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Brașovu, 7 Noemvre 1887.
Telegrama ce amu priinit.'o eri din Pariau 

ne-a comunicate soirea, că camera francmă a 
votată, numai fără trei voturi, estradurea depu
tatului Wilson pe mâna tribunalului.

Votulu aprope unanimă ală camerei este cea 
mai puternică dovadă despre culpabilitatea gine
relui președintelui republicei.

In urina anchetei parlamentare și a tribu
nalului s’a constatată că Wilson a traficată cu 
decorațiunl și cu furnisărl pentru armată.

Decă lucrurile s’artî mărgini numai la aceste 
afaceri scandaldse, la constatarea și la înfierarea 
loru, și pdte că și la condamnarea lui Wilson, 
într6ga cestiune n’ar merita atâta vorbă.

Contrarii republicei însă, cart, în urma des 
tinăriloră ce esistă între partidele republicane, 
se simtă destulă de puternici, folosescu acesta 
cestiune ca armă în contra republice’1, spre a 
sdruncina ori ce încredere a poporului în e.i, 
înfățișându-o ea unu isvoru aiu tut.uroră releloru 
ce au căciulii pe capulă Franciei.

Decă afacerea a luată proporțiuni așa de 
periculos*? pentru republica francesă, acesta are 
a se mulțămi unui monarchiștii, care a putută 
face să se primescă de cameră propunerea sa, 
de a se porni o anchetă parlamentară în contra 
lui Wilson, precum și unei părți dintre republi
can1, cari în zeltilu loră d'a vede pedepsi nclii-se 
abusurile, nu vădu că mână apă pe mora mo- 
narchiștiloru.

Inimicii republicei nu 
președintele ei Grevy, deși 
e socrulă lui Wilson nu se 
nici o parte din vina ce o 
faptele sale.

Ară voi monarchiștii să vadă pe Grâvy de- 
misionându din preșidențiă, pentru ca apoi să-și 
încerce noroculă profitândă de încurcătura în 
care ar fi adusă în acestă casă republica. Și 
considerându că suntă o mulțime de candidați 
la preșidențiă republicei și că. partidele republi
cane în privința acăs*a cu greu ară putea ajunge 
la o înțelegere, suntă fdrte justificate îngrijirile 
și temerile ce se nut.rescă despre o eventuală lo
vitură de stată în Francia, care ar fi împreunată 
cu cele mai cumplite grozăvii.

Deja două fracțiuni republicane, intransigenții, 
amenință cu revoltă, decă demisionându Grevy, 
s’ar alege în locu-i Jules Ferry, și deja au și a- 
lesă ună comitetă ca să organiseze revoluțiunea 
pentru acestă casă.

De altă parte anarchiștii stau gata Ia pândă, 
ca să între în acțiune îndată ce s'ar da semna- 
lnlu revoluțiunei

Nu puțină periculă constitue pentru esis- 
tența republicei, împreună cu monarchiștii, și ge- 
neralulă Boulanger, care deja e luată în pers
pectivă ca candidată la preșidențiă republicei. 
Cu popularitatea de care se bucură acestă gene
rală în întrega Franciă, popularitate, care mai 
că s’a prefăcută în fmatismu, nimică mai ușorii, 
decâtă ca elu într’ună momentă dată să se facă 
stăpână peste situațiune, fiă pentru sine însuși, 
fiă pentru vre-unulă dintre pretendenții la tronulă 
Franciei.

Nu e mirare deci, dăcă tdt.ă lumea urină- 

cruța nici chiar pe 
din împrejurarea că 
pbt.e arunca asupra i 
pdrtă acesta pentru

resce cu o încordată atențiune cele ce se petrecă 
adi în Francia, căci Republica francesă trece prin 
grele dile.

Câlfitoria Țarului la Berlina.
piarului oficiosă din Viena „Fremdenblatt“ 

îi se comunică în acăstă piivință din Berlină ur- 
mătdrele:

Gu to’.e că este mai pe susă de orice îndoială că 
oprirea țarului la Berlină este o urmare inevitabilă a 
unora cause nepolitice, și cu tăte că esistă din ambele 
părți declarațiunl, care asigură că nu trebue să se în
șele nimenei in privința mo’iveloră călătoriei, totuși aici 
se crede că din contictuiu per.onală ală ambiloră rr.o- 
narchî și din întâlnirea principelui Bistnarck cu Giers 
va resulta o schimbare in starea lucruriloră.

In sferele politice se admite că intelnirea ambiloru 
impărațl ar pută da nascere la o Întorsătură hotăritore 
cu rclațiunile ambeloră imperii vecine. Se crede că nu 
trebue să se renunțe la speranța d’a vedea pe Rusia a- 
propiindu-se de tendințele alianței puteriloră centrale și 
se speră că presenți țarului la Berlină va avea ințcle- 
sulu unui începută la schimbare in politica Rusiei. D'altă 
par'e inse toți recunoscă că contractele care esistă ac
tualmente se voră înăspri, decă pressa oficiosă rusăs -ă 
cu Iotă ducerea 'farului la Berlină, după reinlorcere va 
continua a scrie articole provocătore și pline de ură 
la adress.i Germaniei.

Prin urmare, cu Iote că intreveierei celo ă doi 
impărațl n’a pornită nunii din in! ent.iune i bărbițiloră 
de stată, cari conducă afacerile, totuși se pole spera ca 
ea să aibă însemnate consecințe politice.

Slovenii austriac!.
Slavii din Austria nu suntu de locu mul

țumiți cu tendințele politice ale sfereloru condu- 
cătdre din monarchia austro-ungarâ. „Slovenski 
Narod“ din Laibach scrie între altele următdrele:

Decă astăijî ar cade Rusia, atunci mâne nu mai 
esistă nici Sloveni, nici Groațî, nici Cehi. Singurulă scopă 
ală tuturora Siaviloră trebuie să fiă unirea culturală pe 
basa limbei și bisericei rusesci. Slavii suntă o sin
gură națiune, națiunea viitorului, care va fi și trebuie se 
fiă ală loră.

Când va veni vremea, vomă încheia socotelile cu 
toții, aceste socoteli nu voră fi făcute intre două seu trei 
imperii, ci voru fi făcute prin luptă de mdrte intre sla- 
vismă și teutonismă. Suntemă sătui de robia dela Ber
lină și Roma, suntemă sătui de cuvinte dulci, de mân
gâieri și promisiuni fățarnice; voimă fapte, voimă iote 
drepturile noslre, noi, cari suntemă fii mamei Siavia.

Polonii (lin Germania.
Se seie că guvernulu germană a luată cele mai 

despotice măsuri contra Poloniloră și naționalității loră: 
deoparte măsuri de espropiaie a Po’oniloră și coloni- 
sarea locuriloră espropiate cu Germani, <ie altă parte 
desființarea învățământului in limba polonă. Polonii însă 
au luată măsuri contra espropiăriloru resoumpărândii mo 
șiile ce au să fiă espropiate pentru datorii oii alte în
curcături, ăr in privința desființării învățământului Itnibei 
polone etă ce ne spune o telegramă din Posen, dela 15 
Noemvre:

întrunirea visitată astăzi de 3000 Poloni a pro
testată contra disposițiunii guvernului prusiana, prin 
care se desființeză invățământulă limbei polone. Oratorii 
principali au fostă cornițele Ziltowski, ginerele prințului 
Adam Sapieta, și canonicu'ă Kintecki. Au vorbită ase 
menea țăranii și cetățenii. Oratorii au invo ală tracla- 
tulă din Viena. 300 000 cop'i suntă esclușl dela invă- 
țământulă in limba loru maternă. Toți oratorii au de
clarată că țină moițișă la naționalitatea loră.

Orice măsuri s’ară lua contra Poloniloră, fiă ori
câtă dn drastice, nu voră folosi nimică.

Pr ssa rusă și declarările lui Kaluoky și 
Salisbury.

„Le Nord11, c^iarti oficiosă rusescă, ocupân- 
du-se cu declarațiunile comitelui Kalnoky și ale 
lordului Salisbury dela Guildhalle, scrie între al
tele următdrele :

A ’âstă purtare nu se potrivesee nici cu >ealitatea 
politică nici cu respectulă ce ’șî datorescă statele, care 
voescă să trăiască intre ele în bună înțelegere. Decă 
guvernulu rusescă ar voi să imiteze acestă esemplu și ar 
porni poporulă și pressa rusescă în acăstă direcțiune, ar 
putea forte ușoră să răstârne afirmațiunile comitelui Kal
noky și să dovedâscă că alegerea principelui de Coburg 
n’a fostă opera poporului bulgară, ci opera unei intrigi 
mișelesci; că nu Austria, ci Rusia a luptată de ună se
cole pentru libertatea și bunăstarea popdreloră balcanice, 
gând ndu-se și astâcjl cum să le lerescă de anarchia din 
lăuntru și de esploatarea din afară; că în fine nu Aus
tria cu alianța centrală, care desbină Europa în două ta
bere, ei Rusia este adevăratulă chizașă ală păcei. Din 
norocire guvernulă rusescu n’are nevoe să urce tribuna 
parlamentară, pentru ca să facă paradă înaintea Rusiei 
și a Europei. Probabilă că la acestă limbagiu necuviin- 
ciosă Rusia va răspunde cu tăcerea disprețului. Der 
opiniunea publică și adevărulă voră face usă de drep- 
iu!o loră.

Din delegați uni.
In ședința plenară dela 14 Noemvre n. a delega- 

țiunei ungare, intre alții vorbi delegatulă Kornel A- 
branyi despre politica din afară. Aminti lozinca Ruși- 
loră, că druraulă la Consiantinopolă duce prin Viena, 
der d'se că acesta periculă ce amenință din Nordă, din 
partea Ruși -i, numai in suda pote strica monarchiei. E 
de lipsă ca monarchia să ia o posițiune tare, pentru ca 
eventuale surprin Ieri să nu o pâ'ă constrînge a se re
trage. Bulgaria, dice elă, luptândă pentru interesele și 
independența ei, luptă și pentru interesele năstre. Con
tinuă apoi astfelă:

• Nu vremu răsboiu cu Rusia și a ă pute trăi cu 
Rusia in raportă amica'ă, dâeâ ea ar abijice dela pla
nurile sale, cu care vrea să ne pregătescă peninsula bal
canică pentru ună teatru de răsboiu contra nostră. Câș- 
tigăndă preponderanță Rusia în peninsula balcanică, a- 
tuncl in casulă unui răsboiu, în loeă d’a ne pute con
centra Iotă puterea nostră armată într’ună punctă, din 
contră amă fi nevoițl să o divisămă.“

• Căci in casulă unui răsboiu va atârna de relațiile 
în cari se va găsi Bulgaria față de noi și de Rusia, ce 
atitudine va lua liomânia fată cu monarchia nistru. In 
adevără, nici o ilusiă se nu ne facemă in acesta privire. 
E tristă der așa este. Dintre vecinii noștri răsărîtenl 
celă mai apropiată geograficesce este România, der in 
privința contactului, a relațiuniloră, a intereselor^ este 
cea mai depărtată. Și cu Iote acestea, nu numai in te
orie der și in practică este pe deplină justificată idea 
că România nu este la nici o altă mare putere atătă de 
multă avisată in desvoltarea sa politică și la împlinirea 
misiuuei sale culturale de câtă la noi, de ore-ce comu
nitatea de interese între ambele state e cea mai mare. 
Cu tole că pressa, opinia poolică, parlamentulă demons- 
treză acesta fără întrerupere. România tace ca raormăn- 
lulă și nu răspunde nimică acestei argumentații. Nu 
ccrcetcză intențiile, când facă insă acestă experiență nu 
potă ajunge la altă conclusiă de câtă că dela programa 
pe care ne-au împins’o împrejurările, nu trebuie să ne 
depărtămă câtă e negru sub unghie cu nici o condițiune, 
cli ar eu prețulă de a provoca ună răsboiu. Sciu unde 
ne duce pe noi aeesiă principiu, acolo ca înlr’o bună 
dmiineță să ne vedemă nevoițl a compta singuri cu con- 
seeuențele lui. Căci trebue să ne intrebămă odată : Sun
temă ăre mare putere de fiptă, ori numai de onore? 
Ce e dreptă, suntă încredințată că numai o politică o- 
fensivă și de cucerire pdte sgudui posiția de mare pu
tere acestei inonarchii. In același timpă însă sunt ase
menea convinsă că mai bine ne vomă afirma ca mare 
putere într’ună eventuală răsboiu, dăeă nu vomă primi 
bătăliile când și unde ni le va da inimiculă, ci le vomă 
strămuta noi acolo unde ne va plăcea.
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«... Puterea monarchiei zace, după părerea mea, 
in aceea, că ea nu se mai pole face fericită contra vo
inței popâreloră, că pentru durată nu se mai pote face 
politică esleriOră contrară voinței și si.nțăminteloră fac- 
torilorO constituționali. Astăzi politica esternă nu se 
mai sprijinesie numai pe baionete. Ori-ce stată câștigă 
putere în mesura, în care pote face se fiu în realitate 
dreptate și libertate între cetățenii sei.,. Aiji e multă 
mai tare disciplina in armată, fiindă că o nutrescu mo
tivele naționale și etice, er nu spiritulă de casarmă..."

Deși delegatulă Abranyi, când a vorbită acestea s’a 
gândită numai la Ungurii lui, e bine ca Ungurii dela pu
tere că și le intipărescă bine in minte!

A mai vorbită in acea ședință și contele Apponyi 
dicăndă intre altele:

,Misiunea istorică a națiunei unguresc! a fostă lot 
deuna a apăra civilisațiunea creștină a Occidentului de 
ori-ce periculă ce vine dm Orientă. Acesta șl-a înde- 
plinit’o națiunea de vecuri. Ea a sulerită, a luptată, a 
fostă ingenunchiată și in sfârșită a tiiumfată. Ftrulă a- 
ceslei probleme 'nalte să nu-lt’i lăsămă să cadă..«

In adevără, așa e: dovadă sclavia popâreloră ne
maghiare. maghiaris irea .și răp'rea copiiloră slovaci spre 
a fi maghiarisați I

SOIRILE ț)lLEL
In numărulă 171 ală tdiei nostre publicarămă o 

corespondență de pe Valea-B iii, in care vorbindu-se des
pre decurgerea alegerei de deputată din cereală electo
rală ală Agnitei, d-lă corespondentă rnonimă «Minor* 
învinovăți pe d lă proprietară română Ioană Jurca din 
Răvășelă, pentru că acesta ospăta in casa sa pe „oile 
călbejite" ce mergeau 'a alegere. In privința acesta pri- 
mimă cu dala 13 Noemvre o recfifi are dela respecți 
vulă d-nă proprietară, prin care acesta recunOsce, ce i 
dreptu, că a ospătată în casa sa pe o parte din alegă 
lorii ce atunci mjrgi iu spri Agnit i. der ne asigură, că 
prin acâsta n'a avută nici o intențiune politică, ci a fă- 
cut’o numai din obicinuita sa ospital late, pe care a 
erecj't’o incă dela moșii și strămoșii săi, și d: care os
pitalitate a sa se bucură ori <■: călă'oră. fără deosebire 
de naționalitate. E<te la i I ib lă in adevără ospitalitatea 
inăscută a d-Iui proprietară .Jurca, der nu trebie să se 
uite, că și ospitalitatea trebue să șl aibă timpulă și Io 
culă său, căci a fi ospitală cu nisce individ!, cari toc
mai atunci comită celă mai criminală atentată politică 
contra solidarității națiunei loră, acesta ni mai însemnă 
a face ună faptă creștinescă ci chiir dm contră, în
semnă a te face complice la asemenea atentată. D-lă 
Jurca ocupă loculă ală 28 lea Intre 138 de virdiști ai 
comitatului Ternavei mari; este mare propt ietară, plă- 
tcsee 446 11. 51 er. dare, der, ceea ce este mai fru- 
mosă: proprietatea și a câștigat'o prin propria sa su 
dore, ca opincară română. împrejurarea acesta ne face 
să ne bucurămă cu atâtă mai nnllă, cu câtă d-lă Jurca 
ne asigură, că are unu constmiă și firmă caracteră ro- 
mânescă. Nu se va supăra însă d-lu Jurca, decă ii vomă 
spune, că to-mai cu câtă e mai mare proprietară, cu 
atâta poftimă mai multă dela d-lui, tiindă că cu atâta 
e mai independentă. Nu aju ige, decă d sa ț'tie la so 
lidaritatea românesr-ă. ci se poltesce ci < liiar și densulă 
să contribue la respectarea acestei solidarități din partea 
altora. Nu ne indoimu, că de<'ă d-lă .1 ir.-a are in ade
vără ună caracteră firmă româneseă. vomă ave ocasiă 
ca să înregistrând frumose fapte românești săvârșite de

d-sa și va apreția, că cine merită și cine nu merită os
pitalitatea d-sale. Luămă de altmintrelea cu bucuria 
acfă de declarațiunea sa, »că nici odată nu va fi de 
cumpărată. ’

Din Dobriținu se scrie cătră „Budp. Hirlap*, că fu
mătorii de tutună din Hajdu-Nanas simtă ași de con
sternați din c-ausa proiectului de sporire a dării ne tu
tună, im-âtă in durerea loră au espedată ministrului de 
finanțe Tisza intr’ună pachetă tdte pipele din orașă, in 
numără de 5000. Aceste pipe să ’i amintescă ministru
lui Tisza, de câte ori le va vede, criin1 sa ce nu o 
pote espia.

—x —
• Ellenzek" a dată incă de ună „Mecenale* ală ma- 

ghiarisărei, despre care i se spune că implinesce o missiă 
„patriotică" și că pen'ru meritele lui câștigate pe tere- 
nuiă instrucțianci i s’a esprimată „recunoștință» chiar ș1 
din partea Cortinei. Acestă »Mecenate“ este șefulă de 
gaiă și președintele senatului scolastică Daruvari l’au’e 
Ivană din Simeria Meritul^ lui constă mai vârlosă in 
aceea, că a mijlocită ca numeroși copii valahi din satele 
vecine să âmble la scola de stată din Simeria, care de- 
asemenea este populată de copii valahi din comună. 
Școla acesta se dice că așa este de meritată pentru ma- 
ghiarisare, incâtă ori ce copilă eșită din acestă scolă, 
care altmintrea are 6 învățători, scie vorbi unguresce a- 
lâtă de bine, incâtă omuiă nu-lă mai p6te cunosce, că 
nu e de nascere maghiară. — Cum că acâsta’i numai o 
dorință piă a fâiei kussutlmte, nici vorbă nu e ; ună lu
cru numii amă vre să scimă: nu suntă scâle românesci 
in acele părți? și ce măsuri s’au luată contra uneltiri- 
loră de maglvarisare ?

—x—■
D lă Ionii I. Burduloiu, comerciantă in Brașovă, 

și d-șora Maria Voicu Moțoe își serbeză cununia mâne 
in biserica din Cernatulă Săceleloră — Adresămă ti
nerei părechi felicitări căldurose.

—x—
Citimă în „Figaro* următorele rânduri ce i-au fostă 

telegrafiale din Lisabona cu privire la artista Teodorini: 
„Reintrarea d-rei Teodorini la tealrulă San Carlos, in 
H iguenoți, a fostă ună adevărată evenimenlă artistică. 
Marea camatrice, care interpreta rululă Valentinei, a fostă 
primită, dela aparițiunea sa pe scenă, printr’o întreită 
salvă de aplati-e. In duetu'i'î c.i Marcel, precum și in 
celă din aclulă IV pe care a trebuită să Ie biseze, a ob
ținută ună suc esă imensă Publieulă alesă care asistă 
!a represeid țiiina a rămisă entu-u isma'ă. Ln finele re 
presentațiunii d ra Teodorini a fostă rechemată de mai 
multe ori și literalmente acoperită de flori*.

— x —
Din Clușiu se scrie cătră „Ung. Post" : Căpităniile 

de honvedi iosefă Mucsy a fostă găsită mortă pe proprie
tatea sa de lângă orașă ; iși trăsese ună glonță in capă 
Raporturi familiare nenorocite l’au făcută să se omrtre. 
Cu ceva înainte de mortea sa a pusă de s’a scrisă pro 
prielatea sa de 10 000 II., ce o primise dela bog.'la sa 
soțiă de care s’a divorțată, pe numele >Kulturegylelului 
ardeleană" și invitase pe secretarulă și advocatulă reu- 
niunei a primi necondiționată a'estă dară, deăreee—cum I 
dicea — se pregătesce pentru o lungă călăloriă. — Fa- ' 
tală leuniutiel

—x — l
Cu ocasiunea lucrăriloră de regulare a Grisului < 

lângă Cyoina s’au găsită in timpulă săpăfuriloră mai

■ multe ose de animale diluviaie, precum și unelte antice 
i de bucă ăriă și pescărită. Se speră că se voră găsi și 
! alte obietle preistorice. Obiectele se adună, ca să se

trimătă inșiituteloră sciențifice din Pesta.
—x—

Astădi s’au vendută in Mercurea 59 de porci con
■ fiscali ca fundă aduși ca contrabandă din România.

—x —
Academia română a ținută ședință publică, eri Vi- 

1 nni. D. Dr. Felix a citită o dare de semă despre con- 
gresulă internațională de igienă ținută la Viena și d. Gr. 

' Tocilescu a făcută o relație despre an'ichilățile romane 
descoperite in susă de mănăstirea Coz'a

—x —
Delegații români, d-nii Vițu și Cornea, cari au luată 

parte la congresitlu filoxerică din Odesa, s’au reintorsă in 
BucurescI și voră presenta ministrului dotnenieloră ra- 
portulă loră.

—x—
Atașatulu militară rusă pe lângă legațiunea rusă 

din Bncures'-I, colonelă Subotici, s’a dusă in concediu in 
Rusia, după ce a visifafă încă odată ’âte institutele mi
litare române din capitală.

„Nouă ianicerime11
Sub atestă titlu scrie corespondentulă din Viena 

ală diarului ruseseă .Novoje Vremja' ună interesantă 
articulă contra uneltiriloru de maghiarisare ce se sâvâr- 
șeseă contra popâreloră namaghiare din Ungrria, și mai 
vârtosă contra Slovaciloră. Despre reuniunde de maghia- 
risare elă cum se esprimă intre altele numitulă articulă:

• Aceste reuniuni, seu societăți, constândă din ul- 
tra-maghiarl fanatici, din mulțl renegați slavi și germani, 
pre mm și din ună mare procentă de Evrei, suntă de 
natură atâtă de revoluționare, incâtă celă mai de frunte 
represenlantă ală puterei de stată din Ungaria a aflată 
de lipsă să și esprime publice și pe față desaprobarea sa 
față cu aceste reuniuni.

Este adevărată, că fariseismulă caracteristică ală 
lui Tisza și aici și-a adusă fructele sale, dedrece în o 
declarațiune a sa făcută in parlamentă a spusă că nu 
primesce ni>I o responsabilitate pentru aceste reuniuni, 
der în contra scopului la care tindă ele n’a făcută 
nimieă.

,Kulturegylet“-urile, nefimdă ținute în freu de pu
terea statului, au o upată adunările comitateloră și au 
recursă la intimidări contra acelora, cari au crezută de 
prea forțătore mijlocele aplicate de respectivele reuniuni. 
De presinte așa dicendă tole comitatele nemaghiare suntă 
in mânile speculanțiloră și fanaticiloră maghiarisărei.

.Nemaghiarii plătescă dare separată, pe care Tisza 
o numesce. ce-i dreptă, ilegalitate, der intru nimieă nu 
impedecă scoterea ei cu forța dela contribuabili. Din darea 
acesta edifică școlele unguresc!, in cari părinții suntă da
tori a șl trimite pe fit loră. Fiind-eă aceste școli nu 
suntă școli de stată, ci suntă proprietatea reuniuniioră, 
pe invâț’dori nu-i impedecă nimieă întru virirea fanatis
mului maghiară in copii, ele.

Din tote acestea — dine •Eilerizek* — Maghiarii 
polă sâ vadă, câtă bine face piib’iculă unguresiă, dec? 
cultivă cu tote mijlăcele posibile .mișcarea kulturală".

Așa e, multă bine face: a reînviată ienicerimea, 
care la Turci o formau copii creșliniloră răpiți de Turci 
și turciți!

Frumâsă misiune culturală!

(12) F’O II JETON C

LOGOFETTTLlj MATEITT
NOVEI,Ă

— Unde l’ai vâdutti, leliță Rado? întreba Mă
ruță nerăbdătore.

— A trecută călare, — râspunse după câte-va 
clipe, își potoli plânsulu și’și șterse lacrâmile, ce-i cur
geau pe obrazu.

— De ce plângi, leliță Rado? - întrebă crăși 
Măruță și în inima ci avea o presimțire, că trebue că 
ceva râu s a întâmplată cu Mateiu.

— Iată plângă și eu așa, că mi-a venită să plângă, 
căci de câteorî te vădă pe tine, mi-aducă aminte de 
fiă-mea.

— Ai vorbită cu elă? — întrerupse Măruță. - 
Ce a disă? — Astfelă întreba ea nerăbdătore. er Rada, 
biata Rada, nu scia ce să răspundă, și cu câtă era mai 
încurcată la vorbă, cu atâtă Măruță bănuia mai multă, 
că s’a întâmplată ceva, ce are s’o înspăimânte.

— D-ta nu vrei sâ’mi spui ce a pățită Mateiă! 
— începu Măruță și în gândulă ei se frământa în totă 
felulu. îlă va fi trântită calulă, va fi bolnavă, cine scie 
ce se va fi întâmplată cu elă. Aflu eu dela nenea Du 
mitrii, dela scutarulă, — clise ea în cele din urmă, și 
dicândă acestea par’că mai prinse puțină inimă.

Rada se turbura și mai tare cândă amil de sc.u- 
tarulă Dumitru.

— Maruțo, dici că mergi la nenea Dumitru sâ în
trebi despre Mateiă? Asta n’ar fi de locă cu cale.

— De ce leliță Rado? Mateiă este dintr’ună sată 
cu mine, și nenea Dumitru de asemenea. De ce sâ nu’lă 
întrebă? Eu mâ cunoscu bine cu Mateiă, l’ani pomenită 
pe când era la școlă; elă încă me cunosce; cunosce și 
pe părinții mei. Asta’i pricina că tc-am întrebată des
pre Mateiă.

— Să nu te duci la scutarulă Dumitru! Nu se 
potrivesce. Elă este dintr'ună sată cu tine.... pote.... 
der uite că elă are fată de măritată și nu’i mirare decă 
te va batjocuri. Ain audită că Mateiu merge pe la 
scutarulă, der eu nu credă, nu, Domne feresce, căci 
Mateiă este ună băiatu multă mai cu minte.

Măruță se pusese pe marginea rCsboiului și sta 
acolo atâtă de fală voiă și fără inimă, încâtă ori și 
cine putea s6 pricepă că este de totă mâhnită. Cum 
sta ea astfelă și’șî primbla mâna pe la peptă, dădu peste 
o flore, ce o avea acolo, se uită la ea, o luă în mână, 
o suci de vre-o câte-va ori și apoi o arunca.

După o tăcere de câteva clipe Măruță se reculese 
pe jumătate.

li părea râu că a vorbită cu Rada, căci ea nu’și 
mai aducea bine aminte de tote câte le-a vorbită. Credea 
că a disă mai multă decâtă întradevără disese.

Felu de felă de idei treceau prin mintea ei, ca 
omului, care este isbită de o veste neașteptată.

Rada mâhnită, cum era, a plecată și a lăsat'o pe 
Măruță singură.

Măruță râmase pe gânduri. Ea nu credea că Ma
teiu e supărată pe ea și nici aceea că Mateiă nu va 
mai veni pe la curte. își închipuia că alta trebue să 
fiă pricina și când se gândea astfelă, se cugeta la co- 
cona Eleftera, la isterica nevastă a boerului.

XI.
— Și așa logofete, d-ta cred! că eu glumescu !_

Nici decum, îți spună ca unui pretinu, și asta o sciu 
forte mulțl, der nimenea nu vre seu n’are curajă se’țl 
bage ceva în urechi. — Măruță nu-i fată cum se cade 
șî-apoi în cele din urmă nici n’are cum fi altfelă. _
Ei logofete, logofete — continuă ea dându din capă, — 
cate mai sciu fetele, cum se sciu ele ascunde, de nici 
prin minte nu ți trece! Cătră fiăcarc se arată pretinose, 
și tocmai cum ofteză, când te afli d-ta lângă una, toc
mai așa ofteză ca și când se află altulă. — Așa’să 
fetele!

Logofătulu Mateiă a fostă lovită de spusele Ră- 
diței, ’i-au cădutu greu, der mai pe urmă au începută 
a’i băga neliniște în ose. „Or fi vorbe", își gândia Ma
teiă pentru momentă și veselia îi venia erăși, der nu 
o veselie ca pănă acum, ci o veselie împreunată cu ună 
tremură, ceea ce arata că elă este forte neliniștită; 
mai târdiu însă, când se gândia că pote totă sg fiă 
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Dela isvorele Someșului mare. Oetomvre 1887.
(Fi ne.)

Vorb udă despre năcazurile și suferințele nostre, era 
s6 udo despre tema propusă, adecă in'am depărtată de 
,pivn:țele săsesc!< din Rocna. Fie-ml permisă a vorbi 
puțină și despre acelea.

Așaderă, precum am amintită mai susă, așa nu
mitele .pivnițe săsesc!* nu ,’au desco îerită decă ti nu
mai nisce nășii ă bună de cimentată păreți, cu tble că 
in Rocna suntă o mulțime de atari pivnițe ce se poto 
numi cu dreptă cuventă • catacombe', cari fugă crucișă 
și curmedișă pe sub pământii, dintre care unele suntă 
mai largi, altele mai strâmte și car! după a mea mo
destă părere, decă ar fi scrutate cu aunțiune de uni) 
areheologă scriipulosă, ar arăta că suntă manufactură 
română-, căci poporulă română era acela care se de
lecta (in timpă de lipsă) a umbla piin catacombe, er 
nu Sașii.

Altcum acestea suntă lucruri arheologice. cine sim- 
țesce interesă și se crede chemată, poflescă să le vadă 
și studieze; și atunci va mai pute vedea o mulțime și 
de alte ruine, cari incă nu potă să dateze numai din 
timpulă când Ro na a fostă orașă săsescă. Și etă pen 
tru ce nu :

Istoiia ne spune <ă Sașii au veniiă in Ungaria la 
a. 1141 —1153 d. Chr. ca economi, și regele (leza II. 
i-a aședită parte in Zipsulă din nordulă Ungariei și 
parte in Ardeală in așa numitulă ținută >Fundus re- 
gius«. Sașii venițî din țările germane și așecjațl în Io 
curile susă numite de sigură că nu au fostă așa de nu- 
măroșl, imâtă să se potă răvărsa preste totă Ardealulă. 
Să sc-ie din istoriă și aceea, că unele colonii săsesc! s’au 
așezată in Clușiu. Deșiu, Reteagă, Rocna, Brașfalău ete., 
deră acele colonii au fostă forte mic! și neînsemnate, 
din care causă în decursulă timpului s’au rărită și îm
puținată de iotă, erî s’au depărtată și retrasă de totă 
de pre acelea locuri, așecjendu se pre la Bistriță-Mediașă- 
Sbiiu etc. Aceeași soite o avuseră și coloniile săsesc! 
aș date in Rocna, pe care ei au fostă numit’o și „Ro- 
den-tu“. Acelea colonii săsesc! așezate in Rocna nu 
s’au ocup.ii ă cu băitulu. Ei s’au fostă ocupată mai eu 
deadinsulă ca meseriași, ca cărăuși, cari impurtau bucale, 
sare, fieiu și oleu pentru băieșl, și esportau metalele Iu 
erate; seu ca comercianțl pre lângă băieșl la minele de 
aci; der la totă casulă acea coloniă a fostă mică.

O atare coloniă săsescă în Rocna, chiar să presu- 
punemă că a fostă și mai numerosă, totuși i-a losiu im
posibilă și pre puțină, pre scurtă t mpulă de 100 ani, 
ca eu puterile ei proprie să rădice așa lucruri gigantice. 
Chiar (jidurile de lângă biserica românescă, care de 646 
ani <Jacă espuse ploiloră și alloră elemente din natură, 
precum și catacombele de sub pămentă, în lungime de 
mai multe (Jecî de metri, suntă martori cari dovedescă 
părerea mea, că adecă colonia săsăscă din Rocna m’a 
putută presta așa lucruri grandiose intr’ună timpă așa 
de scurtă de 100 ani; căci la ună atare lucru s’au pre
tinsă mii de brațe muncităre, sume enorme de bani și 
ună restimpu de mai multe sute de ani. De ală parte 
și aceea e adevărată că Sasiloră, ca economi buni, 
in ună locă așa sterilă, frigurosă și nefru'-l leră precum 
e ținutulă Roenei, situată chiar la pălele muntelui Ineu, 
nu lî-a fosiă priinciosă clima, și astfelă au gravitată și 
s’au retrasă la cetatea Bistrița, unde e clima mai blândă 
și pămentulă cu multă mai roditorii. Familii vechi să
sesc! nu se află de locă in Rocna, decâtă vre-o trei, 
care au veniiă ca profesioniști numai de vre-o câț-va 
ani aci.

Afară de celea espuse mii susă e lucru docutnen 
tată in istoria că Rocna în a. 1241/2 d. Chr. a fostă 
totală dărimată de Tătari (Mongoli) sî locuitorii ei parte 
au fosiă uciși, parte prinși și duși in robiă, ăr cei ce au 
scăpată cu cjile au luată lumea în capă fără de a se mai 
reintorce la ve'rile lorii; astfeliu Rocna după depărtarea 
Tătarilor!) a lămasă deșartă de locuilori, casele s’au rui
nată și loculă a fostă cu ’ncetulă acoperită cu pădure și 
esundată de apa riului Someșă. Mai târziu ea prin mi
nune s’a descoperită de nisce păstori de oi din Mara- 
mnreșă, cari păscendu-și caprele prin pădure au aliată 

(jidurile dgrîmate ale bisericei. Martoră e tulpina de fra- 
sină, descoperită in tinda bisericei dârimate de Tătari, 
care in a. 1885 mâsurându o a avută 16 policari în dia
metru, cu toie că era espusă ploiloră.

Din tăte acestea resultă că Rocna nu s’a ridicată de 
Sa-I ci de coloniile vechiloră Romani. Colonia săsescă 
aședată în Rocma s’a îngrijită mai multă pentru de a-ș! 
eâșliga aici ună modă de Irăiu, prin urmare alâtă piv
nițele (catacombele) cele multe, ramificate pre sub pă- 
menlă in iote părțde, ce probabilă că au servilă ca ună 
loch de sculă și apărate seu chiar ca locuti de retragere 
in (odri, dinaintea pulerei dușmane, precumpănitore, căci 
Rodim fiindă situată intre munți și dealuri mari, nu s’a 
putută înconjura cu z duri de apărare după sistemulă de 
atunci: asemenea și zidurile bsericei drîâmate de Tătari 
la 1241/2 d. Chr. arată destulă de evidentă că acelea 
s’au lucrată de coloniile lui Traiană împăratule, nuinin- 
du se pe atunci .,Ruconium,“ astăzi „Rocna veche,*‘ er 
in limba oliciăsâ maghiară „O Radna.1 Ca dovedi la 
acestea mai servescă și cele patru columne din pielră 
cioplită cari au fostă ună jertfelnice! Romană, și au în
tre ele. ună spață pătrată ca o masă; acolo se sacrificau 
jerfele idolesci după datina și credința Romaniloră A- 
ceste petri se află în păretele de-a-drepta ală bisericei 
românesc! de astăcji, care este edifieală pe ruinele tem
plului dăiîmală de Tătari la 1241/2 d. Chr. și fiindă 
descoperite în partea de de-a supra se cotă vedea ori 
și când de cei ce dorescă a le cerceta și esamina.

E probabilă, că in acele ruine să fi fostă și biserica 
coloniiloră săsosci așctjate in Rocna, și âtă cum: Să 
scie din istoria că coloniile romane rămase in Dacia au 
fostă adese oii espuse persecuțiunilorh pentru profesarea 
religiunei loră strămoșesc!

Cu ocasiunea aceloră persecuțiuni, cine se îndoesce 
că Românii nu au fostă despoiațî și de drepturile și pri- 
vilegiele loră? Răpindu-li-se ună dreptă sen privilegiu 
as'ăcji, altulă mâne său poimâne ; astfelă și biserica din 
Rccna, pre calea acesta forte ușoră s’a putută smu'ge 
și lua din mânile Românilorh, și să se dea noiloră co
loniști sași, venițî din Germania fără ceva averi consi
derabile, ca totă călălorulă ce și caulă o patriă nouă. 
Pehile ce au formată jertfelniculă Romană ca prin mi 
nune au rămasă neatinse de atâtea vecuri până la a. 
1859 d. Chr. când biserica românăscă din Rocna ve'he 
s’a mai lungită pe vechile ruine, cu care ocasiuue dă- 
rîmându-se ună părete vechiu s’a descoperită amintitul!) 
locă de jertfelnică Romană. Decă unu archeologă impar
țială va scruta cu atențiune în pământu'ă de pre lângă 
(jidurile bisericei, adecă pre lângă ruinile rămase <le Tă
tari, precum și pretinsele pivnițe »săsesci“, va f’ice inari 
serviții publicului; căci ar scote la lumină mulțime de 
lucruri, cari zacă ascunse în pămentulă intuneeosu. Dt- 
sine se înțelege, că spre acelă lucru se receră sume în
semnate de bani, er banulă e astăzi o marfă scumpă.

Acestea suntă modestele mele păreri fa'ă cu pre 
tinsele .pivnițe săsesc!« din Rocna, asupra cărora mi-am 
ținută de datorință de a face acestea observări modeste 
spre a chiarifica pre on. publică cetitoră ală foiloiă ro
mânesc!. Someșanulil.

Ultime sciri.
Belgradii, 18 Noemvre. — Un ucazti regal 

pune în pensie pe ex-mitropolitulci M.hailu și pe 
trei arhierei.

Parisu, 18 Noemvre — Se telegrafiază din 
San-Remo că starea principelui moștenitor alu 
Germaniei s’ar fi agravată. Principele ar fi de
cișii acum să abdice în favdrea fiului său în ca- 
sultî când împăratulu Willielmu ar muri.

Iloma, 17 Noemvre. — Până la linele lui 
Noemvre voru fi concentrați la Massanali peste 
20,000 omeni, afară de 2000 seu 2500 hnienl 
trupe neregulate. Suntu mulțumiți și laudă or- 
ganiaarea corpului de ocupațiune de cătră minis
trul u de răsboiu Bertole-Viale. îndată ce vort'i 

fi sosită tdte trupele de expedițiă, vor fi reocupate 
imediată porțiunile dela Sahiti și Uali, de unde 
se va înainta spre Keren și eventualii spre As- 
mara.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a >Gaz. Trans.«)

BERLINU, 19 Noemvre. — împăratule ru- 
sescu a făcută visita împăratului și prințului Wil- 
helm în trăsură deschisă. Bismarck s’a la 3’/a 
6re la împăratul» rnsescă. Tarevna a visitatu 
cu cinci copii ai săi pe împăratulă. La prântjulă 
de gală împăratulă germană ridică paharulu bendă 
cu câteva cuvinte pentru împăratulă rusescă. Bis
marck luase locîi nemijlocită lângă preînalții 6s- 
peți. După masă se despărți părechea imperială 
rusă, și la 9‘35 6re plecă însoțită fiindă de prin- 
țulă Vilhelm pănă la gară.

Sciri polițienesc!. Joi i s’a furată vădurei Marina 
Neacșu de cătră vagabundulă din PapoițO, Kelemen losef, 
fostQ calfă de olari) in Brașovă, o pătură de ernă în 
prețQ de 5 fi. Făptuitorul!) fu predată judecătoriei penale.

Cu ocasiunea târgului de erî, Maria Andreiu Mireță 
din Bodă a încercată să fure ună șală de gâtă, dâr fu 
surprinsă tocmai comițendă fapta.

DIVERSE.
0 nouă întrebuințare a unturei de pește — Dâcă 

untura de pește liniștește tușea, pOte asemenea să liniș- 
lăscă și furia valuriloră, nu dau ca probă decâtă inci
dentală ce nareză prin raportulă său căpitanulă Gigot, 
comandanfulă brikului „Mercur”, care a sosită la Bordeaux, 
venindă dela Saint Martin de Ră și ală cărui drumă a 
iostă fărte greu ..Mercur1, se întorcea dela pescuitulQ 
Morunului d n Terre-Neuve. La 13 Augustă, fiindă la 
pescuită, Iu luati) eu asaltă d’o tempestă groznieă care-i 
itipse pânzele, catargele și-i tăcu o mulțime de strică
ciuni. Cu td'e acestea isbuli ca să-lă ducă pănă la Saint- 
Jean de Terre-Neuve, de unde porni erăși la 25 Au
gustă după ce i se făcu reparațiunile Irebuinciăse. D’abia 
eșise la larg și o nouă tempestă se năpusti asupră-i, 
nml'ă mai violentă decâtă cea dinteiă. Acesta se în
tâmplă in năptea de 26 Augustă, la 9 mile departe de 
Feuland, eu ventulă din sud-est. In câte-va momente 
brikul ișl pierdu pândele și sta aplecată cu cabinele echi- 
pagiului pline de jumătate cu apă, (Jece butăie pline cu 
untură de pește cari se aflau pe punde, fură luate de 
apă, și brikulă scăpă ca vai de lume, mulțămită 6me- 
niloră ec-hi pagi ului car! trăgeau intr’ună la pompe și ast
felă in urmă să se ducă la Grand-Blanc. La 3 Septem- 
vrea, a treia tempestă; brikulă s’aplicâ din nou și ca
bina < ăpitanului se umplu de apă. Cu tote astea bra- 
viilo căpitană Gigot, cum se po'oli tempesta, regula ca 
să incepă pescu.tulă din nou, pe care-lă urmă pănă la 
3 O domvre apoi lua drumulă spre Bordeaux. N’ajun- 
sese insă la capăbilă suleiințeloră, la 12 Oclomvre veni 
o a patra tempestă. De astă dată insă tdtă lumea cre
dea că nu va mai scăpa. Brikulă era înclinată într’o 
parte și se aștepta din momentă în momentă să se cu
funde. Atunci căpitanulă Gigot avu ideia d’a pune să 
se gănrâseă niște bnioie cu untură de pește și să-i dea 
iliiimuiă să curgă. Acâstă untură curgendă încetișoră 
se strecmâ pe dinapoia corăbiei și se întinse tn jurulă 
ei. Efectulă lu instantaneu. Marea se liniști pe tătă 
întinderea unde ajunsese acâslă untură și astfelă scăpă 
Brikulă d o cufundare sigură. In urmă drumulă fu li
niștită pănă in insula Re, unde „Mercur11 poposi ca să 
î se tacă reparațiele trebuinciose pănă la 6 Noemvre.
Efiloră și Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Muresianu.

ceva din câte bănuesce Rădița, cădea pe gânduri și se 
turbura.

— Tu Rădițo, — dise logofătulu întrunii târdiu, 
_  bagă de semă ce grăescî, că de țl-oi pune mâna în 
code, am să’ț! plângu de milă. Nu vorbi de rău pe 
Măruță, pentru că ea este nevinovată. Ea este.... — 
vrii se mai adaugă, der se opri și nu mai dise nimicti, 
ci rămase cu privirea ațintită pe o ferestruică ce da 
înaintea cârciumei. După ce privi câteva clipe prin 
ferestruică, scose din busunaru tabacherea, aprinse o 
țigară și se uita la Rădița, și cum se uita la ea, în
cepu să zimbescă, căci elu credea că a făcute numai 
o glumă.

Rădița se apropia de Mateiu și cu dreptă îi ne
tezea părulu.

— Ei logofete, — clise ea, -— câte suntu în 
lume, și câte nu le crede omulă, pănă în cele din 
urmă, după ce a întratu cu capulu în gardu, i se lim- 
pedescu vederile și vede ce a făcutul Așa deu logo
fete! — continuă ea și’și trase scaunulu și se puse mai 
aprope de elu.

Mateiu, deși era cunoscută vechiu cu ea, deși de 
multa orî îșl petrecuseră pănă acum împreună, căci 
multe chefuri s’au mai făcută la Rădița, totuși de as- 
tădată nu'i cădea bine acesta apropiere a Rădiței, ba 
ce’i mai multă,' se cam temea de ea.

Frumdsa Rădița se proptî cu unu cotă pe masă și 
ge uita așa cam pezișă la Mateiu și da mereu din cap.

— Dec’ai ști legofete, — grăî ea, — dec’ai ști 
d-ta, cine este Măruță, deu n’ai mai sta multă la cum
pănă și te-ai cortorosi mai de grabă de ea! — Der d-ta 
nu scii..., — încheia ca vorba și cu mâna stângă și cu 
capulu îi făcea semnă că adecă multe nefericiri are 
se vină pe capulu lui.

— Ce totu hodorogescl, Rădițo '? Decă șeii ceva, 
spune, nu umbla totu așa pe întunerecă. Spune verde 
ce’ai auditâ, ce-ai vădutu? Ori decă nu, cară-te de 
lângă mine! — grăi Mateiu și o împinse puțină cu 
mâna.

— M6 ducă, mă ducă Mateiă ! (ântâia oră i-a 
clisă pe nume) — grăi Rădița și’și astupa fața eu mâ- 
nile, căci îl dase lucrimile. — Mă ducă, — conțină ea 
luându’și mânile dela ochi, — mă ducă, căci vedă că 
n’am făcută bine ce-am făcută.

- Stai Rădițo! — începu Mateiă — Stai la 
dracii, nu me mai ferbe, stai când îți (lică și spune’mî 
ce ai de spusă!

Rădița însă porni spre ușă, er Mateiă se scula 
de pe scaună, merse după ea, o apucă cu mânile de 
după gâtu și se uita la ea în față.

— Vino Rădițo, — grăi elă, — vino și nu te 
supăra pe mine!

— Mă întorci! logofete, — vorbi Rădița cu la- 
crăinile în ochi și amendoi se întorseră îndărătă, se a- 
sedară lângă o masă, și drăcdsa de eârciumăriță nemai 
putendu-se stăpâni, se apropie de Mateiă și’lă sărută.

Mateiă rîse.

— Logofete Mateiă, — grăi Rădița, — te făgă- 
duescl că nu o să iai pe Măruță ?

Mateiu dădu din umeri.
— Sein cu? — dise elă... — Șl’apoi adecă de 

ce să’ț! fagăduescă? — întrebă Mateiă cu mirare.
— Bine, bine, — adausc Rădița oftândă. — Nu 

îmi făgădui nimica; acuma vădă câtă de multă ai ți
nută la mine! — Ascultă logofete, — începu ea șter- 
gendu-șî lacrimile. — Cocona Eleftera are să mărite pe 
Măruță cu cârciumarulă I’etrache, și d-ta umbli așa pe 
departe și nu’i spui verde că știi totă.

Mateiă rămase uimită și roșeța îi aprinse obrazul.
-- Da, da logofete.... și Măruță sare totu susu 

de bucuria că arc să se mărite. Nu’i vorbă, cârciu
marulă nu’șî pre bate capulă după ea, căci nu’i mai 
multă decâtă o slujnică, der se întereseză cocona Elef
tera. — In sfîrșită.... să le lăsămă de-o perte, la ce 
să-ți și spună d-tale lucrurile acestea, cari te supără 
așa de multă. Le lăsămă în pace, grăi Rădița, dându 
din capă, le lăsămă în pace pănă altădată. La 
ce să-ți mai spună și altele câte Ic sein, — dise ea 
după o pausă, — la ce când d-tale îți face inimă rea.
— La ce să-ți mai spună, — continuă ea, — că de 
când a venită la curt^ coconașulă Manoilă, cela frumu- 
șelu. domnișorulă celă cu călăritulă, nu mai are odichnă 
biata Măruță. Multă c prostă! — adause Rădița. —
— Ea crede că decă o pișcă puțină, îndată o și ia de
nevastă. — Ei..., vrii să continue, der o întrerupse lo- 
gofătulă cu o privire cruntă. (Va urma)
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Rentă de aură 5n('o ... 98 60 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 98.60
ImprumutulO căilord ferate

ungare..........................149.25
Amortisarea datoriei căi- 

lorfi ferate de osia trag.
(1-ma emisiune) .

Amortisarea datoriei
lord ferate de ostft
(2-a emisiune) . .

Amortisarea datoriei
lord ferate de oștit
(3-a emisiune) . .

Bonuri
Bonuri
Bonuri

miști
Bonuri cu cl. de sortare 104 25 
Bonuri rurale transilvane 104 40

. . 95 — 
căi- 
ung.

I I

Bancnote romanești .... Cumj 8.64 V. 8.66
99.-

123.25

Argint românesc 

Napoleon-d’or!

8.55

9.89
8.60

9 95

c;u- 
ung.

. .112 25 

. . 104 50rurale uugare
cu cl. de sortare 1C4.25 
rurale Banat-Ti-
............................  104 25

Lire tureescl ■ i.22 11.25
cătră

81.10 
. 111 70 
. 124 50

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

vi.iti ung.........................
ImprumutulO cu premiu 

ung..................................
Losurile pentru regulare»

Tisei și Segedinului
Renta de hărtiă austriacă 88 — 
Renta de arg. austr.
Renta de aură austi 
Losurile din 1860
Acțiunii; băncel austru-

ungare ........................  888 —
Act. băncel de credită ung. 282.— 
Act. băncel de credita austr.273 70 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesc) ..................5 93
Napoleon-d’orI .... 9 95
Mărci 100 împ. germ. . . 61.72 
Londra 10 Livrea sterlingc 125 25

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

I Galbeni.........................
Scrisurile fonc. • Albina >

n n
Ruble Rusesc! . . .
• îs ‘.ontulil

6»/o .

50/0.

»

r>
>

10.22 10.25 care
5 89 5.92

101.— 162.
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Se adopie'ză
Unu copilit, fiă și nelegitimii, de 

o familia cultă de funcționarii, 
11’are copii, 
plăti odată 
ore-care de 
se adresa

la redacțiune.

3-3

Părinții copilului 
pentru totdeuna o 
bani.
pentru informațiuni

a

ană

1-3

Umedeala, frigului 
nu vatema!
impermeabile, câltlurose durabile și ad

mirabilă de eftine sunioJACHETELE
(,,Burger“-Jacken)

de lânii împletite, de posiavil și de Loden, cari 
se potrivescO forte frumoșii. pentru tonină și 

Â t.uâ. pentru Doimii. Domne, băețt și fete, Iote 
p cu prețuia egalii de II. 1.80 in I cablate îm- 
1 pielite Aceste Jachete renumite sunta pentru toți 
■ cMueim r> Io mai necesara ve tmfinta. și sc alia 

gata în culorile cenușiu, cafeniu, sura. [niclirt]
drapO.bordou. albastru și negru Cine prii tâ o nsr mr'.a Jnilictă este fm 1I1I de frigâ, pi'Mlii râse 
stringe bine pe orl-re corpii și talia, cuuwriă o căldurii potrivită și sunifi de o lalinr ne 
prețuibilii. Afară de cele menționate cu fl 1.80 mai ullâ îmâ două soiuri mm line:

Dili luna Zvpliir illl|ilctite 
ilrvii si călitiiriise

3. 3.25.
Diu Postării și l.niliii in ra- 
liiati1 rălilnrosă priitrti iTini

fi. 5.10.
Ca niăsurt este sufideiiffi a uri i.i gnisunia > > plubi' Se trimită urniră lamlnirsă numai de

I. FEKETE, Kle Ldex-Ver sendung.
Wien, Hundsthurmerstrasse Nr. 18/18 6 12

Sosirea și plecarea trenurilorii și posteloiu in BrașovO.
I. Plecarea tremiriloru:

1. Dela Brașovă îa Pesta:
de i-ti (ine Nr 307: 7 ore 20 de minute sera, 
mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minii'ă danineța.

2. Dela Brașovu 2a Bucuresci: 
accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineții, 
mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

II. Sosirea treiniriloru:
1. Dela Pesta la Brașovu:
Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de ameiji.

516: 9 ore 52 minute sera.
Dola Bucuresci la Brașovu:

Nr. 3nl: 10 6re 12 minute sera. 
317: 2 O"C 32 minute duțiă amedi.

Plecarea poștei orii:
Heșnovii-Zernesci-Brftnu: 12 ore 30 min. după ana <11 
Zizinîi: 4 ore după amedi.
Secuime (S. Georgi): 1 6ră 30 m nule noptea. 
Făgărațu: 4 ore dimii eta.
Săcele: 4 dre dimineia.

IJ. Sosirea posteloru:
rnesci-Biani'i .d Brașovă: 10 ore înainte da ameiji. 
trașovO: 9 orc a. m.
Brașovu: 6 fire sera 

Fdtjura^il la Brașovă: 2 ore dimineți. 
Săcele la Brașovă: 6 ore 30 minute săra.
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GHERLA
AMICULU FAMILIEI, filmă b i trist ■ a și enci o 

pedicu-liferatu cu ilustrai.iimi, Cin-iilu XI. — Apare 
In 1 și 15 (ji a lunci în r.ur.'.e:! du cât' I 1 3—2'/3 role 
cu ilustrațiuni frumose; ș publică articlu sociali, poe- 
siă, nuvele, romanuri, suvenirl de l ăiC'oriâ ș. a. — 
Mai departe fracleză cesliunî liteiare și scientifice, cu 
reflesiune le cerințe'e vieței pra.-tiee; apoi petrece cu 
atențiune vieța soc-Jă a R. inâniloru de pretutindenea, 
precum și a celorlalte poporaț.mni din patriil și străi
nătate; și prin umoră dulce și satiră alesă nisuesce 
a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste totu nisuesce a întinde tuturora indi- 
vifjiloră din familiă o petiecere nobilă și instructivă. 
— PrețulO de prenumerațiune pe anulă intregă e 4 II. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibill și in timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN Revistă biseticescă, scolastică 
și literară. Cursulu XIII. Apari; in broșuri lunare 
de câte 21;, —3‘4 <oie; șt publi ă arii. Iii din sfera tu
turora sciințelora teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbălorl și diverse oeasiuni, — 
mai departe studii pedagogice, didactice .șt scienlifice- 
lilerarî. — 
e 4 II. — 
tibili și in

A se

SZ.-UJVAR
Probitatea în copilăria. S hiță din .-fera educa- 

țiunei. După Ernest Lcgouve, membru ală academiei 
francese. Prețulu 10 cr.

Barba cobzarulU Nuvelă originală de Kmdia 
Lungii. Pretulil 15 cr.

Hermann și Dorotea după \V. de Goedie, iraduc- 
țiune liberă de Constantin Morariu. PrețulO 50 cr.

Ifigetiia în Aulida. Tragedia în 5 acte, după E11 
ripide, tradusă în versuri de Petru Dtilfu. Prețulil 30 cr.

Petulantulu. Comediă în 5 acte, după Augusto 
Kotzebue tradusă de Ioană St. Șu'uțil Prețulu 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în sa’ele 
gimnasiului dm Piume prin Vincețiu Nicoră prof. giin- 
nas. Cu portretulO M. S. Regina României. Prețuia 
15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Unii volumil 
103 poesii bine alese și a- 
(dela 1 fl 20 ei', la) 60 cr. 

poesii poporale culese de 
UnO volumO din 14 cole.

l

•
paratidiali), a invețătordoră și a altoră bărbați de siolă, 
de V. Gr. Bo-govanu. profesorii p'eparandiahl. Pre
țulu unui esemplară cu porto francată 1 11. 80 cr. v. 
ti. In literatura nostră pedagogică aida ailămă vre uml 
opil. inlocmitil după lipsele s-coleloru nostre in măsura 
in care este aces'a! pentru ceea îlă și reeomandămă 
mai alesu Directori'oră și învelătoriloril ca eeloril în 
prima liniă interesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. D Vas. Gr. BorgovanO. PrețulO 15 cr.

Manuală de Gramatica limbei române neutru si-<5- 
lele poporali în 3 cursuri de Maximo Poj 0 profesorii 
la gimnasiuia dm Năsăudil. -- M.inualulă acesta este 
apiobalil prin Inaltulă Minisleril de cuiul și instruc
țiune publică cu reseripluia de dato 26 
Nr. 13193. Prețulu 30 cr.

Nu mă uita. Co'eetiune de versuri 
mate de iertăciuni, epilaiiă s. a. PrețulO

l'au'ina C. Z. Ru

originală de Paulina
C.

;v lă 
d tu“ 
T.

originala. —
— de l’au-

de Georgiu

codrului. Palidă de Georgiu

Prețuia de ahonamentii pe anulă întregii 
pentru România 10 fiami — ki noi, plă- 
bilite de bancă și in timbre țiostail. 
adresa la „Cancelaria Nogruțiu în Gherla

— Szamosujvâr, unde se mai allă de vendare și ur
mă torele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă
vinară. Prețuia 20 cr.

Idealulu pierdută. Nuvelă
Z Rovinară. Prețuia 15 cr.

Opera unui omu de bine.
Continuarea nuvelei: .Idealulu p 
lina C. Z. Rovinară Prețulu 1

Fontâna dorului, Nuvelă
Simit. PrețulO 10 cr.

Codronu craiulu
Simu. PrețulO 10 < r.

Elu trebue s6 se însore. Nuvelă de Matia Sehwartz 
traducere de N. E. N gruțiu Prețuia 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea 
lui DragoșO. Nuvelă istorică națională. PrețulO 20 cr

Numerii 76 și 77. Narațiune isiort; â după Wachs- 
mann, de Ioană Tanco. PrețulO 30 cr.

'le 102 pagine, cuprinde 
rangiate. PrețulO redusa

Trandafiri și viorele, 
loant) Po; fl Reteganula. 
PrețulO 60 cr

Tesaurulu tlela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
aurii Studiu archeologică de 1). O. Olinesdu. PrețulO 
20 cr.

Apologia Discusiuni filosofice și istorice maghiare 
privitoie la Romani, invederile și rectificate de fir. 
Gregoriu Silași. - l’artea I. 1’auhl lhmfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sineai. Prețuia 30 cr.

Renascerea limbei românesc) în vorbire și scriere 
invederită și aprețială de Dr. Gregoriu Silași. (Opu 
completa ) Broșura 1. II. și III. Prețulu broș. I. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Totetrei împreună 
costau 1 11.

Biblioteca Săteanului Românu Cartea I. II. III. 
IV. cuprind'mda materii forte interesante și aiiiusante. 
Prețuia la t6te patru 1 fi., câte una deosebita 30 cr.

Biblioteca familiei. Cartea I. cuprindă materii 
fOrle interesante și amusante. Prețuia 30 cr.

Colecte de Recepte din economia, industria, 
mer-iu și ehemiă, pentru economi, industriași și 
mercianți. Prețuia 50 cr.

Economia pentru seâlele 
II. Pr țula 30 cr.

îndreptară teoreticii și 
mentulu intuitivii în folosnIO

v. a.

popor, de T. Ko/u.

co
co-

Ed

practică pentru învSță- 
elevilorrt normali (pre-*

Tipografia ALEXI, Brașovit.

lunebra!I, ur- 
50 cr.

Carts conducetore ia propunerea calculărei în 
scoia poporală pentru învățatei I și preparantjl. Broș. 
I. scrisă de Gavrila Trifu, profesora preparandiaitl. 
Prețulu 80 cr.

cr.
90

le-
CT.

de ru-

Ceie mai eflinc călii de rugăciuni.
Mărgăritarul» sufletului. Cmt bogată de rugă

ciuni ,ș cântări bisericești forte frumoșii ilustrată. Pre
țulu unui esemplaril bro.șatu 40 cr. legat Ci 50 
galii in pânză 60 cr. legato mai finu 60, 80, 
I fl , în I• gă111 ră de luxă 1.50—2.5;\

ffliculu mărgăritaru sufletescu. Cărticică
gâciuui și (â'itărl bisericesc! — frumoșii ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei siip. bisericești. PrețulO unui esemplarfl 
broșată 1" cr., — legată 22 cr., legalii în pânză 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe icone fru
mose. PrețulO unui esemplaru trimișii franco e 10 
cr.; — 50 esemplare costau 3 fl. ; 100 isetnpl. 5 fl.

Visulă Prea Sântei Vergure Maria a Nă&cetorei 
de D deu urmată de mai multe rugăciuni IrmnOse, Cu 
mai multe i<6ne
espedatfi franco e 10 cr.. 59 esemplare 3 II., 100 esem
plare 5 II. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosft. Prețuia unui 
esc-mpIarO legată e 15 cr.

frumose Prețuia unui eseinplară


