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amu arătată cu esemple vine cum procedă or
ganele administrative ungurescl țață cu bieții 
funcționari români, cari au cea mai bună cuali- 
ficațiune și suntu harnici și muncitori; amu a- 
rătată cum li se ia pânea din gură, fiindă lă- 
sați pe drumuri cu familii numerose; amă ară
tată că ud! este destulă ca cineva sS fia născută 
Română spre a fi scosă din orice combinația, 
ce i-ar face posibilă a ocupa ună postă fiă câtă 
de modestă ; antă arătată că în loculu unoru Ro
mâni bravi, cinstiți și bine calificați se candi- 
deză și se numescă nisce protegiați ai pașaleloră 
comitatense, cari în cele mai multe cașuri simtă 
nisce nevoiași și fdrte adeseori chiar nisce vene
tici răpcigoși.

Acum voimă să demonstrămă cu ajutorulu 
unui altă esemplu ce spirită și ce disposițiă 
domnesce chiar în centru, în senulu guvernului 
ungurescă, față cu funcționarii și candidații la 
funcțiuni publice de naționalitate română.

Casulă, despre care voință să vorbimă, e 
fdrte caracteristică și s’a petrecută într’ună c.o- 
mitată din Ardeală. Președintele tribunalului 
din capitala acestui comitată a candidată pentru 
ocuparea unui postă mai inferioru la memoratulă 
tribunală, după cum cere legea, trei inși. Intre 
acești candidați celu dinteiii era cu numele Boer.

Propunerea președintelui de tribunală ajunge 
în cele din urmă în manile ministrului de jus 
tițiă ungurescă. Nu trece multă și președintele 
se pomenesce că i se reîntorcă actele dela Peșta, 
cu mustrarea, că de ce a candidată primo loco 
ună Română?

P6te ori și cine să-și facă o ideă despre 
starea lucruriloru la noi, când ministrulă dejus- 
tițiă mustră pe subordinatulă său, că a avută 
„neghiobia11 ori „cutezarea11 a pune în candidațiă 
și ună individă de naționalitate română.

Destulă că faptulu s'a petrecută. Președin
tele tribunalului din vorbă, adusă în încurcătură 
prin mustrarea ministrului său, a citată pe can- 
didatulă Boer la sine și l a întrebată, că unde 
este botezată. Acesta i-a răspunsă că și-a pri
mită botezulă la calvini și că este de naseere 
Ungură. Atunci președintele i-a cerută testimo 
niulu de boteză, de care, <}ise elă, are trebuință 
pe câtva timpă in interesulă candidatului, fără 
însă a-i spune adevărata causă.

Primindă atestatnlă cerută președintele l’a 
trimisă îndată ministrului cu observarea, că can- 
didatulă e Ungură și de religiunea calvinăseă. 
Imediată a și primită răspunsă dela Peșta, ară- 
tându-i-se că candidatulu este acceptată și numită 
în postulă pentru care a fostă propusă.

Ministrulă de justiția — casulă nu este toc
mai nou, s’a petrecută ceva mai de multă—nu 
întrebă decă candidatulu e ornă integru și cu 
tdte calificațiunile recerute, ci îutrăbă ce este: 
Română ori Ungură ori Evreu patriotă ; minis
trulă de justiția ală unui stată în care trăiescă 
trei milidne de Români se turbură și se înfuriază 
pentru că președintele ungură ală unui tribunală 
dintr’ună ținută românescă ală Ardealului are 
marea „nesocotință11 de a candida la loculă ânteiu 
pe ună presupusă Română și îndată ce se do- 
vedesce contrariulu că adecă candidatulu nu e 
Română, mânia lui este împăcată și nu mai pre
getă nici ună momentă de a da candidatului apro
barea sa.

Mai este trebuință ore de comentară, mai 
este de lipsă 6re să arâtămă, că nu grija pentru 
mersulă regulată ală administrației ungurescl, nu 
considerațiunl privitdre la cunoscința „limbei sta- 
tului“ și la alte calificațiunl pretinse de legile 
actuale ungurescl, conducă pe guvernulă dela 
Pesta în cașuri analdge, ci tendința lui este de 
a face impdjibilă Românului să mai ajungă la o 

funcțiune în acestă stată, scopulă lui este de a-i 
lua pânea din gură și a-o da Ungurului său 
Evreului, care se bucură de protecțiunea lui ?

Și foile ungurescl, subvenționate și nesub
venționate, totă mai au nerușinarea a susține, 
că în acestă stată toți cetățenii se împărtășescă 
de egale drepturi, că toți suntu adăpostiți la ra
dele binefăcătdre ale liberalismului ungures ni.

Ce egalitate, ce dreptate și ce liberalismu 
este acela, când cetățănulu este prigonită nu
mai și numai pentru că l’a născută o mamă ne
maghiară, când nu se sfiescă cei dela putere, 
într’o țeră unde maioritatea coverșităre a popo- 
rațiunei este română, a se arăta indignați, că se 
candidăză într’ună ană odată și ună Română 
pent’rună postă inferioră?

Acăsta nu e egalitate, ci volniciă detesta
bilă, nu e dreptate, ci asuprire strigătăre la ceră, 
nu e liberalismă, ci celă mai cinică despotismă.

In fața unei asemenea asiatice stări de lu
cruri nu mai este cbipă de lecuire, nu mai păte 
fi scăpare pentru noi Românii decâtă numai a- 
tunel, când vomă ave garanția, că miniștrii nu 
’șl mai potu bate jocă de interesele nostre cele 
mai vitale individuale și naționale.

Pressa rusii și lămuririle d-Iui Kalnoky.
„Le Nord," f<5ia ministerului rusescu de es 

terne, publică ună aspru articulă contra celoră 
vorbite de d-lă Kalnoky în delegațiuni.

Rusia, dice foia rusă, nu va admite, ca ministrulă 
ausiro-ungară, pentru ca să obțină succese parlamentare, 
să schimbe rolurile și să in'ățișeze ca turburătorii ală 
păcii pe acelă stată, care singură numai a dată pănă 
acum dov. <|î de iubire de pace. Nu Rusia, ci alianța 
triplă e unu periculă pentru pace, fiindă-că sprijinesce 
regimulă aventuriosă ală Coburgului și submineză res- 
pectulă ce se datoresce tractateloră internaționale, l-ar 
fi ușoră Rusiei să dovc-descă, că alegerea prințului de 
C.oburg e o operă a conspirațiunei; dăr e probabilă, că 
Rusia va răspundi -i dispreță la limbagiulă desfrenată 
purtată contra ei. (fontele Kalnoky hi- fi lolosită tnai 
multă raportului dintre Rusia și Auslro-Ungaria, dăcă 
n’ar fi vorbită de locă.

Cehii și Ungurii.
F6ia cehă „Narodni Listy“ scrie unu articolă 

despre sărtea celoră șese-<|ecl de copii orfani 
slovaci din comitatulă Trencină, pe cari Ungurii 
i-au deportată ca să’i maghiariseze. Din acestă 
articolă reproduce „Pester Lloyd“ următorulă 
pasagiu :

.Umanismulă maghiară] să'șl ia gândulă dela acestă 
modă barbară de a răpi băieții din brațele mameloră 
Iotă și de a’i scote din velrile loră eu pumnii și cu bi- 
ciulă, numai ca să crescă din ei Maghiari buni pe pus
tele Ungariei, numai ca să reînvieze și improspeteze prin 
sângele loră sănetosă corpurile maghiare cele corupte și 
enervate prin estravaganțe, corpuri desecate și desperate 
pentru viitorulă loră. Să privăscă acăsfă societate mo
rală, care distruge și nimicesce vieți familiare, să pri
văscă in ochii creștinismului, în fața Europei culte ș* 
să vadă, că ea calcă sub pieiore consciința dreptului, 
j6că tină jocă fără lege și fără Dumnezeu față cu cele 
mai sfiinte sentimente ale unui poporă, care e mai con
servată și in privința morală și fisică mai multă decâtă 
stăpânii săi cei slăbănogițl, ună poperă, care e de mii 
de ori mai consciu de sine decâtă ar-eia, cari ilă dom- 
nescă.

Și cu atau niijlăce neumane, revoltălore ne mai 
pomenite, cu atarl tiranisărl și tortuil socotessă Ma
ghiarii, că voră pută câștiga pe Slavii translaitanl pentru 
progrunulă supremației loră? Noi credemă încă, credem 
in dreptatea tribunalului istoriei lumii; orfanii slavi de 
bună semă îșl voră afla cândva și răsbunători.“

„Pester Lloyd“ numesce acestă pasagiu e- 
șitu dintr’o inimă simțăre și sfâșiată de durere 

de atâta tirăniă, „un pasagiu care [pătimesce de 
alienațiune mentală".

Câtă nesimțire și nerușinare!

SOIRILE PILEI.
Nu e mirare, dăcă și in comuna Telciu, care este cea 

mai de frunte comună in fostulă districtu ală Năsăudului, 
numerulu sufleteloru jidovești a ajunsă deja la 45. 
Causa o aflămă in insașl inteligența română de acolo, 
despre care ni se scrie, că trăesce in mare dușmănia și 
neînțelegere. In fruntea poporului română din Telciu se 
află ună preotă cu 6 învățători, ună notară, c.olectoră, 
primară și elțl inteligențl români, cari multe lucruri fru- 
mose și absolută necesare ar pute săvârși în interesulă 
poporului, din a căruia sudore trăescă; der, durere, pe 
lângă cele scrise in nr. 234 ală fdiei nostre, mai pri- 
mimă o corespondență, prin care ni se înfățișezi in cele 
mai negre colori relațiunile reciproce între inteligenții a- 
celei comune. Pisma și răutatea dintre ei subminăză 
precum se vede și zidulă de apărare ală poporului, in 
ală căruia interesă absolută nimică nu se lucreză. Co- 
respondentulă ne presentă ca urtjiloră ală neînțelegeri- 
loră pe d-lă preotă locală Gregoriu Popă; de vre-o cjece 
ani nu s’au făcută nici rațiociniile bisericei, așa că ni
menea nu mai scie cum stau trebile cu cassa. La totă 
casulă insă, de s’ar administra averea bisericiloră ori 
câtă de consciiiițiosă, presentarea la timpă a socoteli'.oră 
înaintea poporului o cere nu numai regulamentulă, ci și 
interesulă desvoltărei spiritului economică ală poporului 
și interesarea acestuia de averea publică. De acesta 
trebue să ț'nâ comă d-lă preotă. fir dela fruntașii in
teligențl eeremă mai puțină egoismă și mai multă abne- 
gațiune. Fără de acăsta e imposibilă armonia, a căreia 
lipsă dă naseere la ireparabile perderl.

—x—
D-lă 1 . Rebreanu, învețătoră în Lăpușulu ungu

rescă, ne trimite cuprinsulă unei lungi dispute, ce a a- 
vut’o d lă preotă română din Nușfalău, Ioană H. Bo- 
teanu, cu ună maghiară de frunte din municipiulă Sol- 
nocă-Dobeca cu ocasiunea înlrunirei la o masă comună 
in comuna Feleaculă săsescă. Disputa a avută locă în 
una din ijilele de astă-vărâ și e in adevără interesantă 
din punctă de vedere teologică. D-lă Boteană a dove
dită multă pătrundere in sciințele dogmatice creștine cu 
ocasiunea combaterei principiiloră panteiste ale adversa
rului său și a raportată admirabilă succesă prin învin
gerea totală a lui, făcendu-lă să recunoscă și să se de
clare pentru recunăscerea esistenței lui Dumnezeu, așa 
precum ne învață biserica creștină. De asemenea a do
vedită d-lă Boteanu fundate cunoscințe istorice, la com
baterea adversarului său și în cele ținătăre de istoria 
națională a Româniloră. Cu ună cuventă, d-lă Boteanu 
e ună preotă, care pănă acum numai onăre a tăcută 
colegiloră săi.

—x —
Ministrulă comună de resboiu Bylandt-Reidt a ară

tată delegațiloră necesitatea d’a se spori cavaleria, fiindă 
slabă in comparația cu numărulă sporită ală cavaleriei 
celorlalte state mari.

—x—
Fabrica de arme din Steyr va spori numărulă lu- 

crătoriloră pentru fabricarea pusciloră cu repetițiă, nece
sare armatei comune, dela 4000 la 7000. — Semne de 
pace !

—x—
Cheltuelile făcute de guvernulă comună pentru pro

curarea de pusei ale armatei dela 1868 pănă în 1885 se 
urcă la 31,482,000 fl. In acăstă sumă nu sunfă cuprinse 
și cheltuelile făcute cu puscile landwehrului și honve- 
dimei.

—x—
In comuna Nagy-Szemlak (Semlacul de lângă Arad?) 

e mare dușmăniă intre femeile din comună și între invă- 
țătoră, de ce? nu se spune. Destulă că câte-va <)ile una 
după alta i-au făcută demom-trațiunl înaintea casei, ba 
inlr’o tji i-au intrată furiâse în casă, l’au bătută bine și 
pe elă și pe nevastă-sa, i au aruncată pe toți ai casei 
afară, au sfărimată mobilele și cu ele au aruncată după 
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ei. SolgăbirăulQ intervenindă, puse pe în' ățăloră erăși 
in funcția sa, er pe patru dintre femei le-a arestata.

—x—
In f6ia oficială ungurescă a apărut nisce curiose numiri. 

Ministrul^ Trefort numesce visitatori școlari ministeriali: 
pentru Deva pe notarulă publică Alex los. Kenosi; pentru 
Hațegu, Orlea sub cetate, Sântă-Măria pe advocatulă K. 
Dane; pentru Hunedâra, Hosdate și Răcășteu pe depuia- 
tulă diefală K. Pogany; pentru Coroesci, Măcesdeni, Pa- 
roșeni, Barbotena din susă, Uricani pe solgăbirăulă Ed. 
Goro; pentru Orestiă pe inginerulă montană în pens. I. 
Rieger; pentru Jibottl, Balomiri, Vinerea și Tișchinți 
(Pistinca) pe solgăbirăulă Iul. Kepcza; pentru Geoagiulu 
de josă, Binținți și Jalmarl pe contele Sief. Kuun; pen
tru Cugiril și Vaidei pe notarulă de cercă Laurențiu 
Berciană seu pe „patrioticesee": „Lorenrz Bercsan» ; 
pentru Romosă și Romoșelă pe preotulă ev. Friedrich 
Leonhardt; pentru Beriu, Șibișelă, Căstău, Orăștia Bia- 
cului, OrSștiâra și Seraca pe profesorală gimnasială I. 
Sandor; pentru Turdași, Pricazil, Jeledința și Spini pe 
preotulă ev. ref. Ludv. Bartha; pentru Mărtinescl, Mă
gura și Tomasasa pe preotulă ev. ref. Moses Kiss; pen
tru Dineu mare și mică, Gridă, Ocolicelă și Boșorodil pe 
notarulă de cercă Fr. Agai; pentru Bradil, Ruda, Mi- 
hăilesci, Blăjeni și Polingani pe solgăbirgulă Oliv. Krasz- 
nai; pentru Băița, Hațegelu (HățeganI) și Ormindea pe 
solgăbirăulă K. Beke; pentru Balșa, Mado Almășelă, 
Valea mare, Carpeni, Argeni (Argeu), Bechia, Mermezeu, 
BoreșilC?) pe solgăbirăulă los. Orbanaș; pentru Almașu 
de mijlocii, Almașu mare, Porcura, Poiana, Valea epii 
și 1 echer eu, pe notarulă de cercă P. Roboiină. — Pen
tru lămurirea Româniloră, le comunicămă că acești >vi- 
sitatori școlari» din acelă comilată curată românescă, 
asupra căruia au pusă rele gânduri Ungurii dela putere, 
au menirea a unelti contra scoleloră române in intere- 
sulă maghiarisării, nefiir.dă de ajunsă inspectorulă șco
lară. Preoții și dascălii noștri să fiă harnici și să intern 
pine orf-ce uneltire cum se cuvine.

—x—
Deschiderea liniei fer ate Oradea - mare, Beiuștl- 

Văscău și Szombotsag-Dobrești s’a hotărâtă pe rjiua de 
14 Noemvre, în urma concesiunei ministrului de comu 
nicațiune.

—x —
George Țiunea, învățătoră gr. or. în Vărădia și 

comisară școlară din incidentulă, :ă pentru epistolele 
oficiose adresate lui în limba română a fostă con
strânsă a plăti portulă poștală îndoită pe basa ordina- 
țiunei ministeriale din 25 Augustă a. c. Nr. 31.967, care 
dispune că corespondințele ofici6.se neadresate in limba 
maghiară să fiă supuse postportului îndoită, recercă pe 
cei ce stau in corespondență oficiosă cu densulă a se 
acomoda acestei ordinațiuni, căci elă nu mar pote plăti 
postporturi îndoite. — Noi îi sfătuimă să facă ca preoții 
din comitatulă Cojocnei, să-și instiiue în comunele res
pective curieri proprii, dintre țăranii noștri pe rendă, 
numai să fiă adressa totă românăscă.

—x—
Consistorulă eparchială aradană este con heinată 

în ședința plenariă pre Marți în 3/15 Noemvre a. c. la 
9 6re înainte de amerjl.

—x—
Direcțiunea associațiunei aradane pentru literatura 

și cultura poporului română a decisă a arangia în de- 
c.ursulă anului curentă ună ciclu de prelegeri publice în 
Aradii.

*La Liberte Romaine" se numesce ună nou diară 
română in formală mare ce apare in limba trancesă în 
BucurescI, sub redacțiunea d lui Frideric Dame. In pro- 
gramulă său, ne spune că va fi independă, nu va avă 
legături cu nici ună partidă care’și dispută puterea, ci 
va studia sinceră t<5te cestiunile și va judeca imparția’ă 
pe omeni și lucrurile. Ii dorimă vieță lungă !

—x —
In bugetulă comunei Oedenburg pe 1888 figureză 

ună aruncă de 41—53 cr. la tlorinulă de dare, fără ca 
orașulă să aibă măcară o pardoselă cum se cade.

Comitetulă Asoc. pentru sprijinirea invățăeeiloră și 
sodaliloră români și Societatea Sodaliloră români Invită 
la producțiunea și petrecerea colegială întocmită de So 
cietafea Sodaliloră români din Brașovă, împreunată cu 
cântări, declamațiuni și o piesă teatrală esecutate de 
membrii societății pe lângă orchestra musicei militare. 
Producțiunea se va ținea Duminecă în 8 (20) Noemvrie 
1887 in onărea generoșiloră fondatori Michailă și L'lisa 
Stroesco în 4iua onomastică. Seopulă este ajutorarea 
invățăeeiloră și sodaliloră români. Petrecerea se va da 
in sala Hotelului Nr. 1 la 7l/a 6re săra. Amărunte se 
vă Jă in programa de mai josă: Comitetulă Asociațiunei 
pentru sprijinire si ală Societății Sodaliloră români. — 
Intrarea de persană 1 fl., pentru domnișore 50 cr.. ga
lerie 50 cr. Bdete se potă căpăta la dd. Eremias ne
poții și librăria d-lui Ciurcu. — Programa producțiunei : 
1) Cuventu de deschidere. 21 Potpouri românesd, musica 
militară. 3) Declamațiune ocasională. 4) Sub acesta ne- 
gră slâncă, coră aranjată de d-nu A. Popovici, cântată 
de corulă sodaliloră. 5) Declamațiune. 6) L'ramu p'unu 
verfu de munte, coră aranjată de d-uu AT. Popovici, cân
tată de corulă sodaliloră. 7) Vecinătatea periculâsă, co- 
medtă intr’ună actă, lor alisată din nemțesce, jucată de 
membri societății. — După producțiune urmeză danță. 
Incepululă la 71/, 6re sera.

—x—
In privința bălei prințului de coronă germană se 

raporteză, că elă a fostă până acum de șăpte ori ope
rată. Deja jumătate din laringe i-a fostă scosă de pro
fesorulă Kusfer in 1881. Vocea prințului abia se aude 
în depărtare de 10 pași.

—x—
Imperălesa Germaniei Augusta e greu bolnavă din 

causa sciriloră ce le-a primită despre fiulă său prințulă 
de cordnă. Boia ei inspiră îngrijiri, spune o telegramă 
din Berlină.

Joi in 5 (17) Noemvre se va da în sala hotelului 
Nr. 1 ală doilea concertă de abonamentă de cătră or
chestra orașului. Atragemă atențiunea publicului iubi- 
toră de musică asupra acestoră concerte bine întocmite.

Unii conflictil roiuâno-grecu.
0 telegramă ce amă primit’o erl din BucurescI a 

desmințită soirea dată de unele 4iaro> că minislrulă de 
esterne română ar fi voită să demisioneze din causa 
unui conllictă cu representantulă din BucurescI ală gu
vernului grecă.

Afaccea stă astfelă: Murindă ună individă în Ro
mânii, după care a rămasă o moștenire ce trebuia să 
se reguleze, însărcinatulă de afaceri grecă ceru să i se 
recunâscă lui dreptulu de a regula moștenirea, fiindă că 
mortulă era supusă grecă. Guvernulă română a con

testată acăsta și tribunalulă română a împărtășită vederile 
guvernului său. De aci mare supărare pe însărcina- 
tulă de afaceri grecă, care a și plecată din BucurescI. 
Conflictulă insă s’a aplanată.

Aci trebue să aminfimă, că cei mai mulțl supuși 
streini, chiar de neamă streini, mai alesă greci și bul
gari, în România se dau de Români când e vorba a suge 
la vr’o (iță a țării, ăr când e să servăscă în armată, 
ori după ce facă averi din bani românesd ori e să se 
reguleze vr’o moștenire din acele averi, atunci se ivescă 
neamurile grecesc! și bulgărescl, cu Atena și cu Sofia cu 
totă, și reclamă naționalitatea recrutului, averile mortului 
și dreptulă de a regula moștenirile. Sătura-se voră odată 
Românii de a da streinului bucătura din gura loră și a 
celoră de ună neamă cu ei?

Noi unii ne-amă săturată. Averea unui prință ro 
mână a fostă reclamată de cele 8 —10 fațnifii grecesd din 
Brașovă, dintre care insă numai una e curată grecăscâ, 
ca avere grecăscâ și Ungurii li-au dat’o Și.neamurI de ale 
acestoră Greci de aci, in România facă pe Românii și 
au chiar slujbe!

ScirI polițienesc!. Câtă de întemeiată e disposiți- 
unea poliției, ca să fiă provă4ute cu lampe (felinare) a- 
prinse carele ce circuleză pe stradele cetății și suburbie- 
loră orașului, dovedesce din nou faptulă, că alaltă-seră 
pela 7‘/s ore două cară, ce nu aveau felinare, s’au lo
vită așa de tare unuia inlr’altulă, incâtă capulă oi-, tei a 
străpunsă ună cală, care a și murită imeliată.

Deorece ărna se apropiă totă mai tare, se face a- 
tentă publicu ă ca să se prova4ă cu năsipă, pentru ca 
fiindă lunecușă să presare pe pavagiu.

A4î înainte de ame4I s’a găsită în Strada Căldă- 
rariloră ună portofoliu de pele cu o mică sumă de 
bani. Păgubașulă ilă găsesce la polițiă.

V^HIETATE.
Ună visă.

Murise junele și dibaciulă cânlăreță, murise inge- 
niosulă și amabilulă măestru, ce ni se păru a fi trimisă 
de Foliimnia română, să ne descopere farmeculă ariiloră 
năstre și să ne arete prin pena și arculă său, că acele 
arii își au sorgintea loră în armonia sfereloră, și sunlă 
acărdele cele mai drăgălașe și mai plăcute ale ânge- 
rilorO și ale lui Dumne4eu 1

Murise C. și multe lacrămi că4ură pe mormentulă 
său rece și mută, și mu'te flori se depuseră pe acelă 
mormentă, tăte martore a iubirei, ce o avău inimele ro
mâne cătră acela, ce ne-a lăsată multe armonii, în=ă 
mai multe încă a luată cu sine. Murise, și vestea stră
bătuse țera din margini în margini, și toți ilă plângeau, 
cari ilă cunoscuseră, ori ii audiseră viăra și melo
diile lui.

Piâns’am și ea in singuratica mea căsuță, la a că
rei ferestră, o, de câte ori, serile după amurgă, ascultam 
răpitărele cântece, ce le scotea elă din inima sa, și din 
cărdele drăgălașei sale cremonese! — Piâns’am: de <e 
6re lacrămi așa de limpedl, așa de sincere și curate, șă 
fie e'e interpretulă negrei și strivitorei durerii...

Dăr intr’o sără, după ce-mi aprinsesemă lampa, și 
4ării hârtia cu note pe măsă, scumpe palpitări ale ini- 
mei și artei lui, priviiu la acea hârliă cu jale, și luâir- 
du o iu mână, erăși simțiiu, că-mi curgă lacrămile pe 
față și picura pe hârtia dinaintea mea. Cuprinsă de o 
durere adâncă n.ă lăsaiu pe marginea sofei dinaintea te
reștrii. — Gândirile mele se îndreptară spre trecută, și’n 
sufletulă meu se deivoltă pe încetulă imaginea lui, ima
ginea cea blândă și amabilă! Priveamă la ea cu durere 
și mă afundai în reminiscințele legate de acea imagine... 
Nu sciu cum veni apoi, că fnduioșită de aceste gândiri 
și reminiscințe, siăpai capulă pe perina sofei și------------

(»' FOII jETON U.

LOGOFETVLtT MATEltr
NOVELĂ.

„Așa ți-a trebuită, George, daca’ai fostă prostă; 
ia’țl nevastă frumosă, munccșce pentru ea, trage tu po- 
nosulu, căci are cin' sS tragă folosulă! — în locă se 
iau vr’una s6 aibă ceva la chimirul" disc elă puneildă 
mâna pe cingătore. >Fire-ar fi fostă și slută, numa se 
fi fostă cu cinste, să nu’șl năpustescă bărbatulă. — De 
nevastă frumosă s6 te păzescă sfinții, că te lasă pe 
drumnri!» grăi elă și cu aceste (vorbe plecă Ia pută 
să’șl aducă o saca de apă pentru otacă, căci se apropia 
vremea mâncărei.

George plecă cu sacaua, cr logofetulu râmase sin
gură și se cugeta la vorbele audite, și de astă dată 
nu’lu mai impresionau așa de grozavă, ci din contră, 
cugetându în sine că bucătarulă e ună prostă, își făcu 
voiă bună.

Lui Mateiă îi plăcea Măruță și asta era de ajunsă 
pentru ca s6 nu-șl mai dea nici o ostenâlă întru a-șl 
bate capulă cu vorbele bucătarului.

La otacu sosise ună isprăvnicelă dela curte și 
Mateiă nu-lă băgă de semă, fără numai după ce acesta 
începu s6 vorbescă.

— Da ce este, bade Nicolai? — grăi logofetulu 
cătră isprăvnicelă. — Ce este de vii Sâmbăta sera, ca 

nici odată? — dise elă cu o față seriosă ca și cum s’ar 
teme de ceva.

— Am adusă legătura asta, logofete,* — grăi is- 
prăvnicelulă — „mi-a dat’o Măruță... a disu că-su pri- 
menelele d-tale pentru mâne. — Atâta dise isprăvni- 
celulă și merse lângă cotună sfi’și aprindă țigara, pe 
care șl-o făcuse încă venindă pe drumă și o ținea 
în mână.

Logofetulă luă legătura, o aduse în bordeiulă bu
cătarului, scosc de acolo găleta cu rachiu și îmbiă is- 
prăvnicelului ună păliărelă.

— Da bine ’mî cunosc! pofta! — grăi isprăvni- 
celulu scărpinându-se după ureche; își luă țigara din 
gură, se sculă de josă, își șterse odată mustățile, își 
luă pălăria din capă și apucă păliărelulă. — Să dea 
Dumne4cu bine, — închină elă — și sS te vâdă gi
nere! — adause ridicândă păhărelulu la gură. Beii, își 
șterse mustățile și întinse păliărelulă logofătului.

La închinarea isprăvnicelului logofătulă mulțămi 
dândă din capă și <,lise și elu: .Norocu se dea Dum- 
nedeu!’.

— Mai bei unulu? — întrebă logofâtulu.
-— Voia la d-ta, logofete, — dise Nicolae șter- 

gendu-se la gură. Luă păhărelulă, închină și’lă bău 
pănă în fundă. Ișî puse pălăria în capu și merse erăși 
la cotună să’șl aprindă țigara, căci i se stinsese.

— Da ce mai este pe la curte, isprăvnicele ? — 
întrebă logofetulu și se aședă pe o baniță veche, în care 

bucătarulă aducea ciocani de porumbă ca să’i pună în 
focă printre tizică.

— Da ce sC fiă logofete? Bine! Boerulu a luat’o 
cu trăsura în Crivâță, cocona se totă certă prin curte... 
încolo tote precum le scii. Nu-i nimică mai deosebită.

—- Măruță ’țî-a dată legătura cu primenelcle, seu 
’țl-a dat’o altcineva? — întrebă logofâtulă uitându-se 
țintă în ochii isprăvnicelului.

— Chiar Măruță, — răspunse Nicolae și se totu 
năcăjia cu țigara, căci nu ardea bine. Se udase tuta- 
nulu din ca din pricina rachiului, ce se scursese din 
stufosele sale mustăți.

Mateiu se juca cu păhărelulu ce’lii avea în mână; 
îlă sucea în drepta și în stânga și nu vorbea nimică. 
Cum se uita la păliărelă, vădii că’i puțină știrbită la 
o parte, începu să sgârie cu unghia la acea știrbitură 
și astfelă ocupându-se cu totă dinadinsulu cu păhărelulu, 
îi scăpă josă, îlă ridică însă repede și se uită la isprăv- 
nicelulu Nicolae.

— D6ră s’a spartă ? — grăi acesta.
— Nu! — dise Mateiă făcendă cu capulă. — Nu 

s’a spartă, căci a cădută pe mole.
Amendoi tăceau.
Bucătarulă George, care întindea la saca de i se 

vedeau vinele dela gâtu încordate de totu, striga de 
departe:

— Vedî așa logofete! Bine că est! cu gălâta la’n- 
demână, căci tocmai am să’țl spună ceva. M’am în-
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Ah, ce visă avuiu, straniu și pătrunzătorii! — Lo
curi străine, necunoscute, traversate de șesuri ver<JI și 
coline întinse în drept» și’n stânga și pe creasta unei 
coline mă aflaiu și eu. Aeruiâ și vegetațiunea ini se 
păreau ca după o pl6iă furtunosă. In dosul» meu munți 
inalți, piesărațl cu codri, ără în față-mi o dumbravă în
florită, de unde adia ună Zefirii dulce și aducea cu sine 
unii mirosi! balsamică. Der colo departe, pe câmpiă e 
6re aceea ce se vede, nemărginită, îneâtă n’o cuptin- 
deamă cu ochii! — Căutaiu împrejuru’inî, de n’oi zări 
undeva vr’o casă, ori vr’o ființă de omă; der nu văcjuii) 
nimicii. Mă cuprinse grijă și frică; ce voiu face așa 
singură in nisce locuri străine, lipsite de ori ce sufletă 
de oină. Stătuiu și găndiiu der găndindă, mi se mărea 
numai frica căci etă, și sOrele era acum spre apusă !

Pe nevrute pășiiu spre dumbrava din față ml, par- 
fumulă ei deliciosă mă atrase spre ea. Ajunsă în dum
bravă mi se păru că dumbrava e de olivii și de porto
cale. Urmaiu mai departe printre arborii înfloriți, ai că- 
roră mirosă par’că mă adormea. Ce auijiiu însă la o 
vreme? Ună sunelă depărtată, ună sunetă nădușită, care 
cu câtă înaintam, mi se părea totă mai aprdpe și mai 
puternică.

In fine ătă că aj insei de ceea parte a dumbrăvii. 
O rădicăturâ stânedsă ea ruinele unui Z'dă mare și lungă 
era înaintea mea, și mă impedica să vădă, ce-i dincolo 
de ea. La ivirea mea se rădicară cârduri de pasări, 
unele mai mici, altele mai mari, și sburară cu nisce ți
pete răgușite In tăt.e părțile Urcai acea rădicătură, și 
când ajunsei susă, ce era să vădă! Acea câmpiă ne
mărginită, ce o vă^usemă colo, din depărtare, era acum 
la piciorele mele și acea câmpiă era — marea!

Marea! o, câtă de grandiosă se rădică valurile ei, 
se rostogolescă, umilă după altu ă, uriașele talazuri, verijl- 
albăstrii! cum apoi, ajunse le țărmurii de graniță, se 
isbescă, și se spargă cu ună mufletă cumplită și înfri
coșată, și apoi er se rădică, clocotescă și spuinegândă se 
răstdrnă Indărăptă in ingrozitârcle infernul ! ale mării!

Stetuiu lungă timpă uimită de acăstă privelisce mă
reață.

Mă întrebai apoi unde mă aflu, in ce locuri, in ce 
parte a lumii! ? — Pusei mâna pe frunte și recugetai la 
cele ce am învățată și cetită despre țări străine............
Ah, cjisei atunci, nu potă să mă aflu în alții locă de- 
câlă in scumpa și fericita Italie, leagănulă mândru și glo- 
riosă ală nemului nostru românescă !

0, ce simțiri, ce cugetări mi se deșteptară acuma 
și-mi rădicară sufletul» meu! Par’ că mă simții sosită 
dintr’o călătoria lungă și grea, la casa părintescă. la iu- 
biții și doriții mei! — Insă, vai, aceste mișcări plăcute 
ale inimii și minții mele dispărură curând», le respinse 
ărășl grija și frica, căci nici pe aicea nu vedeamă nieăiri 
locuință ori ființa de omă! Inzidară îmi aruncă pri
virea îndărăt ă, în drepta și ’n stânga, nu vedeamă ni
mica și nu aucjiamă, decâtă numai vuetulă asurejitoră 
ală valuriloră mării.

In acăstă nedumerire, pornii pe țărmulă stâncos» 
în stânga la vale, căci mi se părea că în acea parte e 
ceriul» mai luciu și marea mai liniștită. Mersei câtă 
mersei, și când la o vreme rădicai ochii, văcjui, — o 
stranie ivite! Era 6re aeve, său era numai o nălucă?

Pe ună pișcă de stâncă pe malulă mării șede ună 
chipă de omă! Ca oprită de o putere nevăzută, stetui 
locului și privii spre acea stâncă, privii cu simțiri de 
bucuriă și de spaimă. Locuri străine, limpulă spre sără 
și numai ună unică omă, ori pdte vedenie, și eu singură 
și străină. Ce să facă? După ce mă mai liniștii, mă 
apropiai de stâncă.

Dămnel — dăr nu se potel Pre cine vădă ochii 
mei pe vârful» stâncei 1 Era acela, pe care lă plângeamă, 
era iubitul» nostru maestru. era amiculă meu — C! Nu 
credeam», mintea par’ că-mi spunea că nu se păte să 
tiă elă, ci e numai o amăgire a fantasiei mele; insă i- 
nima îmi spunea, că-i elă!

Nu ml-așl pută da săma, cum veni, dăr aut^ii nu
mai, că mi se desfăcu de pe buze chemarea numelui 
său. Dăr elă nu mă auZ'i. Ședea pe marginea stâncei, 
cu fața plecată spre mare, castania i violină în stânga, 
și arculă In drăpta; par’că asculta șăptele mării ori căuta 

n mișteriile adânciineloră ei. Pășii mii aprdpe și privii 
de nou spre pis ulă stâncei. O, n i era arătare, ni era 
o nălucire: era elă. S’au și mă uită, mă uită lungă, și 
numai ce vădă că-șl rădică violina și arculă și intonăză 
o melodiă.

Da, viora lui sună, ală lui arcă mâestru vibreaZ» 
pe cordele ei! Cătai la elă cu totă inima, cu întregul» 
meu sufletă, și mă simții pătrunsă ca de ună farmecă 
cerescă. Melodia ce o eseeuta, amiculă meu, era atâtă 
de duiosă, atâtă de măestră și incântătore, îneâtă după 
primele ei vibrări mi se păru, că și valurile mării și 
sărele colo ’n Vestă stătură locului ascultândă farme- 
culă ei. Dăr chipulă lui C! Părulă și fața lui străluceau 
in raZele sărelui apunător», și împrejurul» întregului său 
chipă păr’ că unduia o aureolă magică și diafană!

De odată apoi făcând» o ageră trăsătură cu arculă, 
tini, și mi se păru, că auZ» ună suspină lungă și du- 
rerosă. Cu voce tremurătăre, fără să sciu ce facă, stri
gai atuncea: „C!‘ 0! mă auZi/ intorse surprinsă fața 
spre mine, mă privi lungă și ca necreZSloră de ceea ce 
vede, apoi Z‘se cu glasă ca de mirare și de bucuriă: 
,,Tu ești? tu ești copilă, tu ești buna mea amică?!“

Eu, auZindă dulcele și prielniculă său glasă, nici 
nu sciu cum mă văZui pe vărfulă stâncei. C. îmi întinse 
mâna și ca pe o până mă ridica la sine. Mi se uită 
apoi in față și Z*se cu ur)d aepd veselă: „Da, da, tu 
ești, buna mea copilă! Apoi îmi făcu semnă să ședă 
lângă densul» și continuă: „O, lungă și grea cale am 
mai făcută, am uitată mai totul» din trecută'1 ... și sus- 
pinândă adâncă Z'se: tine *ns^> bună copilă, nu
te-ain uitată,'• căutându-ml apoi prielnică în ochi, fini: 
de tine dragă îmi aducă aminte. Der spune-mi, cum 
vii tu pe aicea, și ce vești îmi aduci din țâra mea, dela 
ai mei, și dela ai noștri ?“,

„Cum vină?“ răspunsei și vrendă a contmua sim
ții ceva ca sfiâlă. Plecândă deci ochii, Z'se*: „V|nQ, 
căci — sciu eu? — mă întrebi ceva ce mi-se pare că 
ar fi să nu mă întrebi... Ce vești iți aducă din țera 
nâstră, dela ai tăi și dela cei ce te-au iubită? In țeră 
te plângă toți; er ai tăi suntă chiar neconsolați!“

Vream să mai vorbescă, Insă amiculă meu, uilân- 
du-se cu durere spre ceră, apoi spre mare, îmi Zise: 
„Zadarnică jelire; eu nu mă mai intorcă înapoi; locu 
inia mea insă nu-i aicea; ea e înaltă locă. Incdce vină 
numai din când in când, de mai spună mării —“ aice 
par’ că-șl înfipse ochii într’ună lalază, ce se îndrepta 
maiestosă, deră lină și plăcută in spre noi, și apoi con
tinua: „înedee, <ZicO, vină de spună mării tainele inimei 
mele, ce le luai cu mine de dincolo. Vină apoi, de mai 
cântă pe vidră acestei Mediterane cântecul» celă mai 
dragă și mai scumpă inimei mele și neamului meu!'* 
Aici suspină bietul» C. și apoi ărășl continuă cu glasă 
mole: cântă, Zieă, acestoră talazuri Doina, ca ele, se 
o ducă Oceanului!-‘.. . Mă uitai în fața amicului meu; 
fața lui par' că luă o espresiune suprafirescă când urmă: 
,,Ca oceanulă, prin isvorașe și rîulețele ce vină din 
scumpa mea țeră, să spună celoră ce m’au iubită, și ce- 
loră ce i-ain iubită,salutările mele, și că in adâncul» 
inimei mele nu în eteză a-i iubi și ’a lumea mea de 
acum“....

După o pausă cam lungă, se uită apoi cu intimi
tate în ochii mei și continuă: »Și astăZi — âtă, cât de 
bine nimerii!* Mă luă de mână și uitându-se spre sdre, 
Zise: »Der âtă, dragă amică, că mi-se apropie vremea, 
unde trebue să mă intorcă la locuința mei". îmi trase 
ușoră mâna spre sine și Z'se cu glasă dulce: »Vii cu 
mine? vii să-țl arătă unde ședă eu acuma? Mi se uită 
cu gingășia in față, și, punându-șl cealaltă mână domolă 
pe brațulă meu, repeți: »Vii amică?“.

Aceste cuvinte le respicâ amiculă meu cu o inti
mitate și cu o confidență atâtă de pătrunZălăre, îneâtă 
eu fără cea mai mică improtivire, lăsai mâna mea într’a 
sa, și elă totă uitându-se cu sincerii și prielnicii săi ochi 
intr’ai mei de odată numai se aventă in aeîă și — eu 
’cu elă! — Mă cuprinse spaimă 1 Amiculă meu văZândă 
acesta mă luă ușurelă cu drepta de taliă, și Zise: »N» 
te teme, ești cu mine!".

Planamă amândoi în aeră, și străbăteamă ca în 
sboră imensulă spațiu. C. vorbea necontenită câtră mine; 

dâr eu nu pricepeamă vorbele lui, ba, parcă nici nu au- 
Zeamă ce spun", căci totă atențiunea, totă sufletulă meu 
era absorbită de mărâța și impunătorea împrejurime, care 
de ce, de ce în mai multă și mai mare maestate se des
fășura din tote părțile înaintea ochiloră mei. Privii în 
jos»; pământ» nu mai vedeam, ci numai ună vălă de 
ceță purpură-auriă precum erau și razele sorelui apună- 
toră! Cătaiu în susă; ună azură misteriosă și — ne- 
mensurabilă, în care, după ce la începută numai ici, oolo 
ișl deschidea câte o steluță ochișorii săi dulci și sclipi
tori; mai pe urmă se totă înmulțiră, și dela o vreme 
văZui, că mii și mii de luceferi, de stele și de steluțe, 
una mai luciă și mai mândră decâtă alta, preserară ne
măsurata boltă a ceriului, răspândindă o splendâre feerică 
și încântătâre! — La aspectulă acestui tablou grandiosă 
și necuprinsă de mintea și inima mea, mă simții ca o 
atomă mai nemăsurată de mică decâtă sunt! — Pla
nam totă in susă, totă înainte. La o vreme auZii apoi 
pre conducălorulă meu Zicând»: „Uite, amică, uite colo 
pe sprîncâna orisonului, ce veZI!?“ Mă uitai, și văZui: 
Graiu nou, craiu nou în prima și virginala sa ivire.

„Craiu nou,“ Z'se amiculă meu: „s’a făcută cu 
mine prietin/) elă multe arii îmi spune, eu apoi Ie 
cântă pe vidră și multă lume le ascultă colo, în lumea 
mea. VeZi câtă de simpatică și de drăgălașă se uită la 
noi! Apoi continuă: „Dâr salba cea de mii și mii de 
steluțe dinprejurulă lui Craiu nou, o veZl?“ — Aice se 
plecă C. și mi-se uită în față cu o frageZime de totă 
intimă și apoi fini cu glasă dulce: „Steluțele cele, dragă, 
suntă copile ca și tine, care, — scii tu?— dau năvală 
la Craiu nou și-lă întrebă de fătulă loră frumos»!“. . . . 
In acelă momentă, auZii din depărtare nisce sunete me
lodice și dulci. Tresării sguduită în totă ființa mea, căci 
acele sunete dulci și armoni6.se ce se auZiau, erau : ruga 
corală din „Craiu nou1!. ....

Mă uită la C. Din fața lui mi se păru că vorbesce 
o lume de mistere. — Presentulă și trecutulă, cu t6te 
impresiunile loră, năbușiră atuncea în sufletulă meu. . .

Mă uite la lampa mea de pe masă; lampa era pe 
sfârșite. Caută la ferâstră, luceafârulă — dimineței se 
uita prin ea — — — —

Ce visă, ce visă visaiu, straniu și pătrunZătoră! 
L. D-u.

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

PARlStT, 15 Noeinvre. — țliarele înregis
trezi sgomotulă că ancheta judiciară cere urmă
rirea lui Wilson. In cercurile parlamentare 
domnesce mare emoțiune din causa temerei unei 
crise presidențiale. Comisiunea de anchetă învi
novăți pe Rochefort și pe Wilson că au primită 
însemnate bacșișuri dela SeilRre. Redactorulă 
Laurent a făcută destăinuiri compromițătdre. Co
misiunea a însărcinată pe președintele și pe doi 
membri să verifice imediată învinuirile făcute de 
Laurent. Membrii anchetei s’au esprimatu, că 
afacerea ia o întorsură seridsă.

BERLINtT, 15 Noemvre. — La consulta- 
țiunea de erl sub președința ministrului palatu
lui Stolberg, medicii au declarată, că înlăturarea 
(scdterea) laringelui nu mai e potrivită.

Cuntiiiiâ. D-lă Gregoriti Ilia, leologă absolută de 
Blașiu, și d ș6ra Ana Baldi, fiica d-lui Simeonă Baldi, 
preolă gr. cat. în Vale, își voră serba cununia în 20 
Noemvre n. in biserica gr. cat. din Vale. — într’ună 
ceasă bună !

*) Răposatuia Ciprianfl Porumbescu, după cum se scie, a 
compustt o operetă cu numele: Craiu nou, se pole deci pricepe, 
despre cine e acesta visa. — Red.

Editoră și Bedactoră responsabilă : Dr. Aurel Muresianu.

telnitu, — începu bucătarul» după ce se mai apropia, 
— m’am întâlnită cu jitarul» Stană, tocmai mergea la 
capul» moșiei, și mi-a spusu că mașinistnlă Ienache, scii 
ăla cu gura dulce, te așteptă deseră la Rădița. Dicca 
că se to duci negreșită, căci are sâ’țf grăiască o vorbă. 
Eu nu sciu ce are sâ’ți spună, — adausc George — 
der atâta sciu că mi-a disă să te vestesc».

Logofătulu Matei» s’a uitată lungă la bucătar», 
der de disă n’a disu nimicu. Elă scia ce arc să’i vor
bescă Ienache, și nu'i părea nici râu nici ncrâu; cu 
tote acestea nu era par'că pregătită pentru astă seră 
sâ mergă la Rădița. I-ar fi plăcută sâ mergă altădată.

După o bucată de gândire, grăi cătră George 
astfel ă:

— Și dici că se mergă la Rădița, ca sâ mâ în
tâlnesc» cu Ienache ?!

— Ba nu, logofete. Eu nu dicu că sâ mergi, fără 
îți spună ce mi-a spusă și mie jitarul» Stană. Eu am 
disă, etă așa, ca sâ-mi facă slujba, căci am luat asu
pra mea ca sâ’ți spună. Și-apoi scii, eu suntă omulă 
rînduelei și’ml place sâ fiu la timpă gata cu tote. — 
Da de ce te superi pe mine, logofete? Ori nu’ți place 
sâ mai mergi pe la Rădița?! Nu cumva țî-e frică de 
eaș — Ba că chiar, par’că eu nu sciu că vă aveți 
dragi! -- isprăvi bucătarul», sciindu elă de ce a vor
bită așa.

Dintr’una într’alta o duse Mateiu pănă sera și 
vorbea când cu George când cu isprăvnicelulu Nicolae, 

cu deosebire însă cu isprăvnicelulu Nicolae, și’lă în
treba mereu despre curte : „cine era prin curte, ce 
se vorbea prin curte, cu cine se certa cocona ?“ și alte 
întrebări după chipulă și asemănarea acestora punea 
logofătulă Mateiu.

Nu întreba elu, fiindcă n’ar fi audită, ci întreba 
fiindcă’i plăcea se întrebe, căci isprăvnicelulu — îi spu
nea câte ceva și despre Măruță.

VIII.
Rădița avea înaintea cârciumei o masă lungă cu 

lăvițl pe de amândouă părțile, dedesuptulă unei stășini 
mai mari ce era înf.r’o parte a caselor».

Acestă strașină era, cum așă ^ice, „salonul» de 
vară“, căci acolea se aședau trecătorii, acolea își beau 
țuica și’șl potoleau fomea din merindile loră.

La acea masă se afla acum mașinistnlă Ienache.
Nu ședea elă acolea, pentru că n’ar fi putută în

tră în casă, ci pentru că’i plăcea să ședă afară, și-apoi 
scii, decă a apucată cineva să se așede din întâmplare 
pe laviță și sfi’șl proptească cotele’i ostenite pe masă, 
îi vine cu greu să se ridice.

Ienache învățase ferăria la orașu și făcuse călă
torii prin țera nemțescă, lucru care numai arareori se 
întâmplă la noi.

Elă călătorise pentru meșteșugulă său, și astfelă 
a avută prilej» să vadă multe de tdte și avea destulă 
materială de povestita.

Suntu mulți omeni cari călătoresc» der puțini cari 

iau folos» din călătoriile loru și mai puțini cari sciu să 
facă ca ori și cine să afle dspre ele.

Ienache avea darul» acesta, căci elu era vorbă
reț» din fire.

Ienache sta afară, după cum am spusu, și decă 
sta elă afară, afară sta și Rădița, afară se aședa ori și 
cine, și toți câți se aședau pe lăvițele de sub strașină, 
aveau convingerea că istorisirile lui Ienache facă atâta 
câtă să rabd! pișcăturile țînțariloru.

— Și așa Ilădițo.... iute m’ai zărită! — grăi Ie
nache clătinând» din capă. — Ad’o țuiculiță. să mai 
spălă praful» din gâtă și să’mi mai astâmpără măselele, 
căci de-o vreme încoce stau să’mi iesă.

— Și nici mai multă nici mai puțină.... o țuicu
liță, Ienache 1 — vorbi Rădița, se propti pe masă și se 
uita la mașinistulă nostru de ’ți-era mai mare dragul». 
Se uita, scii cum numai Rădița scia să se uite, căci 
numai ea avea ochi mari și sprâncenele negri așa de 
bine arcuite, îneâtă ți-se părea că se uită cu patru ochi.

— Da ce te uiți așa lungă la mine, urîto ? — 
Ad’o țuică, căci nu mai potă de ostenelă și vreu sft’mi 
împrospătez» puterea. Stai acolea și te uiți la mine 
par’că ți-așî fi rămasă datoră 1 — Ce, nu te-ai dusă ? 
— se răsti elu zîmbindă, ori cred! că ești vre’o nem- 
țoică d’alea învăpăiatele, ce a băgată pe Francesi în 
draci?! — Nu cumva...? — adause elă mijindă din 
ochi, — nu cumva te creili așa ceva? (Va urma.)

armoni6.se
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Acesta moră e înzestrată cu cele mai noue mașini auxiliare technice 
plăcuta posițiune d'a fabrica unu producții aleșii (vălțuitu) 

publici! productele mele alese (vălțuite).
Afară de aceea ținu și unu depositu continuu d(> fructe păstăidse/
Brugându-me de 

mulțămi pe onor, mei mușterii 
prețului.

Sunt A

111 SI9

i

recomand!! onor

o nuinerdsă clientela, îmi voiu da totdeuna silința 
atâtu în privința calității marfiiriloru cât și

a
a

Cu distinsă stimă
i

Mora cu vaporii de valțuitli (bcciichiil) a lui Martin FroiHin în Brasovu. j
uursuJu ia buraî. do
din 14 Noemvre st. n. 1887.

Bursa de fitiieiirescl. Cu.'St.lu pieței strașovu

Cota oficială dela 31 Octomvre st. v. 1887. din 15 Noemvre st. n. 1887.
Rentă de aură 5°/0 . . . 98.33
Rentă de hărtiă 5'/„ . . 99.40 
tmprumutulă căiloră ferate 

ungare........................149.25
A mort,sarea datoriei căi- 

lorfl ferate de ostu ung.
(1-ma eni isiune) ... 96 50

Aniortisarea datoriei 
lorti ferate de ostă 
(2-a emisiune) . .

Amortisarea datoriei 
lorO ferate de ostil 
:3-a emisiune) . ■

Bonuri rurale ungare . . 104.75
Bonuri cu c). de sortare 104.25 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișfl............................ 104.
Bonuri cu cl. de sortare 104—- 
Bonuri rurale transilvane 104 25

căi- 
uag.

i

I

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

vină ung........................ 99.—
Imprumutuld cu premiu

ung.................................. 122.90
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 122.80 
Renta de hărtiă austriacă 88.— 
Renta de arg. austr. . . 82 35
Renta de aură austr. . . 11185 
Losurile din 1880 . . . 134 50
Acțiunile băiicei austro-

ungare ........................ 888 —
Act. băucei de credită ung. 285.25
Act. bitncei de credită austr.279 50 
Argintul 5 —. — Galbini

împărătesei ..................5.93
Napolean-d'ori .... 9 92
Mărci 100 împ. germ. . . 61.50
Loniri 10 Livres sterlinge 125 25

Renta română k5%).
Renta rom. amort. (5%) 

» uonvert. (6%)
împr. oraș. Buc. (20 Ir.)
Credit

>
urban

5
>

(7°/c) • 
(5»/0) - 
(7’/o) ■ 
(6°/o) 
(5%), ■

Cump.

93'/a
96 —
91 —
34— 

105—
913A 

103—
96—
87>/2

Bancnote românescl .... Cump.

\rgint românesc..................... »

Napoleon-d’orI......................... »

Lire turcescl . , .....................

Imperiali 

falbcnl . 1

8.61

8.50

9 91

11.21

10.20

5 90

Vend. 8.63
*

J

fr

8.55

9 97

11.27

10.25

5.95
»

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom. ------

« » > Națională ------
Aură contra bilete de bancă . 14.’/,
Bancnote austriac? contra aură. . 2.03

națională a României 500 Lei------
Scrisurile fonc. .Albina» 6°/0

n 5»/o

»

fi

101.— 102.- -

15 —
2.04

Ruble Rusesc!

Dfecontulti

» »

99.—

111.l/a
7—10»/. pe anh.

< A - A--.- -:A ;--:A-. A- .<A- .. ■ .; A •

W V* îl' "1- A’ A ■». »

ă

e e e e
e
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și enciclo-
— Apare 
-2''2 cole 

cu ilustrațiunî frumdse: ș1 publică articlii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanurî, suvenir! de călătorii ș. a. 
Mai departe tracleză cesliuni literare și scientifice, cu 
reflesiune le cerințe1? vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune vieța soi-vAă a R; maniloră de prelutmdenea, 
precum și a celorlalte poporațiuni din pamiă și străi
nătate; și prin umorii dulce și satiră alesă nisuesce 
a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste totu nisuesce a întinde tuturora indi- 
vidilorO din familiă o petiecere nobilă și instructivă.
— Prețuia de prenumerațiime pe anula întregii e 4 fl. 
pentru România și străinătate 10 franci lei noi, 
plătibili și in timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN Revistă biscrieescă, scolastică 
și literară. Cursulă XIII. — Apare iu broșuri lunare 
de câte 2’/.—31/* cole; șipubli-ăarti Iii din sfera tu
turora sciințelorO teologice și mire aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbători și divers? ocasiuni, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scienlifice- 
literarî. — Prețuia de abonamente pe anula intregă 
e i fl. — pentru România 10 franci — ki noi, plă- 
libilî și în bilete de bancă și in timbre post?!.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu în Gherla
— Szamosujvâr, unde se mai află de vendare și ur- 
mătorele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă de Pauiina C. Z. Ro- 
vinarO. PrețulO 20 ir.

Idealulu pierdutu. Nuvelă originală de Paulim 
C. Z Rovinarii. Prețuia 15 cr.

Opera unui omu de bine.
Continuarea nuvelei: 
lina C. Z. Rovinarii.

Fontâna dorului. 
Simu. PrețulO 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. PrețulO 10 cr.

Elu trebue s6 se însore. Nuvelă de Matia Schwartz 
traducere de N. Negruțiu Prețulu 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea 
h:i Dragoșă. Nuvelă istorică națională. PrețulO 20 <r

Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs- 
mann. de Ioană Tanco. PrețulO 30 cr.

AMICULU FAMILIEI, piară beletristică 
pedică-literaru cu ilustrațiunî, Cursulă XI. 
in 1 și 15 di a iunei în numeri de câte I l'a

HEKLA — SZ.-UJVÂR
Probitatea în copilăria. Schiță din rfera educa- 

țiunei. După Ernest Legouvă, membru ală academiei, 
(rancese. Prețuia 10 cr.

Barbu cobzarulu Nuvelă originală de Emilia 
Lungu. Prețuia 15 cr.

Herniann și Dorotea după \V. de Goe he, traduc- 
țiune liberă de Constantin Morarii,. Prețuia 50 cr.

Ifigenia î;i Aulida. Tragedia in 5 acte, după Eu 
lipide, tradusă in versuri de Petru Dull'u.

Petuiatitilu.

Nev lă
.Idealulu pie, duiB“ 
Prețulu 15 cr.
Nuvelă poporală

codrului. Baladă

oiiginalâ. -
— de Pau-

de

de

Geo'g’ii

Georgiu

parandia'i), a invelăloriloră și a altoră bărbați de scălă, 
de V. (ir. Borgovană. profesorii p-eparandială. Pre
țuia mini esemplară cu porto francată 1 (1. 80 cr. v. 
a. In literatura no-tră [>■.• Gg gieă abia ailămă vre ună 
opă. întocmită după lip-vie siolelorn nostie in inesura 
în care este acesta! pentru .ceea îlă și reeomandămă 
mai alesă Diiectoriloră și învățătoriloră ca celorO in 
prima liniă inieiesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. D \ is. tir. Borgovană. Prețulu 15 cr.

Manualii de Gramatica limbei române oentru sca
lele poporali în 3 cursuri de M xnnă Popu profesore 
la gimnasiulu din Năseudă. — Mamialulă acesta este 
aprobată prin lnaltulă Ministere de cultă și instruc- 
t.une publică cu rescriptule de dan, 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. Prețulă 30 cr.

ÎJu mă uiia. Colecțiune de versuri funebra!!, ur
mate de iertăciuni, epitaliă s. a. Prețulă 50 cr.

Carta conducetore la propunerea calculărei în 
scula poporală pentru învățătoii și preparandi. Broș. 
I. scrisă de Givrilo Trifu. profesorii preparandială. 
PrețulO 80 cr.

I

Unu volumă 
1< 3 poesii bine alese și a- ■ 
(dela 1 fl 20 cr. la) 60 cr. 

poesii poporale culese de 
Ună volumă din 14 căle.

PrețulO 30 cr, 
Comedia în 5 acte, după Augustă 

Kotzebue tradusă de Ioană St. Șu’uță PrețulO 30 cr.
Carmen Syiva. Prelegere publică ținută în sa’ele 

gimnasiului d n Eiuinc prin Vincețiu Nicoră prof. giin- 
nas. Cu poilreliilu M. S. Regina României. PrețulO 
15 cr.

Poesii de Vasiiiu Banta-Buiveseu. 
de 102 paginc, cuprinde 
rangiate. PrețulO redusă

Trandafiri și viorele, 
Ioană Po, u ReR’ganulă. 
Prețulu 60 cr

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
auru Studiu archeologică de D. O. Olmesdu. PrețulO 
20 cr.

Apologia Discusiuni lilo-.ofice și istorice maghiare 
privilOre la Romani, invederite și rectificate de Dr. 
Greg niu Silași. — Partea I. Paulă ll'intalvy despre 
Cronica ui Georg. Gabr. Sinnai. PrețulO 30 cr.

Renascerea limbei românesc! in vorbire și scriere 
invederilă și aprețiafă de Dr. Gregoriu S laș:. fOpu 
completă ) Broșura I. II. și III. l’.'ețtdii broș. 1. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. To'e trei impieimă 
costau 1 fl v. a.

Biblioteca Săteanului Româtiu Cartea I. 11. III. 
IV. -uj'indmda materii forte interesante și amusanlc. 
PrețulO la fote patru 1 II., câte una deosebita 30 cr

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

Colecte de Recepte din economia, industria, 
merii; și eherniă pentru economi, industriași și 
mercimițî. Prețuia 50 cr.

Economia pentru scâlele 
II. Pr t.ulO 30 cr.

îndreptării teoretică și 
meatulu intuitivă în folosulu

popor I R ■■ .

or.
90

le*
or.

de l’U-

|

( O- 
co-

EI

practicii pentru înveța- 
eleviloră normali (pie-

Cete mai eftitie (ârți de rugăciuni.
Mărgăritarulu sufletului. Cart? bogată de rugă- 

(im.i cântări biseriee.șii forte frumoșii ilustrată. Pre
țuia urmi esemplară broșată 40 cr. legată 50 
gală în pânză 60 cr. leg tu mai lină 60, 80, 
1 II. iti I- gătură de luxă 1.50—2.50.

iiliculu mărgăriiara sufletescu. Cărticică
g iuni și <â'ităi biseric-cseî—IrumosO ilustrată pen
tru prun, ii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sun. biserieesci. Prclukî unui esemplară 
broșată I" cr.. — Egală 22 cr., legată in pânză 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari do a nbe secsele. Cu mai 
mose. Prvțnlă unui 
cr.; — 50 esemplare coslau 3 11. ■

Visultl Prea 
de D deu urmaiă 
mai mulie ii 6 , 
espedatu 11 mco e 
•Iar? 5 II. v. a.

Epistolia D.
■. s'-mplară legată e 15 cr.

secstile. Cu mai multe ieone fru- 
esemplaiO trimisa franco e 10 

100 esetnpl. 5 fl. 
Sântei Vergure Maria a îîăscetorei 
de mai multe rugăciuni frumose. Cu 
frumose Prețuia unui esemplarft 

10 cr.. 5 > esemplare 3 11., 100 esem-

bl. Isusu Christosii. Prețuia unui
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Tipografia ALEXI, Brașovu. (I


