde se mai află de venejare și ur
mă țârele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă 
vinarii. Prețulă 20 cr.

Idealuiu pierdută. Nuvelă
Z Rovinară. Prețulă 15 cr.

Opera unui omu de bine.

e
*

de l’aulma C. Z. Ro-

originală de Paulina

originală. —
C.

Continuarea nuvelei: ,,Idealuiu pierdută- — de Pau-
$ lina C. Z. Rovinară. Prețulă 15 cr.
ii Fontâna dorului. Nuvelă poporală de Georgiu

Simu. Prețulă 10 cr. I
Codrenu craiuiu codrului. Baladă de Georgiu j

e Simu. Prețulă 10 cr.

$ 
0
€

Elu trebue sâ se însore. Nuvelă de Mat ia Schwarlz 
traducere de N. E. Negruțiu. Prețuită 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea 
lei Drago.șă. Nuvelă istorică națională. Prețuia 20 cr

Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs- 
mann. de Ioană Tar.co. Prețuită 30 cr.

GHERLA - SZ.-UJVÂB.
Probitatea în copilăriă. Schiță din i-fara educa- 

După Ernest Legouve, membru ahl acadeini i 
Prețulă 10 cr.

Barbu cobzarulu Nuvelă originală de Emilia 
Lungii. Prețulă 15 cr.

Hermann și Dorotea după W. de Goeihe, fraduc- 
țiune liberă de Constantin Morarii). Prețulă 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragedia in 5 acte, după Eu- 
ripide, tradusă in versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr,

Petulantulu. Comediă în 5 acte, după Angusiă
Kolzebue tradusă de Ioană St. Șuluță Prețulă 30 cr. 

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în sa'ele 
gimnasiului din Fiume prin Vincețiu Nicâră prof. gim- 
nas. Cu poriretulă M. S. Regina României. Prețulă 
Î5 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buficescu. Unu volumă 
de 102 pagine, cuprinde 103 poesii bine alese și a- 
rangiate. Prețulă redusă (dela 1 fl 20 cr. la) 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese de 
Ioană Popă Reteganuiă. Ună volumă din 14 cole. 
Prețulă 60 cr.

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
auru. Studiu archeologică de I). O. Olinesdu. Prețulă 
20 cr.

Apologia. DiscusiunI filosofice și istorice maghiare 
privitâre la Romani, invederile și rectificate de I)r. 
Gregoriu Silași. — Partea 1. Paulă Hunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românescl in vorbire și scriere 
invederiiă și aprețială de Dr. Gregoriu Silași. (Opă 
completă ) Broșura 1. II. și III. Prețulă broș. I. 11. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Totetrei împreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Românu. Cartea I. II, III. 
IV. cuprinijendă materii forte interesante și amusanle. 
l'rețulă la tâle patru 1 fl., câte una deosebită 30 cr

Biblioteca familiei. Cartea I. cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.

Colecte de Recepte din economiă, indusiriă, 
merciti și cheiniă, pentru economi, industriași și 
mereianțî. Prețulă 50 cr.

Economia pentru scâlele
Ii. Pn-țulă 30 cr.

Îndreptară teoreticii și 
mentulu intuitivă în folosulă

popor, de T. Roșiu.

co
co-

Ed.

practică pentru înveță- 
elevilorfi normali (pre-

Tipografia ALEXI, Brașovfi.

Cursuiu pieței Brașovu
din 8 Noemvre st. n. 1887.

Bancnote românescl .... Cump. 8.67’/4 Vând. 8.73

Argint românesc.................. > 8.60 « 8.65
'lapoleon-d’orl...................... » 9 92 » 9.96
Lire turcescl.............................. » 11.22 . 11.26
Imperiali............................... > 10.20 » 10.25
lalbenl................................... > 5 90 » 5.95
Scrisurile fonc. «Albina» 6% > 101.— . 102.- -

n ’ » 5°/0 1» 98.— • 99.—
Ruble RusescI.......................... > 113.— » 114.*/.
Diseontulă . . » n. — 10°/9 pe ană.

I parandiali), a învfțătordoră și a altoită bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesorii preparandială. Pre
țulă unui esemplară cu porto francată 1 (I. 80 cr. v. 
a. In literatura nășiră pedagogică abia allămă vre-ună 
opă, întocmită după lipsele scoleloră nrtslre în măsura 
în care este acesta! pentru aceea îlă și recomandămă 
mai alesu Direeloriioră .și invâțătoriloră ca celoră în 
prima liniă interesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro 
mâni. De Vas. (ir. Borgovană. Prețuită 15 cr.

Manualii de Gramatica limbei române nentru sed- 
lele poporali In 3 cursuri de Maximă Popă profesoră 
la gimnasiulă din Năsâudă. — Manualulă acesta este 
aprobată pr'n lnaltulă Minisleră de cultă și instruc
țiune publică cu rescriptulă de dato 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețulă 30 cr.

Nu mă uita. Colecțiune de versuri funebrall, ur
mate de iertăciuni, epitafiă s. a. Prețulă 50 cr.

Carte conducâtore la propunerea calculărei in 
scola poporală pentru învățători și preparancțl. Broș. 
I. scrisă de Gavrilă Trifu, profesoră preparandială. 
Prețulă 80 cr.

Cele luai eftiue ctlrți de rugăciuni.
Mărgăritarul^ sufletului. Carte bogată de rugă

ciuni și cântări bisericești fărte frumo.să ilustrată. Pre
țulă unui esemplară broșată 40 cr. legată 50 
gată în pânză 60 cr. legată mai fină 60, 80, 
1 II., în legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritaru sufletescu. Cărticică
găciunl și cântări bisericesc! — frumosă ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericesc!. Prețulă unui esemplară 
broșată 1* cr., — legată 22 cr., legată în pânză 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe icâne fru- 
mose. Prețulă unui esemplară trimisă franco e 10 
cr.; — 50 esemplare costau 3 II.: 100 esempl. 5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născetorei 
de D deu urmată de mai multe rugăciuni frumâse. Cu 
mai multe ieâne frumose Prețulă unui esemplară 
espedată franco e 10 cr.. 5) esemplare 3 II., 100 esem
plare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosă. Prețulă unui 
esemplară legată e 15 cr.

cr. le-
90 cr.

de ru-
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