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Brașovu, 14 Noemvre 1887.

Pretutindeni au făcută mare sensațiă des
tăinuirile publicate de „Național Zeitung" din 
Berlină și de „Kolnisclie Zeit,ung“ în ceea ce 
privesce convorbirea ce a avut.’o Țarulă Alexan
dru III cu prințulă Bismark la întâlnirea din 
Berlină în 18 Noemvre n. c.

Li se dă o mare importanță acestora destăi
nuiri, dedrece se crede că ele s’au făcută cu sci- 
rea cancelarului germană.

Țarulă Alexandru — 4’(‘U numitele foi — 
s’a plânsă eătră prințulă Bismark asupra politi
cei germane, care în cestiunea bulgară a fostă 
îndreptată în contra Rnsiei. Bismark protestândă 
răspunse, că Germania n’a făcută niciodată ni- 
mică in contra intereseloră ce le are Rusia în 
Bulgaria. Atunci Țarulă s’a provocată la mai 
multe depeși și scrisori ale prințului Bismark, ală 
căroru cuprinsă dovedesee inimiciția Germaniei. 
Bismark în urma acesta a cerută sâ’i specifice 
cuprinsulă acestoră depeși și scrisori, er Țarulă 
n’a pregetată a’i comunica cancelarului germană 
tdte cele cerute. După ce l’a ascultată, cancela- 
rulu germană a declarată categorică, că docu
mentele din vorbă suntă tdte născocite și falsifi
cate, și nici că au esistată vreodată.

Țarulă audindă de falsificare a tăcută și 
n’a mai disă nimică; er după acestă pausâ prin
cipele Bismark a începută să se jeluiască la ren- 
dulu seu în contra pregâtiriloră militare, ce le 
face la graniță ministrulă rusă de răsboiu Wan 
nowski, și în contra concentrăriloră de trupe la 
granița germană și austriacă. Țarulă s’a arătată 
a fi surprinsă de acesta împărtășire a lui Bis
mark spunendu că, câtă timpii a petrecută la 
Kopenhaga, nu s’a ocupată de afacerile statului 
și nu scie ce au făcută miniștrii săi în absența 
sa, der îndată ce va sosi la Petersburgă se va 
informa.

Țarulă a mai împărtășită lui Bismark, că 
i s’a spusă, cumcă împăratulă Wilhelm de multe 
ori nu consimte cu cancelarulă său în cestiuni 
de-ale politicei esteridre. „Și acâsta este falsă “, 
a răspunsă Biamark.

Etă pe scurtă cuprinsulă destăinuiriloră a- 
mintite.

După cum ni se scrie din Viena, pe acolo 
se crede, că istoria cu falsificarea documenteloră 
a fostă pusă în scenă de Bismark, pentru ca 
să lovâscă în Orleaniștl, aruncândă în spinarea 
loră vină d’a fi falsificată depeșiie și scrisorile din 
vorbă.

Prințului Bismarck nu-i place cum mergă 
lucrurile în Francia, nu-i place mai vertosă că 
sorții de isbendă ai monarchiei orleaniste crescu 
pe <Ji ce merge și Rusia le favorisăză.

De aceea „Kolnische Zeitung11 strigă în 
gura mare, că falsificarea depeșiloră presentate 
Țarului derivă dela Orleaniștl, pe cari îi tim- 
brâză ca partidă a resboiului europenu.

De ce suntă ei partidă resboinică ? Pentru 
că, (Jicu ce> din Berlină, Orleaniștii dorescă ună 
răsboiu europână, ca să pdtă ajunge ârășl la 
domniă în Francia, pescuindă în turbure.

Adevărulă este însă, că Bismark se teme 
și are cause a se teme de restabilirea monarchiei 
în Francia, de aceea ar face totă posibiiulă să 
pdtă învrăjbi pe Țarulă cu Orleaniștii.

Se mai vorbesce și de ună procesă ce-lă 
va intenta Bismark unoră persdne influente din 
Germania, care ară fi încurcate în complotulă 
orleanistă. Pdte că voră mai fi descoperite lu
cruri interesante în acestă procesă, ddcă nu se 
va reduce totulă numai la o manevră diploma
tică bine alcătuită.

Serbia și Bulgaria.
Deunădile ni-se comunicase printr’o telegramă din 

Sofia seirea, că agentulă diplomatico serbescă a toslă 
arestată la ordinulă guvernului bulgară. Seirea a fostă 
neadevărată, întru câtă nu agentulă diplomatică, ci ca- 
vasulu (dorobanțul^) agenției serbescl a fostă arestată. 
In privința acesta i se scrie din Sofia .Corresp, de 
l’Est“ cu data >ie 21 Noemvre:

„Alaltaeri năpte apărură patru polițiști in locuința 
cavasului agenției serbescl din Sofia, făcură o lungă și 
nunuțiosă revisiune și arestară pe cavasulă. Iusărcinatulă 
de afaceri sârbă, d Daniel, trimise erl pe secretarulă 
său, d. Bodi. la d. Slambulov ca să-lă întrebe, ce mo
tive au pricinuită acestă procedere necorectă. l)-lă Stam- 
bulov răspunse că guvernulă bulgară a fostă convinsă, 
că cavasulă nu mai stă In servițiile agenției serbescî, că 
întreține necurmată legături cu emigranții bulgari, că pri- 
mesce sume mai mari de bani etc. D-lă Bodi 4ice, 
cavasulă a ridicată banii peDtru agențiă dela o bancă, 
că e supusă serbă și că stă încă în servițiulă agentului. 
Der deOrece d-lă Bodi prin intrega întrevorbire a primită 
impresiuneu, că guvernulă bulgară bănuesee, cumcă a- 
g.-nția bulgară ar sta însăși în atingere cu emigranți', 
de a-.eea d-lă Daniel, care e forte consternată pentru 
acesta, a cerută dela d-lă Stran-ki, ministrulă bulgară 
de esterne, printr’o aspră notă lămuriri în timpă de 
24 6re«.

Aceleiași foi i se scrie din Pirot, că d-lă Risticî, 
ministrulu-președinte serba, ar fi i ropusă guvernului bul
gară o anchetă internațională in acestă afacere.

Foia serbă „Beogradski Dnevnik* desminle, ce-i 
dreptă, scir a despre arestarea agentului serbă, der atacă 
pe prințulă bulgară Ferdinand și mai alesă pe d-lă Stam- 
bulovă, minisiru-președinte bulgară, pentru că au serbată 
aniversarea, bătăliei dela Slivmța, în cari Bulgarii au bă
tută pe Șerbi. Articululă incheiă astfelă:

Acesta nu e felă și modă d’a întreține bune rapor
turi de vcciniă și d-lă Slambulov prin serbarea aniver
sarei bătăliei dela Slivnița nu’și va redobândi populari
tatea sa perdută — „sic non itur ad astrau.

Cum vedemă, Serbia și Bulgaria e ducă rău cu 
amiciția.

Programa
pentru deschiderea sesiunei ordinare a corpurilor!! legiui-i 

tore române lu 15 Noemvre 1887.

La ărele 11 de diminâță se va celebra ună Te 
Deum la Mitropolia, in presența: d-Ioră senatori și de
putațl, d loră miniștri, înaltei curți de casațiune, înalte 
curți de compturl, curțiloră, tribunaleloră, corpului pro
fesorală, autoritățiloră administrative, militare, consiliului 
comunală și camerei de comerță.

La 6rele Îl1/, înaltele corpuri și autorități se voră 
întruni in sala ședințeloră Adunărei și voră ocupa:

Înaltele curți de casațiune și de compturl, tribuna 
a doua în drepta tribunei diplomatice.

Curțile, tribunalele corpulă profesorală, autoritățile 
administrative, comunale și camera de oomerță, tribuna 
oficială.

D-nii senatori voră orupa ântâiele bănci ale Adu
nărei din drepta Tronului. D-nii deputațl băncile din 
fața Tronului

Pornirea cortegiului Begală dela Balală se va a- 
nunța prin 101 tunuri.

La orele 12 Regele, care este primita ia scară de 
cătră d nii miniștri, va intra in sala ședințeloră Adu
nărei, precedată de casa sa civilă și militară, și se va 
urca pe Tronă înconjurată de d-nii miniștri. Casa ci
vilă și militară a Regelui se așâijă dinapoia Tronului

Lo.-.ulă liberă se ocupă de oficerii superiori.
Regele, după cetirea Mesagiului de deschidere, pă- 

răsesce sala adunărei, și corpurile legiuităre procedă în
dată la începerea lucrăriloră. D-nii senatori frecă la lo- 
calulă Senatului.

Biletele de intrare în sala Adunărei pentru acestă 
t|i se voră da d-loră senatori și d loră deputațl prin pre- 
ședința consiliului mini.ștriloiă.

Bilete pentru tribuna diplomatică se voră da de 
căiră d. ministru ala afaceriloră străine, care face și în 
vitațiune d-loră representanțl ai Futeriloră străine spre a 
asista la acăsiă solemnitate.

Biletele pentru celelalte tribune se voră da prin 
președința consiliului de miniștri.

Ca în Asia.
Cetimă în „Ellenzâk11 dela 24 Noemvre:
Din comuna Lâszlă Szent-lvâny prtmimă scire des

pre o chinuire revoltătore, pe care au săverșit’o nisce 
gendarml din Fojună cu o sărmană copilă orfană. Lo- 
cuitorei G. Ignatz din susă cjisa comună ’i s’au furată 
dintr’o odae prin ferăstră vestmintele de pată, și păgu
bașa a bănuită pentru acestă furtă pe servitorea sa Su- 
sana Kulinski, care este o copilă orfană. Gendarmii, în 
locă de a o fi escortată, au voită s’o constringă prin 
torturi la mărturisirea faptului. Au legat’o cu lanțuri, 
au bătut'o, și legând’o fedeleșă, au întins’o pe pămăntă, 
și pe când unulă din gendarml o lovea peste talpa pi- 
eioreloră sale desculțe, pe atunci celălaltă gendarmă s’a 
pusă cu genunch i pe spatele ei și apăsându-i capulă 
spre pămentă, o bătea cu bâta. Acăsiă miserabilă chi
nuire s’a săvîrșită în 20 1. c. Fata n’a mărturisită ni
mică. Casulă s’a insinuată autorității competente.

SOIRILE DILEI.
In privința socotirei timpului de serviciu militară 

in limpidă de serviciu la stată, ministrulă ungureseă de 
finanțe a adresată direcțiuniloril financiare ună emisă, în 
care se hotăiăsce, ca la pensionări în cerculă loră pro
priu de activitate, in cașuri când nu se pdte dovedi, că 
trecerea din servieiulă militară in serviciulă statului s’a 
săvârșită directă și nemijlocită, la măsurarea pensiunei 
se rocotesee numai timpulu de serviciu la stată.

Trădările pentru incheiarea convenției comerciale 
între Austro-Ungaria și Italia se speră că se voră re
începe in curendă. Greutatea incheiărei constă in fap- 
tulă că Italia ține la sporulă de vamă cuprinsă în tari- 
fulă său autonomă pe tortă și pe ață de ină din Austria, 
precum și pe unele articole economice din Ungaria.

—x—
Femeile din Czegled nu numai că au ajunsă să de

cidă in tote cestiunile politice și confesionale, ci in ca
șuri când nu’șî potă validita voința fără contradicere, șl-o 
validiteză cu bătaia. Dumineca trecută, comitetulă bise- 
ricescă catolică a ținută o ședință in afacerea alegerei 
ajutorului de cantoră. Lucrurile mergendă nu după pla- 
culă femeiloră, acestea năvăliră in sala de ședințe, pu
seră mâna pe notară, îlă tirîră afară și l’ar fi și sfâșiată, 
dâcă nu s’ar fi putută smulge din mânile loră și nu s’ar 
fi mântuită in locuința învățătorului, de unde apoi fugi 
sărindă pe ferăstră. Poliția a pornită cercetare; ăr pri- 
marnlă^a cerută dela viceșpană să dispună a se spori 
provisoriu gendarmeria.

—x—
Agio vamală s’a stabilită pe luna Decemvre 1887 

cu 24x/a procente.
—x —

Scimă că in unele comitate din Ungaria autoritățile 
politice, pentru inlrănarea multeloră hoții, ucideri și totă 
feliulă de blăslămătii, s’au vădută silite să în'roducă legea 
statarie. Der precum se vede nici acestă lege nu are 
destulă putere pentru a ins: ira terore în locuitori. Ho
țiile și acum se continuă. Ună tinăru vagabundu, cu nu
mele Lukacs, din Barcstelek, comitatulă Somogy, care 
tocmai este pusă sub stalariu, din o certă avută eu nisce 
omeni muncitori, a seosă cuțitulă și pe unulă, Gali Gyorgy, 
l’a injungiatu, omorâudu-lu la momentă, ăr pe altulă, ală 
căruia nume e necunoscută, l’a rănită atâtă de greu, în- 
eâtu nu mai e speranță să scape cu vieță. Ucicjătorulă 
s’a predată de bună-voiă pe mâna gendarmilor, cari l’au 
și escortată.

—x —
Universitatea săsiscă, care a fostă întrunită in Si- 

biiu, și-a terminată ședințele de ăstă ană.
—x—

D șdra Bârsescu a jucată la Burgteatrulă d n Viena, 
în diua de 21 Noemvre, rolulă principesei Eboli din „Don 
Carlos“ cu succesulă obicinuită, cjtce >Românulă“.

—x—



Nr. 252. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

Cetinii) în «Voința Națonală“: „S interni) informați 
că tractatulă de comerță intre România și Turcia ar fi 
fostă aprobată de M. S. Sultanulă. Acestă aclă interna
țională, de o potrivă avantagiosă pentru ambele puteri, 
va contribui a spori în modă forte simțitoră relațiunile 
nostre comerciale cu imptriulă otomană*. — Proiect ulă 
de convențiune comercială între România și Turcia, după 
cum se comunică „Corespondenței Politice», nu conține 
din partea României espresa concesiune a tratamentului 
națiunei celei mai favorisate, ci România acordă Turciei 
numai posițiunile cele mai mici a'e tarifeloră sale con
venționale, actuale sen viitore. Afară de acăsta mai a- 
cordă Turciei tacse vamale reduse pentru 28 de posi- 
țiunl (materii prime de proveniență esclusivă turcescă) 
care până acum nu erau prevădute în condițiune. Tur 
cia, din parte-i, acordă României tratamentnlă națiunei 
celei mai favorisate.

Au apărută in editura librăriei Frații Șaraga din lași 
Poesiile logofătului Costache Konache, ediție nouă, cu mai 
multe scrieri inedite, cu biografia autorului, precum și 
ună mică glosariu. Prețulii 6 lei. Se află de vendare 
Ia Iote librăriile principale din România.

Voesce și vei pute!
Tera Bârsei, 14 Noeinvre 1887.

Amă arătată cu altă ocasinne, că mare parte din 
omenii noștri, când e vorba de întreprinderea unei acțiuni 
comune pe terenulă națională și politică românescă, nu 
înceteză a se scusa cu miseria, pe care o consideră 
drept ă perdea, in dosulă căreia cercă a se ascunde de 
sub ochii critici ai âmeniloră generoși și cu bune sim
țăminte.

Nu vremă să dicemă, că dor n’am fi săraci, căci 
săraci suntemi) cu adevărată, și poporală nostru dela 
țeră văcjendă cu ochii sărăcesce, mulțămită slăpânirei un- 
gurescl, care îngrij°sce să-lă dărapene: der ch ar împre
jurarea acăsta, ori "âtă de tristă ar fi ea, nu pote pe 
nimenea să scuse delă împlinirea daiorinței sale. Nime
nea nu cere dela omulă săracă să jertfe-că capitale în
semnate pentru scopuri filantropice românesci, der fiecare 
din noi are dreptulă a pretinde, ca ori ce Română să-și 
facă datorința față de națiunea sa. Și deeă fiecare Ro
mână ar fi consciu de acestă datorință, de sigură n’ar 
trece nici una din instituțiiinile nâstre de caractere cul
turală națională, fără ca să nu fiă sprijinită celă puțină 
cu unu cruceai dela fiă-care sulletă românes. ă. Și fiindă 
că numărulă sufleteloră românesci aici, in Ardeală, este 
de ună • ilionă și jumătate, ar urma ca fiă-care inslitu- 
țiune românescă din Ardeali), fundă de o valore mai în
semnată, să fiă ajutorată celă puțină cu ună milionă ți 
jumătate de cruceri, ceea ce ar face 15 000 de florini.

Aici nu mai pole fi vorba de imposibilitate, căci și 
celă mai din urmă văcară elă satului este în stare a șl 
aduce pentru națiunea sa tribululă de ună eruceră și 
încă nu numai odată, ei pe ușoră ar putea s’o facă a- 
cesta chiar și de (jece-ori pe anu. In casulă acesta ar 
trebui ca massa poporului română din Ardeală să con 
tribue pe ană pentru scopuri culturale-naționale româ
nesci de interesă comună celă puțină de dece-orl 15,000 
de florini, va să <jică 150,000 de florini. In realitate 
însă acăsta nu se întâmplă. Abstragendă dela unele ins- 
tiluțiunî românesci, ce i dreptă, și de bună folosă pen
tru poporă, der de caracteră mai multă său mai puțină 
comercială: Românii ardeleni cu toții la olaltă nu con-

tribue pe ună ană întregă nici 15.000 de florini pentru 
scopuri eminamente filantropice românesci. Și este bătă- 
toră la ochi, că in listele de colectare afli mai iotă a 
celeași nume; adecă din contingentulă totală ală națiunei 
nostre se află ună mică pereenlă, câțiva bărbați gene
roși și cu tragere de inimă, in contulu cărora se facă 
mai tote colectele și la a cărora activitate se reducă mai 
tote întreprinderile culturale-naționale. De aci provine 
apoi, că acești rari și distinși bărbați iși perdă ade.-eorl 
in luptă zadarnică puterile loră, căci ori câtă de frumose 
ar fi resultalele la cari ajungă, acestea dispară față cu 
lipsurile și nevoile numerosului contingență ală poporu
lui română.

Este prin urmare aosolută neescusabilă indiferen- 
t smulă unei însemnate părți din inteligința nostră, și 
mai vertosă din acei blrbiți conducători, cari stau în 
nemijlocită atingere cu poporală și cari m: înceteză a 
se plânge mereu contra multeloră neajunsuri, fără ca ei 
inșiși să concurgă cu obolulă loră pentru sprijinirea u- 
noră asemenea scopuri întreprinse de alții. Trebue să 
învinovățimă pe asemenea bărbați conducători cu atâtă 
mai virtosă, eu câtă nu ne îndoimă nici pentru ună 
momentă despre marea dărnicia și bunăvoința caracte
ristică a poporului română, care în totă momentulă ar ti 
gala să concurgă cu obolulă său. deeă ar fi cine să-lă 
însuflețescă și să-i arate insămnătatea scopului pentru a 
căruia sprijinire are să concurgă.

Der pe când nu încetămă a accentua cu tâtă pu
terea cuvântului necesitatea acestei activități comune, 
nu putemă trece cu vederea nici abusulă ce de multe- 
ori se face la noi cu colectele. Adeseori te pomenescl 
că pentru nisce întreprinderi cu totulă locale și neînsem
nate, pentru cumpărarea unui mică clopotă la biserica 
unui sală, de es., seu pentru ca să se facă o strană pe 
sâma cântărețiloră, să se cumpere nisce sfite pe sema 
preotului și pentru alte asemenea întreprinderi locale și 
neînsemnate se face alarmă in lumea mare, se apeleză 
la dărnicia inimiloră generose și deeă ună asemenea a- 
pelă, pentru neinsemnătatea causei sale, rămâne de pu
blică nebăgată in semă, respectivii se descuragiază și. 
sub inotivuli) că lumea nu i sprijinesce, se retragă de'a 
activitate, credându-se împăcațl în consciința loră, că 
au „vrută der n’au putută/

Așa este! Ori de câte-ori voiesce cineva să-și facă 
merite prin săvârșirea unoră fapte de asemenea catego
ria pe spesele altora, suecesulu este forte problematic u. 
Este mare deosebirea între sco >ă și scopă, căci cu totul 
altele treb-.iesă fiă pretensiunile când e vorba de între
prinderea unei acțiuni filantropice seu culturale comune, 
a căreia ducere la scopă este avisală singură numai la 
dărnicia altora, și altcum stă lucrulă atunci, când seo 
pulă se pole ajunge și numai prin puterea brațeloră a 
insișî înlreprimjătoriloră.

Este forte naturală, că decă o comună bisericescă 
mică și săracă, voiesce să întreprindă o lucrare cu spese 
relative mari numai atunci, când cuțitulă îi e la osă, a- 
jungerea la scopă e forte dificilă și adeseori este silită 
să recurgă la colectele altora. Poporulă n’are de dată 
fiorini, der are cruceri, și decă crucerii aceștia s’ar fi 
adunată de timpuriu, folosindu-se Iote ocasiunile bine
venite spre seopulu acesta, de sigură fiăcare biserică ro- 
mânâscă ar pută să aibă capitalulă său disponibilă, 
așa ca să nu mai fiă nevoită a apela pentru orice lucru 
bagatelă la dărnicia publicului. Capacitatea acăsta, de 
a-șl pută forma fiă-care comună bisericescă capitalulă său

disponibilă, nimenea nu pâte s’o tragă la îndoială, până 
când locuitorii unei comune câtă de amărâte suntă în 
stare a da pe fiă-care ană sute de fiorini pentru tutună 
și alte sute de fiorini pentru vinarsă, de cari nu numai 
că se potă lipsi, de1 li suntă și in privința sanitară fârie 
stricăciose.

Apoi mii dispune poporulă nostru de ună însem
nată capitală in limpă. Decă capitalulă aceloră âre de 
lucru, pe care ilă jerlfescă Dumineca și în sărbători în 
clacă pe săma „domniloră» streini, l’ar jertfi mai bucu
roși) pe sâma bisericei, cultivândă câteva jugăre de locă, 
în scurtă tiinpă ar pută să ajungă la capitale fârte 
considerabile, cu cari, decă le-ar sci administra binei 
și decă nu le-ar îngropa înainte de vreme în câte-o bi
serică afară din cale pomposă, care mai pe urmă ră
mâne goli, in timpă ce poporulă petrece în cârciumă, 
s’ar pute săvârși cele mai strălucite fapte pentru edifi
carea poporului: s’ar pută estermina prin premiurl chiar 
cele mai radicale patimi, prin cari se consumă sănătate 
și avere, s’ar pute înainta scâla și luminarea poporulu, 
și alte nenumărate lucruri bune.

N’amă vrută să 4'cera'1 prin acestu, că edificarea 
de biserici mai frumâse și mai moderne n’ar fi ună lucru 
de totă frumosu și recomandabilă; der suntemă contra 
acelora, cari întregă capitalulă și-lă îngropa in asemenea 
clădiri; ingropeși-lă numai jumătate, âr dăcă atâta nu 
este de ajunsă, aibă răbdare pănă când capitalulă va 
mai cerescă. Răbdare, constanță și abnegaținne ceremă 
întru tâte, și atunci fără îndoielă că descuragiarea intre 
noi nu va ave locă și fia-care se va convinge despre a- 
devărulă devisei: Voesce și vei pute!

—m.—r.—

Darurile Regelui României.
„Voinței Naționale11 i se scrie;

Domnule redactoră! Consiliulă generală ală jude
țului Suceava, în ședința dela 30 Oatomvre curentă, vă- 
(jendă buna-vointă cu care Augustulă nostru Suverană a 
bine-voită a veni in ajutorulă județului prin a hărăzi ma
terială lemnosă, în valdre de peste 50,000 lei.

Vădândă interesulă ce Maiestatea Sa pune pentru 
instrucțiunea publică, căci, pe lângă că a reparată și a 
îmbunătățită tâte scolele de pe proprietățile Maiestăței 
Sale și Domenic-le Coronei din acestă juleță, dâr apoi a 
înființați) o scâlă modelă in comuna Mălinii, a căreia 
deschidere s’a celebrată in modă solemnă de întregă po- 
pulaținne a comunei, în asistența domnului administratoră 
ală domenieloră Calenderu, sub freneticele strigări de: 
„Trăiască Maiestatea Sa Regele, bunulă nostru Suveran! 
Trăiască Maiestatea Sa Regina, mama suferinddoră !“ 

Vâtjendă cu câtă bună-voință se ocupă de cultulă 
predominanți), reparândă bisericele și câutândă a le da 
tâte raijlâcele posibile, pentru-ca cultulă divină sâ pâtă ti 
exercitată în tâte prescripțiunile sfinteloră canâne:

Consiliulă, prin aclamărî frenetice, a autorisată pe 
de o parte pe domnulă președinte ală consiliului a de
pune personală la pieiârele Maiestățiloră Loră omagieie 
de gratitudine pentru aceste înalte bune voințe, er pe de 
alta a însărcinată pe comitetulă permanentă a da în cu- 
noscința țârei prin publicitate, interesulă ce Maiestatea 
Sa Regele pune pe lângă interesuia generală, in specială 
pentru prosperarea județului Suceava.

Fălticeni, 3 Noemvre 1887.
Președintele comit, permanentă; P. Goroveiu.

DM FOILETON C-
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La Rădița la cârciumă era numai ca acasă.
Când a dată cu ochii de cârcimăriță, ’i-a venită 

puțină cam greu logofătului, căci cine se uita la Rădița, 
trebuia sâ zîmbescă și Mateiă necăjită cum era nu putea 
face acesta.

Logofătulu n’a zîmbită, der pentru aceea a zîmbitu 
Rădița.

— Și așa, — dise ea făcendă cu capulă, — ai 
intrată în grije, de nici nu te mai uiți dreptu în fața 
omului. Grija schimbă pe omă și’i face inima rea, er 
inima rea scurtă vieța, logofete, de aceea mai Iasă în
colo atâta buclucă și fa’țl inimă bună....; unde s’a mai 
vădută ginere supărată?

Mateiu se făcu a nu fi băgată de semă aceste 
vorbe. îi venea lui la socotelă a se arăta că n’a au- 
dită ce ’i-a spusă Rădița și astfelu, fără sâ răspundă, 
o întreba decă a venită ori nu inașinistulu lenaehe, și 
după ce a fostă gata cu întrebarea intră în casă la Ră
dița, îșl trânti pălăria pe unu patu, se puse pe scaunu 
lângă masă, și privea print’o ferestruică, ce da în drumu

— N’a fostă pe-aci, — răspunse Rădița și râmase 
ca pironită lângă mesciâră, cu mânile în șolduri, și se 

uita șiretă la logofătulă și îi părea bine că logofătulu 
este tristă. Scia ea ce însemneză acesta.

Mateiă se uita lungă pe ferestră, ca omulâ, care 
așteptă pe cineva și este nerăbdătoru pănă ce vine. Des
chise gemulă, căci i-se părea că nu vede bine, și stând 
astfelă o bucată de vreme, își desbrăcă haina de pe 
desupra și o aruncă pe pată peste pălăria sa.

— Mi-e caldă, Rădițo..., e mare zăpușelă astă 
seră.... nu se clatină nici măcară frunzele salcâmiloră, 
așa liniște de ventă este, — grăi Mateiu, der ochii nu’i 
întorse dela ferestră.

într'ună târdiu tresări și fu cuprinsă de ună tre
mură.

Venea lenaehe, și cu tote că’lă aștepta, totuși lo
gofătului i s’a părută că a sosită prea de timpuriu.

I-ar fi plăcută să mai zăbovescă, ’i-ar fi plăcută 
sâ se mai afle singură câte-va clipe, ca să’și potă bine 
gândi și măsura vorbele, cu cari avea sâ începă, căci 
scia că decă va sosi lenaehe, va trebui să vorbescă, și 
Mateiă avea o vorbă grea, și nici elă nu era sigură ce 
va esi din acea vorbă; una însă o scia de bună semă, 
că adecă este hotărîtă în părerea lui și că nimică nu 
este în stare sâ’lă abată dela ea.

Dragostea pentru Măruță era multă mai mare, de- 
câtă ca vorbele Rădiței și banii scutarului sâ o potă 
smulge din inima lui.

„Am făcută vorbă într'ună cesu râu“, îșl gândea 
elu, „căci altmintrelea nu’mi potă da socotelă, de 

aceea ce am făcută. AuclI colo! Să mă facă eu.... eu... 
ginere scutarului“!

lenaehe intră, aruncă o privire asupra logofătului, 
și băga de semă că este năcăjită. Dete „bună sera“, dete 
mâna cu elă și se aședă pe unu scaunu lângă masă.

— Da ce, stau cu numai așa aici? — întrebă Ră
dița. care se afla în piciore în inijloculu casei.

— Ad’ o oca de vină și ne lasă’n pace, — grăi Ie- 
naclie, er Mateiă se ridică pe jumătate, se uită la Ră
dița și ar fi vrută să dică să n’aducă vină.

— Lasă... lasă, — vorbi lenaehe făcendă somn din 
ochi și după ce dise acestea, logofătulu Mateiu se lăsă 
erăși pe scaunu.

— Am să’țl spună o vorbă, — își deschise logo
fătulă gura, — atâta lucru avemu.... nu era de lipsă 
să mai ceremu vină.

— Lasă Mateiă, sciu eu ce ai se'mi spui, der 
nu’i bine ca unu ginere să începă vorba pănă a nu bea 
unu pahară de vină. Sciu eu ce ai să’mi spui. Ești ne
răbdători) pentru mâne, fiind-eă vine Ileana lui nenea 
Dumitru. Te cunosc eu... — adause lenaehe zîmbindă — 
sciu eu că ești nerăbdători), cu tote acestea ai puțintică 
răbdare.

Mateiă voise să începă vorba, der nu ’i-a lăușitu 
și fiind-că nu i-a reușită, inima începu a’i bate si mai 
tare ca pănă acum și’i era năcază că a venită de s’a 
întelnitu cu lenaehe.

Vinulă era pe masă.
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Descoperirile dela Bivolari.
Citimti în „Buciumulu Vâlvei:“
Se scie că la Bivolari (lângă Cozia in România) 

s’a descoperită pe veră urinele unorO băi romane. Acum 
primului ore cari informațiuni de unde teese că săpătu
rile cari au continuată neîntreruptă au dală nisce re- 
suliate neașteptate și promită a se face cele mai întinse 
descoperiri. Din causa timpului ploiosă și a drumului 
aprdpe impracticabilă n'atn putută culege date mai ceite 
și mai mînuțidse. Până când însă vomă pute vedea 
prin noi înșine aceste descoperiri cu tote impedicările 
ce nl-se face c?-i dreptă, dămă aci in resumată ceea ce 
ni s’a relatată de corespondentul^ nostru.

Aceste băi romane au descoperite la Bivolari, au luat 
dimensiuni grandiose. S’au desvelită pănă acum peste 
20 camere pardosite cu cărămizi și cimenta, cari for
mau camerile de băi; parte unde se făceu băile in ba- 
sinuri, parte avendă pilierl de cărămidt superpuse și pe 
care se allau aședate paturi unde Bomanii luau băile 
de abură. Afară de aeăsta s’a desoop rilă și o vână 
grăsă de apă termală căra de 31 grade centigrade.

S’a mai găsită și ună numără imensă de vase 
antice cu figuri in o teracotă superbă, mon de arme de 
diferite forme ca securi, lănci etc. in fine două petre 
mari de formă romboidală cu inscripțiuni. Depe una 
din ele amă putută căpăta următdrea inscripțiune, pe 
care o transcriemă întocmai.

IMP. CAES. D1VI. TRAIANI. PART.
F1L. D1V1. NERVA. NEP. TRA1AN0. 
HADR1AN0. AVG. P. M. T. R. POT. 
XXII. COS. III. P. P. 1. VRIS. AG.

(Nedescifrabilă) P. PROC. AVG.

Mesagiula tronului gerrmanU.
Joi în 24 Noemvre n. s’a deschisă Reichs

tagului germană. In diseursulă tronului se 4'ce 
între altele:

Nu numai impăratulă, ci și confederații săi și in- 
tregă poporulu germană e ingrijată de suferința prințului 
de coronă. Pentru înlăturarea periculului amenmțâtoră 
se tolosesce totă sciința și arta o nenescă.

Bugetulă arată o îmbunătățire a situațiunei finan
ciare, prin cruțare și prin ștergerea unoră cheltuell ce 
se potă amâna. Cu escedentulă anului viitori) de aprope 
50 milione se voră îmbunătăți lefurile personeloră din 
servițiuiă statului și se voră ajutora văduvele și orfanii 
oficeriloră și funcționariloră. Proieclulă de lege respec
tivă se lucreză deja.

Cu tote astea, isvorulă celă mai principală alo 
bunei-stărî economice, agricultura nostră, este amenințată, 
mai alesă cerealele, din causa cerealeloră străine ce se 
producă mai eftină, și așa e amenințată și țeranulă ger
mană. Vămile esistente pe cereale nu suntă in stare a 
întâmpina răulă, deci s’au luată în vedere nouS sporiri a 
vămiloru pefi cereale de cătră guvernele confederate și 
se va presenta ună proiectă de lege în acesta sensă.

îngrijirea împăratului și a guverneloră confederate 
e necurmată îndreptată spre desvoitarea mai departe a 
instituțiunei armatei, a cărei sporire o va dispune tină 
proiectă de lege privitoră la landwehră și landsturmă (mi
lițiile și gloatele).

Ună altă proiectă de lege pentru lucrătorii betrării 
și invalidl, ce se va presenta iotă în aeestă sesiune, va 
fi o nouă garanția pentru întărirea păcii sociale și a pu
terii naționale de lucru.

Se va mai presenta ună proiectă de lege, care să 
reguleze raporturile associațiuniloru libere (de câștigă 
și economia) și să facă po-ibilă formarea de associațiuni 
cu îndatoriri re-trinse ale inen briloră, căci îndatoririle 
deopotrivă cum e pănă acum, impedecă formarea de as 
sociațiunl.

In fine ună altă proiectil de lege va regula comer- 
țulă cu vină in privința sanitară, dedrece aplicarea legii 
asupra mijloceloră de nutrimentă întâmpină in praxa 
greutăți.

Espirarea apropiată a tractatului nostru de comerțu 
cu Austro-Ungaria atrage deplina atențiune a confedera- 
țilorO. Guvernele confederate nu potil tăinui greută
țile ce stau în cale unei resolcări satisfăcetore a acestei 
cestiuni, der speră, că se va prelungi tractatulă esistentă 
de comerță și asttelă se va înlătura eventualitatea unei 
stări fără tractată. Se voră presenta, spre a se lua ună 
condusă, și tractatele comerciale cu unele state americane.

Politica esternă a împăratului ișl dă cu succesă si
lința a întări pacea Europei, a cărei susținere e o pro
blemă a aceleia, cultivândă raporturile amicale cu tite 
puterile, prin tractate și prin alianțe, cu scopă d’a |se 
evita periculele răsboiului și de a întâmpina în comună 
atacurile nedrepte. imperiulCk germană n’are tendințe 
agresive și nici trebuințe, care să polă fi satisfăcute prin 
răsboie victonose. Înclinarea necreștinâscă d’a năvăli a- 
supra popăreloră vecine e streină caracterului germană 
și atâtă constituțiunea, câtă și instituțiumle armatei im
periului nu țintescă a turbura pacea veciniloră noștri 
prin atacuri volnice, ci pentru a ne apăra de acestea și 
a ne apăra independența nostră suntemă tari și vremă 
cu ajutorulă lui Dumnezeu să devenimă așa de tari, in- 
cătă să putemă privi liniștiți in fața oricărui periculă.

Apela.
Îndemnată liindă din forte multe părți a scote la 

lumină cântecile populare și totodată a le arangia și pen 
tru Piano-forte, pre cari le adună acum de ună șiră de 
ani, n’am găsită altă cale mai bună și mai favorabilă 
scopului a le putea lăți câtă mai multă, decâtă pre cea 
(jiaristică, și așa m’am decisă a eaa ună diară musicală 
sub numele

„Musa Română".
Aeestă diară ișl are de scopă, pre lângă răspân

direa cânteceloră populare naționale, a astupa și lacuna 
atâtă de simțită la publiculă nostru musicală, mai cu 
sâmă laț arangiarea de concerte, serale mtisicale etc.. 
neavândă pentru astfelă de ocasiuni piese românescl a- 
contodale, și ișl ia ca directivă a delătura aeestă golă. 
prin aceea că publică piese de salonă și de concerte, 
lucraie din cântece populare, ușurândă astfelă oricărui 
pianistă de a pute alege și esecuta la ocasiuni și piese 
românesel.

„Musa Română* va apărea cu inceputulă lui la 
nuarie st. v. 1888 in fiecare lună odată, in cuartă mare, 
pe hârtia grdsă și fruraosă, și va conține fiecare bro 
șură douâ cdle țipară de note Irumosă imprimate. Pro
grama fdiei va fi cam de următorulă cuprinsă :

a) Cântece și hori populare arangiate pentru piană.
b) Piese de salonă, din cântece populare, arangiate 

pentru piană, în formă de: Fantasii, Capriciuri, Rapsodii, 
Concerte etc.

c) Cântece populare și originale pentru voce cu a- 
companiamentă de piană.

d) Piese de danță pentru piană pre 2 și 4 mâni.
e) Cântece bisericescl arangiate pentru coră băr 

bătescă (partitură-).
f) Piese românescl pentru Violină și Flaută, cu a- 

companiamentă de piană.
Partea literară de pe fața primă și ultimă a foiei 

va avea următorulă conținută: biografii ale musiciloră 

străini și români, articolî, notițe, cronice, poesii popa- 
lare etc.

Prețulă abonamentului: pe ună ană 12 fi., pe șăse 
luni 6 fl., pe trei luni 3 florini.

România și străinătate: pe ună ană 30 franci, pe 
șese luni 15 franci, pe trei luni 7 fr. 50 bad.

Iacobu Mureșianu, 
profesoră de musică.

„Știm. Domni, Domne și Domnișore, cari voră primi 
aeestă apelă, suntă rugați a’lă face cunoscută mai de
parte, a colecta abonențl și a grăbi cu trimiterea listei 
celă multă pănă la 28/16 Decemvre 1887 sub adressa: 
Iacobu Mureșianu profesoră in Blașiu (Balăzsfalva), de 
drece din causa speseloră mari, foia se va tipări numai 
in atâtea esemplare câți abonați voră fi prenotațl*.

Convocare. Membrii Despărți: meritului 1 ală >Reu- 
niunei invețătoriloru rom. gr. or. din Districtulă ală 
X-lea Brașovu* suntă invitați prin acesta a lua parte 
la adunarea sa generală, ce se va țină Duminecă 22 
Noemvre (4 Decern vie) a. c. în sala hotelului „La Sire* 
in Satulungă.

Obiectele de pertractare voră fi:
1. Deschiderea ședinței prin presidiu Ia 10 dre îna

inte de arnădu.
2. Constituirea Despărțământului pe ună periodfi 

nou de 3 ani
3. Tractată din albinărită: Coșnița (târna) de 

Dzierzon și viața albinei de G. Moiană.
4. Statorirea condițiuniloră concursului asupra pre

miului donato de parochulă Victoru Popea din Satu- 
Irngă pentru elaborarea temei de cuprinsulă: Ce este 
învățătorulă? Chemarea cea înaltă a lui și stima ce i 
se cuvine din partea oraenimei.

5. Consultări asupra temeloră ce ară fi de desbă- 
tulă în proxima adunare generală a Despărțământului.

6. Statorirea locului pentru ținerea viitdrei adunări 
generale a Despărțământului.

7. Propuneri de sine stătătdre.
NB. Alte invitări speciale afară de acâsta nu se 

voră mai face.
Satulungă, 12/24 Noemvre 1887.

I. Dorea, președinte. 1. Dariu, not. ad hoc.

DIVERSE.
Stătu-majorii englezii. — Cetimă in „Curierulă 

Londrei11: llustrulă americană Artemus Ward, organi- 
sândă intr'o di ună regimentă pentru a pleca in răsboiu, 
dete tuturora tillulă de maioră generală pentru a pre
veni gelosiele. Ducele de Cambridge, comandantulă șefă 
ală armatei engleze, pare a urma același principiu decă 
este se judecămă după următorulă tablou comparată cu 
lista ofițeriloră din armata activă germană care a apă
rută. După acesta documentă oficială suntă pentru massa 
enormă de omeni cari compună armata germană 2 feld- 
tnareșali, principele imperială și contele de Molke, 59 
generali, 76 locotenenți-generali, 117 maiorl-generall. 216 
coloneii, 210 locotenenți-eoloneli, 9v6 maiori. Pe d’altă 
parte, minuscula armată engleză nu numără mai puțină 
de 6 feld mareșali. 41 generali, 157 locotenenți generali. 
183 maiorl-generall, 800 coloneii, 450 locotenenți colo
neii, 1150 maiori Pe lângă acâsta se mai adaugă 400 
generali în retragere cari primescă jumătate din soldă. 
Anglia se pdte deci lăuda că are mai mulți ofițeri în 
armata ei activă decâtă omeni in brigada gardei. Ar
mata germană n’are decâtă ună streină pe lista genera- 
lilorO, pe ducele d’Edimburg, atașată la corpulă de ar
mată din Thuring, ca moștenitoră ală ducelui de Saxe- 
Coburg. Anglia este mai ospitalieră; in adevără, armata 
ei numără, printre ofițerii săi, numele principiloră Chris- 
tian, Eduard de Saxe-Coburg, pe ducele de Cumberland, 
fără a mai socoti pe principii cari suntă pe jumătate 
englezi prin simplulă faptă ală căsătoriei loră cu prin
cipese engleze.
Editoră și Redactoră responsabilă: Ilr. Aurel Mureșianu.

Ienache turnă în pahare, îmbiă unuia lui Mateiu 
si dicenduij„eă fiă într’unu cesă bunul* goli paharulă, 
dete mâna cu logofătulă, îșl șterse mustățile, și’și scose 
tabacherea să’și facă o țigară.

— Te cunoscii eu..., — începu Ienache, — ești 
nerăbdător», — dise elu zîmbitidu și’și răsucia țigara 
ce o avea în mână.

Mateiti era fără inimă și câtă a pornita de hotă- 
rîtii când a pornită la cârciumă, atâtă era acum de 
fără curaj u. Scose și elă tabacherea, o întorse pe amân
două părțile, o deschise, o puse pe masă și ceru lui 
Ienache o țigară.

— Este calitatea a doua, — urmă Ienache.
— D’ala fumezu și cu, — grăi Mateiu luându 

tabacherea mașiniștului.
— Ienache, — începu Mateiu uitându-se dreptu 

în ochii pretinului său, — am Bă-ți spună o vorbă....
vorbă mare ce’mi stă pe sufletă și mă apasă ca o pea- 
tră de Hidră. Ienache...

— Să mai bemu unu păliaru, — îlă curmă Iena
che si astfelă logofătulă Mateiu a doua oră a fostă în
treruptă și’i era ciudă, și parcă îșl perduse gustulă de 
a mai vorbi. Era sâ se scule sâ plece, der scia că are 
aâ trecă prin cârciuma Rădiței și că drăcdsa de Rădița 
are să’lă întrebe unde se duce.

Ii era ciudă că se afla în cârciumă și că n’a ră
masă la otacu

Dupâ ce bâură ală doilea pahară, începu să vor- 
bescă Ienache:

— Mâi Mateiu, — se adresă mașinistulu, — eu 
sciu ce ai tu. Te vâdă puțină cam tristă și asta vreai 
să mî-o spui. E de prisosă. Totă omulă înainte de 
unu așa pasă, cum C6te cununia, trebue să fiă îngrijatu. 
Nici că se pote altmintrelea. Mi-aducu aminte de când 
m’am însurată eu..... și ’țî dau și ție totă dreptatea.
Este o grije, scii... — ițise sbârcindu din nașă, — care 
se preface cu timpulu în voie bună, în cliefti și vese
lia. Așa’i dragostea, așa se începo și apoi se sferșcsce 
cu voe bună. — Da să te întrebă cu altceva. Mâne 
vine nenea Dumitru cu fata, n’ar fi bine să-i eșimă în- 
nainte pănă la Ialomița, să mergemu călări, eu, tu și 
logofâtulu Nicolai? — Da ce Dutnnedeu, logofete Ma
teiu, n’ai avută o cămașe spălată? — întrebă Ienache 
mirându-se.

Mateiu a ascultată cele spuse și n’a disu nimictl.
Când i-a amintită de cămașe, și-a mutată piciorul 

dreptă mai spre înainte și cu căleâiulă rîcăia josu în 
Iută și se uita la Ienache, ca unulă ce se simțea vino
vată. A stată o bucată de vreme astfelă și în cele 
din urmă a răspunsă:

— Am cămașă.... dâr e bună și acesta, — com
pletă răspunsul», îșî trase piciorulă la loca, și cum a 
disu aceste vorbe, prinse inimă.

— Așa veijl, -— grăi Ienache, — der nu poso
morită ca pănă acum. Ei...ce ijici... să eșimă mâne la 
Ialomița?

— Vom vedea! — răspunse scurtă Mateiă făcend 
ună gestu cu amendouă sprâncenele.

— Ce vomă vedea ? — întrebă repede mașinis- 
tulă. — Lucrulă este ca și vădutu. Așa se cuvine, 
așa trebue să facentă.

—■ Ba nu se cuvine așa, — grăi Mateiă, se sculă 
dela masă, făcu doi, trei pași prin odae, se întorse la 
ferestră și o închise. I se părea că este cineva care’lu 
aude, și nu’i plăcea să scie lumea ce vorbesce.

Ienache se uita cu ochii căscațî la Mateiă.
— Mâne vine..., — vru să vorbescă, der logofă- 

tulu îi tăiă vorba.
-— Mâne să nu vină..., să nu vină nici odată! — 

repetă Mateiu și făcu nisce ochi așa de scânteietori, 
încâtu Ienache se luă de gânduri. — Să nu mai vină, 
căci eu nu mă însorii, — grăi Mateiă, — și de ar 
fi să fiă ori și ce, să scii Ienache, că eu.... nu mă în
sorii ! gătă logofătul» și stetea țepănă înaintea mași
nistului. Ilă privi cu o față drăgălașe, își puse mâna 
peste mâna lui și dise: — Xu mă însoru, căci de dra- 
gulă tău nu facă nimicii...și nici de dragulă nimenui.., 
— adause Matei apăsată. — Nu, Ienache, — continuă 
logofătuhi, — eu mă ’nsorii pentru mine, nu mă ’n- 
sorii pentru alții.

— Ai nebunită Mateiă? Cum să faci una ca asta? 
Omulă ăla. . îșl aduce mâne fata. Ce o să dică sătulii, 
ce o să dică nenea Dumitru, ce o să dică boerii? — 
grăi Ienache îngrijatu. (Va urma.
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OaranJă le. !jnrn& 'le> VTi ciu
’ a 25 Noemvre st. u. 1887.

Rentă de aură 5° 0 . . . 98 40 i
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 98.60
Imprumutuh! căiloră ferate

ungare ........................... 149.25
Amartisarea datoriei căi-

loră ferate de ostii un ,
(1-ma emisiune) ... 9575

Amortisarea datoriei
loră ferate de ostă
(2-a emisiune) . .

Amortisarea datoriei
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 11250

Bonuri rurale ungare . . 104.60 > 
Bonuri
Bonuri

.nișă
Bonuri
Bonuri rurale transilvane 104 60

Mur Nit de Bueurescl
I

. 104 25 1 
..j I

• • "H Renta
123.80 iWnta

»
irapr.
Credit

>
*

Cota oficială dela 11 Noetnvre st. v. 1887.
veno.

9'*/a
97—
92—
36 — 

106—
92*/t 

104—
97—
88>/a

Curewîu pieței Brașnvfi
du. 26 Noemvre st. n. 1887.

Bancnote roma Cvmn. 8.58 Vend. 8.61

.Argint rumănet 8.53 8.57
’lapoleon-d'oFi » 9.89 » 9.95
Lire turcesc! . 11.21 » 11.25

imperiali . . ................. .... » 10.20 » 10.26

Galbeni . . . » 5.89 » 5.92

Sci îsurile tone. < Albina» 6®/0 » 101.— » 102.- -
>n V 5«/0 n 98.- - 99.—

Ruble Rusesc! ................. » 100 — • IU-1/.
Discontnlă , , s 7—10°/, pe ană.

Bonuri croito-slavoru . 
despăgubire p. dijma de 

vtuă ung. .......
bnprumutulil cu premiu 

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

Tisei și Segedinului . 123.25 
Renta de hărții austriacă 81 20 
Renta de arg. austr.

| Renta de aură austr.
Losurile din 1860
Acțiunile bănce! austro- 

ungare............................ 887.—
Act. băncel de credită ung. 285.— 
Act. bănccl de credită austr.278.10 
Argii.tulă —.

împărătesei
Napoleem-d’orf
?4ârc! 100 imp. germ. . . 
Londra tn Livrcs sterlinge

căi- 
Ullg.

. . 125 60 
câi-

82.40 
. 11185 
. L44 90

română (5%). 
rom. arnort. (5%} 
convert. <6°/0) 
oraș. Buc. (20 fr.) 
fonc. rural (7°/0)

» (5°/0) •
urban (7°/0> .

> (6°/0Ș ■ 
*. (5%) • •

»

Cu mp.

93-/s
96—
91 —
34—

105—
91’/4

103—
96—
87'/3

cu cl. de sortare 104.30 
rurale Bauat-Ti-

................................. 104 25
cu cl. de sortare 104 25

Galbinl
. 5.93

9.94
61.70

125 25

>
Banca
Ae. de asig. Dacia-Rom. ——

<■ > » Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 14. V,
Bancnote austriace contra aură. . 2.03

* X . „
națională a României. 500 Lei------

15.—
2.04

r Ei

.......................

Singura espediare cu rambusă, ren <.: ■ plată miiicipaiivă, sub garanția 
pt in : Fekcte'g FaBtriks-iLager Se tlger Siieider „assir uwg. Eiroise,“ 
Wien, V. lVehrgasse iSe.

Păhirl pentru căletoriă și pentru cai,„ 11. 1.75.
________________ wlt>raii‘. buri, a 1). 1.75, cple mai tine fl. 2.75.

''Vilii lî ^Pcante, cAldurose, durabile. 7 -I mari lucrate în colori line orientale, cu ciucurcî de șe- 
!• niliă, fahnlusu de ieitiiie, bucata numai fl, 1.

Hoc de em ie Loden
L cualitate numai

21. 9
II. cuaiitate fl. 6.50.

Celtt mai bunO, celu mai cftinQ si celu mai 
durabilu Rocu de erna de Loden bunO din 
Stiria. în colorile suru și cafeniu și in tote 
mărimele. — Ca măsură, grosimea la peplă.

1.80.Jachete de (hiine,______ câl,l“roac-in ,otl!cnl'irU,! ,1°ri,n> ÎIU1,lc^yianS H
' <4*1 paiitR’ .nl, rocu și giletcă lucrate diu stofe bune și Numai 

!• durabile de Brun» și ileichenbcrg, pentru tomna ți /• f ? k 
și t-rnă. câlilurosn căptușite, în tote colorile dorite si in totc mărimile, Î!itre£Ulu costUllin Cosiâ '•
n ii in ai fl. 6.50, 11. cualit. fl. 8.50, III. soiuiu celu mai fin fl. 10.50. — Ca nrâsură ajunge grosimea la peptii.

Mmitnle de ploie de cauciuc» ( H. 6.45.
gantâ de paltonu lungii, în timpu frumosu se pote întrebuința pe dosu ca Pardesiu. — Ca mc-uiri ajunge înăl- 
______________________ țiinen st aiur i

Iinelitorl de plasă și de patit, ./ fl. 1.65.

12 Ziehungen in einem Jahre
Ijieuon fețon

1 BU;ssij»t(r'cii’cr uebi 1. Wecember fl. 100.000 ii. W.
1 BliipStreflei* am 12 Jîikisicb* Fi'auks 1450.000 l»ol<i.

1 llanptlrcflei* atu 1 Februar I.irc 50.000 WolU.
glie țirofte QkroinfVcfjtince fcictet bie uad))tct)eiibe ven un6 arrangirte gogșruppe:

ES.tuoH t rrfFer îbb «Bem nâdisteBi ZiehuHgeiB :

Jiin 1. 5e3etu3cr 
ff. 100.000 0. £3.

Jim 14. gâniicv n. Ș. 
jranlis 100.600 țâol'S. Jitii 1. Ș-ebruar n. §.

Jîirc 50.000 0ofbglm 14. ?Sdr3 n. Șalir 
îranlis 100.000 (f»oft>

Jlm 1. 'Șldrg n. Ș. 
fT. 75.000 o. 123.

Jlut 1. jJlIat ti. B.
Jiivc 15.000 <Ș>oft>.

Jitii 14. 3ttni n. 3.
Șranlis ÎOO.OOO (4>of&
Jlnt u. Jlugufl n. §.
5-rantis 100.000

Jlm 1. Șitfi n. Ș.
fl. Go.ooo 6. î!3.

Jitii 1. )Zlot>entber tt 3.
Jlire 1OO.000 (Ștofb-Hm 14. 721ovcniber it. 

Șranâs 100.000

—— .Iedes ILos muss gcwinuen. ——
9i«d;t'cni (etbft tic tteinflen îreffer vorjlețtc liber Joje berea StcfteupreiS tveit iiberfteigen, ift eiu tBertuft ftir ben 
ftaufer aitȘgefdiIoffen. — 18ir crlaffen bieje brei rcijiigticfyen Voie gegea Sta|fa toulaut tiad; jagesfur» ober gegen 

—23 monatliche Raten â fl. 3 oder 17 monatliche Raten â fl 4.
JUTciitigcs Șpicfrcdjt ucid) (ȘiTag bei- crfieti Șicile fdjon jur ndcfilleit Șicijung am 
3 1 Jpejcmțier S 3lebi)»gSlifmi~ unt Herleiiuigs ftalcnbcr pro 1888 franto imb gratie. — SBci SBc« 
fteltuiigeii erbitten ivir bic cr/lc {Rate tttib 50 tir. filr Dtiidporio per Ș’ofLiiiiueifung. — '2t(te 

iu bao ÎJautgcidjaft cințcblagigcn ituftragc iverben toulaut itnb prompt aiiagefiibrt.
BA»K- u. WECH5LERGESCHAFT

M. J. GTJT2S & COMP.,
Wien. 1. Kolilmmkt Nr. 5.
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GHERLA

AMICULU FAMILIEI, piară bn! tristicti și eneiclo- 
pedicQ-literaru c-u ilustiațiuni, Cui<tilu XI. — Apare 
In 1 și 15 cji 3 lenei în ntiraetl de câte l\/3—2*/a coie 
cu ilustrați uni t'rumdse; șt publică arliclii sociali, poc- 
siă, nuvele, roinanuri, suvenir! de călătorii ș. a. — 
Mai departe tracleză cestiuni literate și scientitice, cu 
reflesiune le cerințe'e vieței praatiee; apoi petrece cu 
atențiune vieța .socială a Rcntâniioră de pretutindenea, 
precum și a celorlalte poporațuini din patriă și străi
nătate; și prin uinoră dulce și satiră alesă nisuesce 
a face câte o 6ră plăcută lantiliei strivite de grijele 
vieței; și peste totu nisuesce a întinde tulurorO indi- 
vitploru din familiă o petieeere nobi și instructivă.
— Prețuia de prenumerațiu.’.e pe ant'lri întregii e 4 fl. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibill și in timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revislă biseii.-^scă, scolastică 
ți literară. Gursulă XIII. — Apare in broșuri lunare 
de câte 21/,—31/. coie; șt publn.â artniii din sfera tu-| 
turoră sciințelort'i teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbători și diverse oeasiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scientifiee- 
literarl. — Prițulă de abonamente pe anulă întregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — Li noi, plă
tibill și in bilele de bancă și în timbre poștali.

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

Puterea amorului. Nuvelă de J'au.ina C. Z. Ro- 
vinară. Prețuit! 20 cr.

Idealulu pierdută. Nuvelă originală do Paulina 
C. Z Rovinară. Prețulă 15 cr.

Opera unui omu de bine.
Continuarea nuvelei: 
Ima C. Z. RovinarO.

Foritâna dorului. 
Simu. Prețuit) 10 cr.

Codrenu craiulu
Sitnu. Prețulă 10 ■ r.

Elă trehue se se însore. Nuvela de Maria Schwariz 
traducere de N. F. N gnițiu Prețnlfi 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. S biță din emigrarea 
Li Drago.șă. Nuvela istorică națională. Prețuia 20 cr

Numeri! 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs- 1 
mann. de Ioană Tar.co. Pre(ulă 30 cr.

Nuv ij

*I IU

15 (:I .
poporala

Jdealulă pierdu
Prețino
Nuvelă

COdriilui. B:iLd.i

J

originală. —
— de Pau-

de

de

Georgiu

Georgiu

1
1

BLARIEI TOR1JȚIU SZ.-UJVÂH. —
Probitatea în copilăria. S hiță din Jera educa- 

liunei. După Ernest Legouve, membru ală academiei, 
francesc. Prețulă 10 cr.

Barbu cobzarulă. Nuvelă originală de Emilia 
Lnngu. Prețulă 15 cr.

Hermann și Dorotea după W. de Goethe, traduc- 
țiune liberă de Constantin Morariu. Prețuia 50 cr.

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

Petulantulu. Comedia în 5 acte, după Augustă 
Kotzebue tradusă de Ioană St. Șuluță Prețulă 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută iu șalele 
gimnasiului dm Fiume prin Vincețiu Nicoră prof. gim- 
nas. Cu poriretuh! M. S. Regina României. Prețulă 
■5 cr.

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

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese de 
Ioană Popă Reteganulă. Unt! volumă din 14 c61e. | 
Prețulă 60 cr.

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
aură. Studiu areheologică de D. 0. Olinesdu. PrețulQ 
20 cr.

Apologia Ltiscusiunl filosofice și istorice maghiare 
privitore la Romani, invederite și rectificate de l)r. 
Gregoriu Silași. — Partea t. Paulă Hunfalvy despre 
Cronica lui Georg. (Lbr. Sincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românescî în vorbire și scriere 
invederilă și aprețiată de Dr. Gregoriu SiL.și. (Opă 
completă ) Broșura 1. II. și III. Prețulă broș. 1. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. T6te trei impreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Română Cartea I. II. III.
IV. cupriniLndă materii forte interesan'e și ti.musnnie. 
Prețulă la t6le patru 1 fl., câte una deosebită 30 cr.

Biblioteca familiei. Cartea I. cuprindă materii 
f6rtc interesante și amusante. Prețulă 30 cr.

Colecte de Recepte din economiă, industriă, 
merciu și cheniiă, pentru economi, industriași și 
mer< i.nitj. Prețulă 50 cr.

Economia pentii»se6!e!e
II. Prețulă 30 cr.

îndreptară teoretică și 
mentulu intuitivă în folosuli!

co
co-

Ed.

practică pentru înveță- 
eleviloră normali țpre-

Tipografia ALEXI, Brașovti,

I

par.indiail), a invfitălofiloi'ă ,și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesori! preparandială. Pre
țuia unui esemplară cu porto francată 1 fl. 80 cr. v. 
a. In literatura nostr.I pedagogică abia allătnă vre-ună 
opă. întocmită după lipsele scdlelori! ndslre în măsura 
in care este acesta! pentru aceea îiă și recomandămă 
mai alesă Direetoriloră și învățătoriloră ca celoră in 
prima liniă interesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. De Vas. Gr. Borgovană. Prețuit! 15 cr.

Manuală de Gramatica limbei române nentru sed- 
lele poporali in 3 cursuri de Maximă Popă profesoră 
la gimnasiuli! din Năsăudă. — ManualulO acesta este 
aprobată prin Inaltulă Ministeiă de cultă și instruc
țiune publică cu resctiptulă de dato 26 
Nr. 13193. — PrețulQ 30 cr.

Nu me uita. Colecțiune de versuri 
mate de iertăciuni, epitafiă s. a. Prețulă

Carte conducătore la propunerea calculărei în 
scala poporală pentru învățătoii .și preparantțl. Broș.

11. scrisă de Gavrilă Trifu, profesoră preparandială. 
Prețulă 80 cr.

funebrali. ur-
50 cr.

cr.
90

le-
cr.

de ru-

Cele luai ettine cărți de rugăeiuui.
Mărgăritarulă sufletului. Carte bogată de rugă

ciuni ș1 cântări bisericești forte frumoși! ilustrată. Pre
țulă unui esemplarii broșată 40 cr. legată 50 
gală în pflnză 60 cv. legată mai lină 60, 80, 
1 O., in legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritaru sufletescu. Cărticică
găr iuni și cântă i bisericescl — fruinosă ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericesc!. Prețulă unui esemplară 
broșată P cr.. — legată 22 cr., legală în pânză 26 cr.

Cărticică de rugăciuni șț cântări pentru pruncii 
scoiari de ambe secsele. Cu mai multe icâne fru- 
rnose. Prețulă unui esemplară trimisă franco e 10 
or.; — 50 esemplare costau 3 fl. • 100 esempl. 5 fl.

Visulâ Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei 
de D deu urmată de mai tnulte rugăciuni f'rumOse. Cu 
mai multe iedne
espedată franco e 10 cr.. 50 eseinplare 3 fl., 100 esem
plare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. isusu ChristosQ. Prețulă unui 
esetnplarO legată e 15 cr.

Irum6.se Prețulă unui esemplară
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