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Del'1 Viena. primimu ad! o soire trelegrafică 

care ne pune pe gânduri. Este vorba de con
centrările de trupe msesei aprdpe de granițele 
Galiției și de atitudinea guvernului centrală din 
Viena față cu aceste concentrări.

Organulu ministeriului de esterne, „Frein- 
denblatt" din Viena, se ocupă într’unu articulu 
publicată eri de acdstă delicată cestiune și ajunge 
la unu resultatu de natură a ne insufla mari în
grijiri în ceea ce privesce raporturile monarchiei 
ndstre cu imperiulu nordică.

Guvernulă austro-ungaru, 4'ce numita fbiă, 
și-a dată cuvântul ă că nu voesce să turbure pa
cea cu puterile vecine. și acestă cuvântă e ho
tărâtă a-lu și țină. Decă însă Rusia ar continua 
a’și concentra mereu trupe la granițe, atunci și 
guvernulă din Viena s’ar vedâ constrînsu a’și 
dirige trupele sale în Galiția cu scopu de a pre
întâmpina ori ce periculu de invasiune neaștep
tată din partea Rusiei.

Articululu fdiei oficidse vienese constată 
două tapte de mare însemnătate. Mai ântâiu 
se adeveresce printr’însulă că faimele de concen
trare a trupeloru rusesc! la granițe nu mai 
suntă de astădată nisce simple născociri ale foi- 
loru polone, ci suntă întemeiate pe adevăru. 
Ală doilea se constată necesitatea de a se lua 
contra-măsuri de apărare, ceea ce caracteriseză 
situațiunea de față între cele două împărății ca 
forte încordată.

înainte numai cu vr’o dece dile (jiarele ger 
mane raportau că și principele de Bismark s’a 
plânsă cătră Țarulu, în convorbirea ce a avut’o 
cu elă la Berlină, asupra concentrăriloru de 
trupe rusesc! la granița prusiană. Ce răspunsă 
a primită nu se scie. Și fiindă că aceeași plân
gere se aude acum dela Viena, se nasce între
barea, decă avemă de a face aici cu ună pasă 
combinată ală celoru din Berlină și Viena, ori 
că cestiunea privitdre la concentrările de trupe 
privesce în deosebi numai monarchia ndstră.

Gre-cari îndoeli în solidaritatea procederei 
Germaniei și a Austriei în acdstă cestiune trebue 
să se nască văcjendă cum în același timpu, cănd 
resună acele plângeri din Viena, 4’are^e diplo
mației rusesc! vorbescă de o apropiare între Ger
mania și Rusia ca urmare a visitei Țarului în 
Berlină.

Faptă este că dela visita Țarului în Berlină 
încdce , atâtă foile germane câtă și cele rusesc!, 
au încetată de-a mai purta unu limbagiu duș- 
mănosu unele fată cu altele, și că acesțu armis
tițiu este interpretată de nisce 4,are bine infor
mate și inspirate dela Petersburg, cum e „Nord“ 
din Bruxela, ca semnulu celu mai vădită ală 
unei apropiări între Rusia și Germania. Numi
tul u 4’ara a ma’ adausu la acestea încă o dovadă 
despre dorința Rusiei d’a se apropia de Ger
mania, prin aceea că protestdză cu tăriă în contra 
procederei președintelui ligei patriotice francese 
Deroulede, căruia îi impută că abuseză de nu 
mele Rusiei, care nicidecum nu e dispusă a spri
jini tendințele sale.

Trebue să bată la ochi în ori-ce casă, că 
atunci când se pregătesce eu o stăruință atâtă de 
mare din ambele părți o înțelegere nouă între 
Germania și Rusia, cjiai'ulu ministerului de es
terne din Viena se vede constrînsă a pune gu
vernului din Petersburgă o alternativă atâtă de 
amenințătdre în ceea-ce privesce raporturile de 
bună-vecinătate dintre monarchia ndstră și Rusia.

Se nasce aici întrebarea, că 6re ce influință 
va avâ noua înțelegere germano-rusâscă asupra 
relaținniloră cu monarchia ndstră. Cu greu ne 
putemu închipui ca Germania să se împace cu 
Rusia, fără ca să fiă, mai multă sâu mai puțină 
amenințate interesele monarchiei ndstre în Orientu 

și fără ca să fiă paralisată mai alesă politica o- 
rlentală inaugurată de delegațiunile trecute.

Se vorbesce că cancelarul ă Bismark voiesce 
să trimetă pe flulă său, cornițele Herbert Bismark, 
în missiune estraordinară politică la Petersburgă. 
Putemu să fimfi dâr fdrte curioși de a vedâ cum 
se voră desfășura lucrurile.

Articululă din „Fremdenblatt11 ne insuflă 
însă de pe acum îngrijire, căci limbagiulă ce-lă 
pdrtă este obicinuită numai în timpuri critice 
când se apropiă momentulă decisivă, care pdt.e 
aduce ruperea relațiuniloră între două state. Se 
p6te presupune chiar, că atunci când se pună 
asemeni alternative, încordarea trebue să fiă așa 
de mare, încâtă contra - măsurile, de cari este 
vorba, să se fi și începută a se lua. Vedd-vomă 
dâcă prietinia Germaniei va ajuta monarchiei 
ndst.re să scape și de astădată de urmările, ce 
ușoră ar pute-o încurca într’ună răsboiu cu 
Rusia.

Germania și prințalfl Ferdinand.
„Agenția liberă" publică textulă notei ofi

ciale transmisă de principele de Reuss, ambasa- 
doră ală Germaniei în Viena, A. Sale principelui 
Bulgariei Ferdinand de Coburg, care notă pre
tinse d. de Bismarck cătră Țarulă Rusiei că a 
fostă falsificată:

Transmițendu-vă ideile și vederile ce suntă însăr
cinată a espune A. Vostre, nu vrâu să diuă că guver
nulă germano pole să'i dea sfaturi seu instrucțiuni in 
ceea ce privesce suirea A. Vostre pe tronulu Bulgariei.

Legato prin tractate, pe care crede de trebuință se 
le respecte, guvernulă germană crede că în circumstan
țele de față suirea A V. pe Ironulă Bulgariei este din 
partea A. V. o cestiune de hotărîre personală și că to
tală trebuiește întreprinsă pe răspunderea aceluia ce va 
voi să ia o inițiaiivă, căreia guvernulă germană nu pdte 
da, nici să pare a da nici ună ajutoră și nici o incu- 
ragiare.

Cu tole acestea, să nu se crădă că curtea din Ber
lină, pentru nevoile sale politice, nu pOte să încurajeze 
in modă oficiosă, și să susțină prin tote mijlOcele de ac
țiune, de care dispune în Bulgaria, întreprinderea ocu- 
părei tronului bulgară.

E sigură că dăeă A. V. se va duce la Sofia eu o idee 
seriosă șt decisă, va veni timpul cănd, câtă de favorabile și 
chiară hostile ar părea actele politicei germane, senti
mentele secrete, ce se nutrescă la Bei lină pentru suc- 
cesulă intreprinderei A. V. și a acțiunei vOstre monar
hice in Bulgaria, se voră pute arăta la lumină și voră 
pute atunci să aibă Iotă folosulă ce pOte ave acțiunea 
deschisă și decisă a unui puternică imperiu. Se pole 
spera că la ună momentă dată situațiunea Europei va 
permite acestă acțiune.

Decă Alteța Vdstră se hotărăște să .trecă în Bul 
garia, îtnl voiu permite a’i pune la disposiție o cifră caie 
îi va înlesni mijlocele de a continua pe ascunsă relațiu- 
nile care în curendă, speră, voră deveni deschise și 
forte bine'.

O telegramă din Berlină cătră „Nene Freie 
Presse" anunță sosirea consilierului de stătu Sol- 
datencov dela ministerulă afacerilor!! străine alu 
Rusiei, cu unu mare materială de acte, spre a 
procede cu ambasadorulă rusă din Berlină, co
rnițele Șuvalof, la constatarea acteloră diplomatice 
falsificate.

Concentrările ruse la granița Austriei.
„Magdenburger-Zeitung" primeșce din Gali- 

ția asupra măsuriloră militare ruse la granița 
austriacă următdrele date:

Din săptămână în săptămână ne sosescă șeiri neli- 
nișlilore de dincolo de graniță. Mai ânlâiă era vorba 
de sosirea în Lublină și Cheltnă de maeștrii de încuartirare 
și au comandată cuartirurl pe la începutulă lui Noem
vre pentru DragunI și Caaacl. Apoi veni vestea, că calea

ferată de la Moscva aduce mereu trupe de tăte armele 
la Brestă și de la Kiewă la graniță,

Jn sătulă Hrubiczovă s’a așetfată ună întregă regi- 
mentă de Dragon! d’abia sosită dela Moscva. In Chelmă 
au luată garnizăna Cazacii de Orenburg. La Huk și Rov- 
no se facă în tătă graba șanțuri, trimițendu-se din Kîew 
tunuri de calibru mare. In Jutșin din Polonia se mobi- 
lizeză o divisiă de vânători.

Până acuma nordulă Galiției era deja ocupată de 
trei divisil de cavaleriă rusă, âr dilele acestea s’a mai 
adăogată o a patra divisie.

D'altminterl, oficiosulă rusă ,,Warsavski Dnewnik“ 
confirmă aceste mișcări de trupe și recunoșce, că garni- 
sonele despre granița austriacă au fostă considerabilă 
mărite și întărite.

Scrisori de aderință adresate generalului 
Traianti Doda.

Ilustrissime D-le Generală!
Comitetulă permanentă electorală ală par

tidei naționale române din comitatulu Sntu-Ma- 
relui, cu totă însuflețirea ia actă despre bărbă- 
tâsca ținută a Ilustrității Tale, manifestată în 
epistolele adresate cătră președintele dietei țerei 
unguresc!. — Aderămă din sufletă, cu tdtă tăria 
convingerei, la ideile politice-naționale, ce le-ai 
declarată în fața lumei culte.

Din inima ndstră ai vorbită, convingerea 
nbstră o-ai esprimată.

Suntemă mândrii, că între aceste giurstărl 
nefaste, avemă ataii bărbați resoluțl, avemă în 
persona Ilustrității Tale ună conducători cliiă- 
matu; Te vomă urma și de acum înainte cu 
totă devotamentulă, dorimu numai, ca geniulă 
națiunei să se pronunțe, ca după ce s’a consta
tată înaintea lumei civilisate, că în patria ndstră 
suntemă eschiși din cadrulu constituțiunei țârei, 
ce avemă de-a face mai departe pentru salvarea 
demnității năstre naționale?

Suntemă și ne declarămă solidari cu Ilus- 
tritatea Ta în t6te, câte le-ai declarată despre 
fidelitatea Româniloră cătră înaltulă Tronă, 
cătră patria și națiunea nostră.

Primeșce, Ilustrissime domnule, espresiunea 
deosebitei ndstre stime și venerațiunl, ce’Țl păs- 
trămă.

Ai Ilustrității Tale, devotați frați,
Andreiu Medanil, președintele comitetului electoral.

Dr. Vasiliu Lucaciu, secret, comitetului. Gavril Lazaru 
de Purcaretă. Alecsiu Bernnz. Vasiliu Dragoșiu Lazară 
Iernea. Alecsiu Popii. Avramii Brebanu. Gavrilu Barbu.

Sădi Carnot.
Sădi Carnot, noulă președinte ală Republicei fran

cese, s’a născută la Limoges, la 1837, și este primulă 
născută ală d-iui Carnot Lazar-Hippolyte. A făcută in
gineria In șcâla politechnică la 1857. Mai pe urmă în'râ 
in șcdla de poduri și șosele avendă numărulă 1, pe care 
îla păstră pănă la eșirea sa, la 1863.

La 10 Ianuarie 1871 devine prefectă ală departa
mentului Senei inferiâre și comisară estraordinară însăr
cinată d’a organisa apărarea națională în departamentele 
Sena inferiără, Eure și Calvados.

Elă fu alesă representantulă departamentului Cote 
d’or, în adunarea națională la 8 Februarie 1871 și se 
înscrise în grupulă numită stânga republicană, ală cărui 
secretară și deveni. Elă vota pentru Idte măsurile ți- 
rjendă a stabili definitivă republica și adoptă în întregul! 
loră legile constituționale. Se presentă la alegerile ge
nerale din 20 Februarie 1876 In cirromscripția Il-a a 
arondismentului Beaune și fii alesă deputată cu 7058 
voturi. Elă urmă aceeași liniă politică în noua Cameră 
ală cărei secretară fusese alesă, și după actulă dela 16 
Maiu 1877 făcu parte din cei 363 deputațl ai stângeloră 
întrunite, cari au refusată ună votă de încredere minis
terului Broglie. La alegerile următore din 14 Octomvre 
elă fu realesă în aceeași circomscripțiune cu 7584 voturi 
contra d-lui Benoit, candidată guvernamentală.
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Sădi Carnot s’a remarcata in discuțiunile speciale 
cu privire la lucrări publice, mai cu semă la drumurile 
de fierd și navigațiune interidră etc. A făcuta parte în 
mai multe rânduri din comisiunea bugetară și fu alesa 
ca raportoră pentru bugetula ministerului luerărilord pu
blice din 1878. Una decreta dela 26 Augusta acelașu 
ana l’a numita sub-secretard de stata la acesta ministeră.

Lui se datore ?ce traducțiunea operei lui F. Stuart 
Mill: „Revoluțiunea dela 1848 și detractatorii ei.«

Sădi Carnot a fosta ministru de lucrări publice după 
ministeruld Freycinet dela Septemvre 1880 pănă la No- 
emvre 1882 și apoi ministru de finance la 1886 in ca- 
binetula Ferry. _________

Viena, 4 Decemvre 1887.
(Coresp. part, a «Gaz. Trans.«)

Politica Germaniei are două fete: pe când pressa 
germană e preocupată cu accentuarea ideilord de pace 
a cancelarului germana, Reichstaguld din Berlina va ave 
de-a discuta proiectuld despre urcarea vămii pe produc
tele austriace. Mai multă ca sigura putemd presupune 
că acesta proiectă de lege ald guvernului germană se 
va primi ou unanimitate. Monarchia nostră din <ji in 
<ji perde din importanța sa politică. Se asigură că prin
cipele Bismark in convorbirea sa cu Țaruld Alecsandru 
s'a întrepusă pentru Austria, descoperinda Țarului, că 
Germania e legată cu Austria. Ce putema deduce din 
acestă atitudine a cancelarului germana? Odată se pre- 
seută marele cancelard ca amiculd Austriei, er de altă
dată se dă pe față ca contrară ald ei. Una din aceste 
două purtări trebue să fiă numai simulațiune, fiindd că 
amândouă nu se potd la nici und casa impreuna.

Dăcă Germania ia pe Austria sub scutuld său con
tra amenințărilord străine, atunci pentru te o atacă pe 
terenuld economică ? Germania vrea să aducă pe Austria 
la o crisă economică, ia o capitulațiune. Fiindă mo
narchia ndstră prin răsboiuld vamala slăbită, Germania 
spereză atunci, că Austria se va arunca fără condițiune 
în brațele ei; monarchia nâstră va perde tată influința, 
t6tă puterea și va deveni o simplă provincia germană, 
care nu va mai avea libera sa voință, ci va trebui să 
se subordineze voinței puternicului stata germana Ni- 
suința și proiectele acestea ale principelui Bismarck șlau 
aflata deja la noi aderenții săi. Germanii austriac! snntd 
aderenții naturali ai principelui Bismarck, de când s’a 
perdutd hegemonia in Austria, pe de altă parte Ma
ghiarii fiindă promovătorii ideilo-ă germane, suntd de 
credință, că vord ave mână liberă pentru realisarea as- 
pirațiunilord manifestate in delegațiunea ungară, — voru 
pută sdrobi resislența popârtlord nemulțămite și neîn
dreptățite ale statului ungară, și prin acestea vord a- 
junge la multă doritula lord scopd a unui mare globd 
maghiară.

Ce s’ar întâmpla când Rusia ar declara Austriei 
răsboiuld cu multă amărăciune accentuata de fiarele ru- 
sescl. Ce atitudine va observa atunci Germania? lua-va 
parte la acestă răsboiu, după cum a susținuta marele 
cancelard ? Nu credemd, și nu putemd crede. Germania 
va rămâne neutrală, căci Francesii suntd la graniță. Ger
mania deși nu va participa la răsboiu. se va pută folosi 
de resultatele Iui chiar și in casă nefavorabilă pentru 
Austria. La acâsta ard trebui să se gândescă seriosd cei 
cu neprecuge'atele manifestațiuni ale ideii maghiare.

Precum că pacea e adâncă periclitată numai e nici 
o îndoială. Oficioșii de aici caută în tote părțile după 
scirl, cari ard fi în stare a domoli temerile despre răs- 
boiuld ruso-austriaed. Așa ne comunică astăzi „Die Presse« 

că s’ar fi făcuta negociărl cu Anglia, prin cari s’ar fi 
ficsatu anumite cașuri, în cari flota englesă se opereze 
fn legătură cu cele trei puteri aliate. Sub aceste anu
mite cașuri neprecisate nu putemd altceva înțelege deeâtd 
und răsboiu cu Rusia și Francia aliate. Acăstă scire a 
„Pressei« e din Berlină. E caracteristică că foile ger
mane, cari la convenirea celord doi monarchl la Berlină 
au declarată că venirei Țarului la Berlină îi lipsesc» ori 
ce caracterd politică, și scurtă după acesta au susținuta 
că prin visita Țarului pacea și-ar fi câștigată o basă sta
bilă, vina acum și ne spună pe cale indirectă, că pacea 
e amenințată.

Iute trebue să-și fi schimbată diplomații părerile; 
nouă ne vine însă a crede, că tiarele germane au fostă 
rău informate ort au răspândită cu intențiune neadevă
ruri în lume; acum însă când ne vorbescă de noue aju
tore, nu ne mai putemd înșela, decă presupunemfi, că 
Intr’adevără pe orisontulă politica europând ferbd grei 
nori, cari în told momentuld ne potd aduce o tempestate.

Procesul» Româniioru din Folia.
întâmplarea din Folia o sciu cetitorii noștri. Un

gurii de pe o proprietate s’au dusd în satd cu furci, cu 
lemne, cu arme să bată pe Români. Aceștia au aler
gată și s’au înarmată și ei punându-se in apărare. Doi 
Unguri dintre năvălitori au rămasă morțl și o casă, în 
care unuia din ei se ascunsese, a fostă arsă.

Procesulă în acăstă afacere s’a ținuta în dilele a- 
cestea și s’a și terminată. Românii acusațl au cerută, 
la încheiarea pertractăriloră, ca să se pedepsescă și Un
gurii, pentru că ei suntd de vină, ei au venită în sată 
cu scopă să bata pe Români. Președintele tribunalului 
a 'răspunsă că Ungurii șî au primită pedepsa, adecă 
Sziits și Nysrges, cari adl stau înaintea judecătorului ce- 
rescă. Der ceilalți Unguri năvălitori? Nici n’au fostă 
trași la dare de semă.

Aci mai amintimă. că despre mortulă Nyerges pă
rerea medicului e, că nu a murită de glonțu, ci de fumă, 
înecându-se.

Cu iote astea, sentința contra Româniloră e cum nu se 
pole mai severă. S’au osândită : conducătorulă lond Ju- 
manca la 15 ani; lonu Marina, Moise Ciolacă, Simeonă 
Ciolacd și lond Șepețand Goiand la 10 ani; Nica Beldea 
la 12 ani; lond Beldea la 7 ani;; Nica Ciuta și Tanase 
Cheteu la 5 ani de temniță; lond Mladind la 1 ană; 
Todoru Bechird și Toma Be hird la câte 1 ană; Nica 
Danciu, Mona Mici, Peia Pan, Uie Vilu și Ginu Miu la 
câte */« ană de robie. Ceilalți acusați anume; facobd 
Wittemberger, Mila Pavlovici, lond Sveicu, Mona Cheteu. 
Lazard Dană, Const. Baland, Simeonă Jumanca, lonă Ju- 
manea judele și llie Coihird au fostă achitați.

Cei judecați la închisdre au să plătescă și desdău- 
nare: urmașiloră lui Nyerges 200 fi., lui Jozsa (unulă 
dintre Ungurii rău bătuți) 150 fl., urmașiloră lui Szucs 
400 fl., lui Holmann (căruia i a arsă casa) 275 fl., pen
tru casa aprinsă 150 fl. și spese de procesă 130 fl. Aceia 
cari au fostă judecați la mai puțină deeâtă 5 ani, adecă 
dela 5 ani în josă, se pună in libertate pănă la rădica- 
rea la valore a sentinței, er ceilalți rămână și mai de
parte în inchisore!

Atâtd procurorulă de stată câtă și acusații toți au 
apelată in contra sentinței, care se vede că a fostă pro
nunțată asupra unord Români.

Etă ajunși și acolo, că Ungurului îi e permisă să 
a'ace, ăr Românului nici să se apere, dedrece Românii 
au primită cea mai grea pedăpsă, er Ungurii nici măcar 
und avertismentd!

SOIRILE DILEI.
Fdia oficid-ă ungurâseă ,,Nemzet“ scrie : ,,In urma 

învitărei ministrului de interne, comanda corpului VII de 
armată a trimisă în Cușteiu pentru restabilirea ordinci 
doue compănii din regimentuld 101 de infanteria. S’au 
făcutd tote disposițiunile penlrd așezarea soldațiloră în 
localuri potrivite.11 — Fiindd .că Românii din Cușteiu 
voescd să facă a fi tratați omenesce și legală, stăpânirea 
ungurescă, sub pretexta că suntd ..revoluționari11, le tri
mite gendarml și cătane pe capă, se’nțelege pe contulă 
lord ! Ce timpuri!

—x—
Din Szulin, comilatuld Șaroșă, se scrie cătră „Pes- 

ter L!oyd«, că din stațiunea Zegiestov emigrhă de prin 
împrejurime in fiecare di celd puțind 4—6, ba chiar 10 
— 15 persdne la America. Din Szulind, care numără 
700 suflete, au emigrată vr’o 40 ; din sătulă vecind K. 
Lipmk, care numără vr’o 1400 locuitori, au emigrată 
vr’o 240. In cele mai multe sate abia se mai vădd ță
rani tineri, au rămasă numai bătrânii și femeile. — 
Sărmană poporațiune, în ce fericită stare te-a adusă stă
pânirea ungurâscă!

—x—
Duminecă 29 Noemvre se va da în sala teatrului 

din locd representațiunea teatrală a tinerilord comercianțl 
români, pe care amd anunțat’o deja. Scopuld e filan
tropică și deci nu mai e de lipsă să se amintescă pu
blicului că trebue sprijinită cu tdtă căldura.

—x—
Franz Pulsky, directoruld museului națională un- 

guresed din Pesta, publică în i^iare o declarațiune, în 
care numesce sgomotele despre disparițiunea unord o- 
biecte de prețd din museu, vorbe de cafenea, insinuări 
și denunțări nerușinate. De altmintrelea comisiunea con
tinuă eu ancheta.

—x—
Biblioteca academiei de dreptă desființate din Sibiiu 

se va preda în administrarea museului Brmkentahl de 
acolo.

—x—
Căpilanuld poliției din Macău, care precum amd 

comunicată la timpuld său, a fostd suspendată din pos
tulă său de călră representanța orășenâscă, a fostă re
pusă în postulă său de cătră comisiunea disciplinară a 
comitetului administrativă din eomitatulă Cianadd, cu 
adaugerea că recursulă contra acestei hotărirl e per
misă numai extra dominium. Minunată autonomia co
munală I

—x—
Celimă in foile din România : .Figaro" află, că 

concertulu dată la Amsterdam pentru seraci de prințesa 
Elena Alex. Bibescu a reușită pe te lo'e așteptările. Cea 
din urmă bucată cântată in cord de domnișore din so
cietatea înaltă, era imnulu românescu in ondrea prințesei 
Bibescu născută Epureanu. Imnulă a fostă ascultată în 
piciore de asistența numerdsă și alâsă și aplaudată cu 
căldură. Regina României trimisese prietenei sale in
time, prințesei Bibescu, următdrea telegramă: «Mă im- 
părtășesed la concertuld vostru din totă inima. Dorescă 
mare reușită organiaatorilord și esecutauțilorO." A doua 
cji, primaruld „Veneției Nordului" a predată prințesei 
Bibescu intr’o bișactea prețiOsă suma întrărilord ce se 
sue la peste 25,000 fr. voindd a da acestei înalte ddmne, 
care consimțise a se produce peutru săraci, mulțumirea 
de a remite însăși acâstâ Bumă de bani societâței de 
binefacere."

—x—

FOILETON F.

Iacobin».
’ (după Pierre Decourcelle).

(Urmare și fine.)

Parisuld capitulă.
Acâsta fu o mare durere pentru Reynauld ca sol

dată, ca francesd îi sfișia inima, ca tată inima ii sălta.
„O să-i revădă, o să-i revădd în fine!" strigă elfi. 

O patriă! în mijloculă vălului tău de doliu, permite-ml 
acestă strigăld de bucuriă! Suntd șâse luni întregi de 
când suntemă despărțițl I Suntd șese luni întregi de când 
nu mai trăeseă I Și lacobina mea, care a fostd bolnavă 
și care p6te mai trăesce încă I N’am nedumerire, mama 
și unchiulă ei o vord fi îngrijită bine! Dâr ași jertfi bu- 
curosd und ană din viâța mea numai să mă aflu lângă 
amândouă! 0 patriă! ărtă-mă!

Veni Comuna.
Eld se vă<)u în momentuld d’a fi încorporată in- 

tr’unuld din regimentele ei.
Ne voindd să între în acestă luptă fratricidă, eși 

din Parisd travestită ca burgesd și se duse la St.-Brice, 
mied satd in vecinătatea pădurei Montmorency, unde 
und amică ald său, pictord, ii oieri ospitalitate.

Reynauld scrisese soției sale să vină imediată acolo 

și să’i aducă pe fiica sa și așa le aștepta în miculd pa- 
viliond ald amicului său. De aici nu eșea nieăirl.

Eld așteptă optd (jile. In loculd Măriei Madelenei 
și a Iacobinei, îi sosi o telegramă, în care i se spunea 
că mititica nu era încă în stare să supOrte o călătoria, 
atâtă de obositdre prin neregularilățile și schimbările trenu
lui. Maria Madelena îld ruga să se iiniștâscă și să aș
tepte încă vr’o douăsprezece Z'le în interesuld sănătății 
fiicei lord.

Ioand Reynauld n’avea bani de drumd. ’ȘI vendu 
lanțuld și orologiuld și plecă cu trenuld pe clasa a treia 
fără a’șl preveni soția.

După șese cjile sosi la Libourne.
Sări josă din vagonuld său, alergă la farmacia un

chiului Boazand, îmbrățișa pe bunulă omd, care sta în
mărmurită nerecunoscându-ld deodată, atâtd de multă se 
schimbase în urma oboselelord asediului și se desfigurase 
de pulberea drumului. Pentru Ioană Reynauld t6le a- 
cestea au fostd o afacere de und momentd.

— Soția mea! fiica mea! — strigă eld cu o voce 
înăbușită.

— Soția ta se află forte bine, scumpuld meu bă- 
iatd! — îi răspunse farmacistuld, care încetuld cu în- 
cetuld se calmă de surprinderea lui....

— Și lacobina?
— Dâr... — și bravuld omd șovăi puțind.

— lacobina! lacobina! Vrâu s’o vădd numai decâtd, 
fără întârZiare. Condu-mă la ea!

Unchiuld Boazan avu se întâmpine fote greutățile 
lumii pentru-ca să’ld facă să înțelâgă, că o reintOrcere 
atâtd de nepreveZută, o bucuriă atâtd de neașteptată putea 
să’i lacăiău copilei, care se sculase dintr’o bolă înd dungată.

Ioand Reynauld bătea din piciore și cu mare gre
utate consimți la aceea, ca unchiuld lui să mârgă a’i 
preveni soția despre sosirea lui. Și încă, în momentuld 
în care bătrânuld se depărta, îld întrebă:

— Der în sfârșitd, spune-mi, ce-i lipsesce?
— Ei, lucruld naibi... îșl doresce pe părintele său ! 

Și încă în așa măsură, lncâtd adeseori auZindd echou- 
rile dimprejurd, sla să ne scape din mâni!

— DumneZeuleI DumneZeuld meu!
— Din norocire, șl-a venită în fire și suntemă li

niștiți.
Pe când Ioană Reynauld. pe jumătate liniștita, îșl 

spăla fața și mânile ca să nu-șl sperie soția și fiica, 
precum speriase pe unchiuld său, farmacistuld urca scara 
mergândd la nepdtă-sa ca să o prevină despre sosirea 
bărbatului ei.

Sărmana femeiă! mai că i se făcu rău.
Cuprinsă de bucuriă, tremura gândindu-se cum o 

să-i presinte ea lui Ioană Reynauld pe fetița lui, pe la
cobina, palidă și slăbuță, încă atâtă de bolnavă lncâtd
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Alusica regimentului 2 de infanteria dă a-tă seră 
in 7 Decemvre n. ună concertă in sala Hotelului Nr. 1. 
Toți aceia, cari au primită pentru petrecerile din erna 
trecută bilete de invitare, sunt invitați și la acestO 
concertă.

—x—
Deputatulă Albei regale, contele Gabrielă Karolyi, 

a băgată de semă că de mai multe ori sigilulă scrisori- 
loră trimise de președintele partidei independente de a- 
colo era stricată și uneori a primită chiară scrisori cu 
pliculă de tolă ruptă. Deputatulă a făcută arătare di- 
recțiunei poștale despre acestă violare a secretului seri- 
sortloră.

—x—
Intendantulă teatrului și operei unguresc! din Pesta, 

contele Ștefană Keglevich, a trebuită in cele din urmă 
să’și dea demisiunea, parte fiindă că „natrioții" nu erau, 
mulțumiți cu administrațiunea lui, parte fiindă că nu le 
putea satisface poftele tuturora. Așa se vede din cele 
scrise de diarele ungurcscl și dintr’o recentă in'erpelare 
contra intendantului.

—x—
Sâmbătă, 21 Noemvre sera, întrunirea literară a 

«Revis'ei nouă* de sub direcțiunea d~lui Hajdău a fostă 
forte interesantă, spune * România». D. Gion a cetită 
,0 pagină din domni Fanarioțiloră", studiu de multă 
valâre, descrisă cu meșteșugire. D. Vlăhuță a cetită o 
frumăsă bucată in versuri intitulată «Liniște" și dedi
cată amicului său dela Vrancea. D. Hajdeu era tocmai 
să incepă a ceti ună articulă, când vestea despre mârcea 
unuia din cei mai neobosiți colaboratori ai Revistei, a 
bătrânului Petre Ispirescu, îlă întrerupse. D. Hajdău se 
retrase împreună cu toți Invitații, promițându-le a ceti 
Sâmbăta viităre .Unirei* i se afirmă că Ispirescu lăsa 
ună [Arte prețiosă mauuscriptă, pe care însă ni iodată 
n’a putută să lă faefi și altora cunoscută prin tipăritură: 
o adevărată comoră, 20 mii de proverbe adunate <}t cu 
di de Ispirescu și aranjate de elă în oriine alfabetică. 
Academiei Române îi incumbă datoria de a ft e ceea 
ce culegătorulO 'oră n’a putută.

Literatură. Logofetulu Costachi Konaki: Poesii, 
anume Alcătuiri și Tălmăciri, ediția a doua, apărute în 
editura librăriei Frații Saraga din lași, 1887. Cuprin- 
suiă amărunțită ală acestui frumosă volumă de peste 
360 pagine, tipărită pe hârtia fină, este: O scurtă pre
față de Caterina Koniki Vogoridi, Schițe din vieța .și fa
milia logofătului Konaky, urmâză poesiile cuprinse sub 
numele de Alcătuiri și Tălmăciri, apoi Note la aleă'uirl 
și tălmăciri, in fine scrieri în pro*.'», anume scrisori că- 
tră lonă Sturza Voevodă și cătră Metropolă ulm Venia- 
mină. Prețuia acestei cărți d • vaMre e 6 lei.

f Petre Ispirescu.
Sâmbătă in 21 curent!!, orele 3 d. a, a încetată 

din vieță Petre Ispirescu, neobositulă culegăloră ală 
basmeloră poporului nostru.

Acestă omă. care a adusă literaturei populare ro
mâne o bogățiă de isvăre, a murită in câte-va ore, în 
ruijloculă familiei neconsolate, tocmai in ujunulă punerei 
sub pressă a tuturoră smerim m sale. In adevără Ispi
rescu, mode-tulii «culegători! tipografă» (rum iscă'ia den- 
sulă scrierile sale) avea de gândă să sedtă in 7 volume, 
insumândă pes’e o sivă cole de țipară, fructulă activi- 
tăței îDtregei sale vieți.

E caracteristică cum ună omă, fără studii com
plecte și nevoită a munci veclnică ca să trăiască, a pu
tută să contribue intr’atâta la înavuțirea unei literaturi

așa le sărace și de puțină esploatale ca literatura năstră 
populară.

Elă câteva note biografice asupra acestui omă, 
pe care cei ce l’au unoscută de aprope, nu’lă voră 
pută uita:

Petre Ispirescu -’a nă«?ntă in BuourescI in luna Ia
nuarie anulă 1830. A învățată cunăscerea litereloră la 
dascălulă Nicolae dela biserica Udrieanl; apoi a tremlă 
In șcălă la dascălulă Stană Lupescu dela biserica Olteni 
și în urmă la .Doima Bîlași', unde a uimită vreo 4 
ani și unde a învățată și cântările bisericescl. La anulă 
1840 a intrată ca elevă in tipografia d-lui Zaharia Kar- 
calechi. de unde a eșită, după ce ajunsese lucrătoră și 
lucrase in acestă calitate câți-va ani. Eșindă de acolo a 
funcțională ea directoră la tipografiile Copainică, Bje 
res^u și Rosetti, de unde s’a retrasă pentru a des hide 
o tipografie în asociație cu F. Gobl, și Walter. Fundă 
chemată ca directoră la tipografia statului, se desfăcu de 
asociațî. Mai târziu a înființată (acum 19 ani) tipografia 
• Laboratoriloră Români- sub firma P. Georgiană et comp, 
de care despărțindu-se a rămasă singură proprietară pănă 
la mărie.

După cum se vede din notele de mai susă, viața 
lui Ispirescu e o vieță de muncitoră și faptulă că a mu
rită săracă, pe când mai toți colegii lui patroni s’au îna
vuții ă. vorbesce de ajunsă în favărea lui.

Stă și tote scrierile lui care erau să apară în cu- 
rendă în 7 volume Charpentier:

Basme, 2 volume cuprincjăndă 71 de basme din 
care 12 inedite.

Snove. Ună volumă cu 77 snăve tote publicate deja 
in broșuri mici său în volume mai mari.

Diceturi seu proverbe românești. Ună volumă de 
ppste 3000 proverbe, cele mai multe inedite.

Jucării și jocuri de copii. Ună volumă. 
Pilde și peste 200 ghicitori. Ună volumă.
Poveștile unchiașului sfătosu. Ună volumă, conți- 

năndă «Basmele păgânescl». (Mitologia.)
Scrierile lui Ispirescu au loslă mai cunoscute și 

mai apreciate in strejnătate de câtă în patria, unde io - 
mai in timpii din urmă după recotnandațiunea d-!oră 
Barbu Ștelânescu (dela Vrancea) și Lazară Șaineanu, ni 
se pare, d-10 B. 1‘. Hașdău l’a invitată să ia parte la 
ședințele comitetului Revistei Nouă care va apără în 
cmendă.

Ca probă că a fostă cunoscută in slreinătate, e o 
seri ore adresată răposatului, acum câte-va tjile, de cătră 
d. Lazără Șâineanu din Parisă, in care-i face cunoscută, 
că a fostă surprinsă văijendă scrierle lui Ispirescu tra
duse în franțnzesee de eruditulă profesoră de iimbele 
orientale E. Picot și predate siudențiioră săi de cătră e- 
minentulă cunoscători ală limbei și literaturei române. 
— Afară de acestă serisore, pe care am văcjul’o noi 
inși-ne, Ispirescu nl-a istorisită cu o (fi înaintea morței 
sale neașteptate, că ună profesoră dela universitatea din 
Copenhaga, ală cărui nume îlă uitase, (probabilă Kr. 
Nyrop) cn ocasia trecerei sale prin Bucurescî, a fostă să 1 
visitese, pentru a vedea ce felă de omă e Ispirescu, pe 
care-lă credea profesoră la vre-o facultate și a rămasă 
uimită văijend înaintea sa pe au'orulă ba»meloră in 
persona modestului tipografă. Pe lângă acestea, d-na 
Mite Kreranitz a tradusă in limba germană câte va din 
scrierile lui Ispirescu.

Cea din urmă scriere a lui e ună basmă intitulată: 
.Vulpea și ariciulă» scrisă chiar (filele acestea.

In interesulă literaturei năstre populare ar fi de do
rită ca Academia, ală cărei tipografă Ispirescu a fostă iu 
cursă de mai mulțl ani, să’și facă o datorie, săvirșindă 
ceea-ce elă n’a avută parte să facă, tipărindu'i t<5(e scrie
rile pe socotăla ei.

Și acum, când atnă arătată, cine e omulă care a 
fostă smulsă dintre noi, și ce eampionă ală literaturei 
sale a pierdută România, nu ne rămâne de câtă să unimă 
adâncile nâslre regrete, cu acele ale familiei Ini și să 
dorimă ca celă puțină după morte să se dea iui Ispirescu 
ceea ce i se cuvenea încă în viață : loculă de onăre in 
câmpulă litereloră și in amintirea tuturoră Romântloră 1 

(.,Națiunea4')

Scirl polițienesc!. Eri săra, calfa de (fidară Neculae 
Ardeleanu fu străpunsă in șoldulă dreptă, în Tergu 
grâului, cti ună cnțită de cătră (JilerulO Vancea Mihaiu. 
Pentru vindecarea rănei suntu de lipsă 14 (file. Făptui- 
torulă fu predată judecătoriei penale competente.

Ună chipă de totă originală, d’așl procura cineva 
cvartiră eftină de nopte, născoci vagabundulă din Brașovă 
Fridrich Arkeder. Elă apăru aijl înainte de ameții la 
căpitănia O’așului și o ruga să’i dea cvartiră de năpte 
Iotă ărna și anume într’ună locală de arestă. Refusân- 
du-i-se împlinirea dorinței, Arkeder declară categorică, 
că elă va constrlnge căpitănia să’i dea cvartiră de ndpte. 
Concediată fiindă cu observarea, că să’ncerce dacă'i dă 
mâna, Arkeder se duse in Brașovu-vechiu și puse în 
scenă ună mare scandată, .pănă când apăru ună poli
țistă și-lă provocă să se părte cuviinciosă. Atunci Ar
keder se aruncă la pămenlă, îșl rupse pălăria și sbieră 
așa de cumplită in stradă, încâtO trebui să fiă arestată. 
Așa dâr deocamdată Arkeder ’șl-a esecutată intențiunea 
și șâde mulțămită într'unulă din acele localuri, în care 
cu atâta putere este alrasă.

Ultime sciri.
Berlină. 6 Decemvre. — „Gazeta Crucii" 

anunță o nouă sporire a trupeloră rusesc! care 
suntii grămădite pe fruntariile germane.

Londra, 6 Decemvre. — Concentrarea tru- 
peloră rusesc! la granița germană și austriacă 
continuă. Acostă scire a produsă o influență rea 
la bursele din Viena și Berlină.

Londra, 6 Decemvre. — Rusia face mari 
sforțări pe lângă Pdrtă pentru a o împinge să 
ocupe Rumelia. Grecia a declarată că va re
clama o rectificare de fruntarii ddcă statu-quo nu 
va fi stabilită în Bulgaria.

Pesta, 6 Decemvre. — „Pester Lloyd", în- 
tr’unu articulă de sorginte oficibsă, constată, că 
contra ordinului dată de cătră Țară în privința 
Germaniei, pressa rusă urmâză a ataca Austria 
și se concentrâză trupe pe fruntariile austro-un- 
gare. „Pester Lloyd" conchide că situația e fdrte 
gravă.

s^tri telegrafice.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.»)

VIENA, 7 Decemvre. — Cu privire la gră- 
mădirea de trupe din partea Rusiei la granița 
austro ungară, dice „Fremdenblattu, că pentru Austro- 
Ungaria e valabilă cuventuld ce l’a dată, că nu 
vrea sH turbure pacea veciniloră. Inse decă se 
voru concentra mereu și de aci încolo trupe 
rusesc! la granița austro-ungară, voinu fl 
siliți a lua și noi mesuri corespundetore, 
spre a nu remâne înderetiî față cu pregă
tirile cu totulft improvisate și amenință- 
tore ale vecinului.___________________ ’

(Apropierea Crăciunului) aduce cu sine ca să se 
dea atențiune întrebârei: „Unde și ce se pOle cumpăra, 
ca să fie ună lucru practică și frumosă (der totodată și 
eftină). D «legarea acestei întrebări se pote afla in a- 
nunciulă de pe pag. IV. ală cunoscutei case de mărfuri 
Brilder Hirscli (Wien, IV, Wiedener Hauptstrasse 38); 
desfacerea de Crăciună arangea'ă de acâstă firmă în lo
calitățile sale, ce le a inmărită prin construirea unei 
nouă zidii-’, oferă cea mai bogată alegere pentru fiecare. 
Astfelă der acestă firmă recomandă a se face întrebuin
țare de acestă ocasiune favorabila.
Editoră și Redacoră responsabilă Ilr. Aurel Muresiann.

chiar medicală de două <Jile nu mai garanta de viața ei.
Ce era de făcută ?
— Să-i spunemă că tatălă ei e aici, — fi-e un 

chiulă Boazană, — acăsfa ii va tace bine, va face ca 
sângele să i se sue in obraji.

Amândoi agrăiră pe mica copilă, și mama ei luân- 
du-o pe genunchi, cu o voce dulce îi șopti la ureche:

— Ascultă lacobino! Te ai simți fericită, dâcă ai 
sci că scumpulă tău tată o să se afle îndată lângă noi?

Fetița cuprinse grumazulă mamei sale intre micele 
ei brațe și-i strigă deodată:

— Tata e aci 1
Unchiulă și mama se uitară unulfl la altulă con

sternați.
Iacobina era palidă, der palieă cum n’a fostă nici

odată.
Maria Madelena tremura la idea că ara să o arate 

tatălui ei in aceslă stare. ,
— A.ștăptă 1 am ună mijloci! 1 — <Jise farmacistujă 

și scoborî cu grabă sărindă Iotă peste câte patru trepte 
pănă în prăvălia din față, și se reîntdrse repede ținândfi 
în mână o cutiuță. In acestă cutiuță se afla nisce 
prafă roșu.

Și pe când Maria Madelena sta înmărmurită, fără 
ea să fi avută timpă și curagiulă de a-lă opri, bunulă 
bătrână puse puțină din acestă prafă roșu pe ună pi- 

1 ioră de iepure și cu acesta atinse puțină obrajii miti
telei, dându le colorea roșă de mai nainte »

Mulțămită acestui subterfugii’, acestei comedii piose. 
Iacobina nu mai avea decătu slăbiciunea, carea la prima 
vedere pută pricinui destulă amărăciune tatălui ei. I)e- 
altmintrelea era totă blonda cea în fața rosei și dră
gălașe.

Maria Madelena era atâtă de turburată de reîntăr- 
cerea bărbatului său, se temea atâtă de multă de des
perarea ce-i va pricinu-i o arătândă soțului ei fetița 
carea era atâlă de palidă câtă și de slabă, dâr in cele 
din urmă acestă pralîl roșietică îi ita atâtă de bine mi- 
titicei, încâlă Maria nu se împotrivi unchiului Boazană.

Când termină, elă sfătui pe Iacobina să nu plângă. 
Iacobina și promise acăsta.

După câte-va minute cele trei sărmane ființe, care 
trăiseră despărțite timpă atâtă de îndelungată, se aflau 
erășî reunite. Și ce bucuriă 1 Ce fericire! Ce farmecă!

In brațe cu soția și cu fiica sa, Ioană Reynauld 
devenise ără.șl omulă celă mai fericită din lume: dase 
uitărei Parisulă, Franța, lumea întregă!

Unchiulă Boazană se uita fermecată la acestă pri- 
velisce, murmurândă mereu: „Așa dâră trehue să recu- 
ndscemă, că in căsătoriă este fericire!"

Dui ă ce trecură primele momente ale acestei bu
curii esaltate, Ioană Reynauld ișî luă fetița, o așetjă pe 

genunchii săi, și măsuiând’o cu privirea din crescetă 
pănă ’n tălpi, striga cu mulțămire:

— Ei bine, ce-mi spune-țl? Sciți că m’ațl lăcută 
să tremură, vorbiiidu-mi despre slăbiciunea și paliditatea 
Iacobinei? Slăbită! da. drăguță, este adevărată că tu 
ești mai puțină rotunjdră decâtă cum erai in Parisă. 
Der ai eres ulă. Desvoltarea este causa care te-a fă
cută să sca^I cum ești, sărmana mea porumbiță, dâr ai 
față fruinăsă, Iacobina mea! fată superbă, mica mea Ia- 
cobină, draga mea lacobină !

Și asifelă totă vorbindă, fericitulă tată o îmbrățișa, 
o îmbrățișa și er o îmbrățișa.

Fetița în bucuria ei cea mare îlă acoperea cu să
rutări, in urmă înlorcendu se spre unchiulă Boazană, 
dise :

— Toto, unchiule Toto! — strigându 10 pe aceslă 
nume, ce i-lă dedea în tăte (jilele.

— Ce-i, sburdulnico?
— Tata e aci, vino să te strângă în brațe!
— Pentru ânteiașl dată Iacobina strânse In brațe 

pe unchiu său.
Și pe când bunulă bătrână, căruia Ioană Reynauld 

i-o dase în brațe, o îngrămădea cu sărutări vărsânaă 
lacrime de bucuriă, Iacobina îi șopti încetă la ureche:

— Nu plânge preste obrajii mei, căci o să-mj 
ștergi culărea. trad. de Em. Prodană,
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Oursuifl !» bursa de Vtena Bursa de Biicuresci.
din 4 Decemvre st. n. 1887.

Rentă de aurii b°/0 . . . 99 —
Rentă de hârtiă b“la . . 98.60 
[mprumntuld căilorâ ferate 

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

lorâ ferate de ostâ ung. 
(1-ma em isiune) ... 95 70

Amortisarea datoriei căi
lorâ ferate de ostâ ung. 
(2-a emisiune) .... 125 60

Amortisarea datoriei căi
lorâ ferate de ostâ ung. 
(3-a emisiune) .... 112 —

Bonuri rurale ungare . . 104.40
Bonuri cu cl. de sortare 104.40
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișâ............................  104 20
Bonuri cu ci. de sortare 104 20
BonnrI rurale transilvane 104 60

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

vinâ ung............................99.— ■
Imprumutulâ cu premiu 

ung.................................... 123.90
Losurile pentru reguiarea

Tisei și Segedinului . 123.25 
Renta de hărtiă austriacă 8115 
Renta de arg. austr. . . 82.40
Renta de aură austr. . . 11190 
Losurile din 1860 . . . 135.—
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ 887.—
i Act. băncel de credită ung. 283.50 
i Act. băncel de credită austr.276.70 
I Argintulâ —. — Galbinl 

împărătesei ..................5.93
I Napoleon-d'orI .... 9.95
Mărci 100 împ. germ. . . 61 70 

i Londra 10 Livres sterlinge 125.75

Cota oficială dela 19 Noemvre st. v.
Cump.

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

» convert. ț6°/0) 91—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34—
Credit fonc. rural (7°/0) 105—

u >> l.-’°/o) 91’/<
• » urban (7°/(>' 103—
• » . (6°/(J . 96—

» (5’/J 871/,
Banca națională a Komăniei 500 Lei------
Ac. de asig. Dacia-Rom. —

« > » Națională —
Aurii contra bilete de bancă . • 14.‘/<
Bancnote austriace contra aură. . 2.03

1887.
vând.

9i‘/s
97—
92—
36 —

106— 
92b.

104—
97—
881/,

15.—
2.04

Ctirsulu pieței Brașovu
din 5 Decemvre st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.53 Vând. 8.56

Argint române:-/.................. , » 8.50 • 8.52

Napoleon-d’orl..................... » 9.94 > 9.96

Lire turcesel .......................... t » 11.22 • 11.25

Imperiali.............................. » 10.22 • 10.26

Galbeni.................................. > 5.87 > 5.90

Scrisurile fonc. «Albina» 6’/0 , > 101.— > 102.--

n ’ n b°/o • n 98.— 99.—
Ruble RusescI..................... » 110.— » IU-Vi
Dtscontulfl ... » 7— 10°/, pe anii.

Magazinu de mărfuri

BBtÎD
WIEN, IV., Wiedener, Hauptstrasse 38,

întocmesee. ca în fiă-care anii, așa și acum pentru

Crăciunu o mare desfacere de mărfuri,
și este în posițlunea avantagiosă a oferă p. t. mușterii din afară următorele art. potrivite ca

= Cadouri practice1 =
cu prețuri ne îuai pomeniți! de eftine.

K

Cachemir indiană, lână curată, (negru) în
doită de lată. în locă fl. 1.50, acum nu
mai 75 cr. metru.

Cheviot engl.. sadea seu caro, lățimea în
doită, în locă de 52 cr., acum numai 
38 cr. metru.

Stofe de Loden. (60 centim. late) în locă 35 
cr., acum numai 23 cr. metru.

Stofe de spălată franț. (80 ctm. late) colo
rile garantate, desemnurile cele mai nuoi, 
in locă 45 cr., acnnt numai 25 cr. metru. 

Rips Velour (60 ctm. Iată) în tote colorile 
în locă 45 cr. acum nnmai 28 cr. metru.

Stofe de modă, țesute cu mătase cu carouri 
fine, lățimea îndoită, înainte fl. 1.30, acum 
nnmai 75 cr. metru.

Flanelă, lână cutată, lățime îndoita, colori 
sadea și desemnurile cele mai moderne, 
înainte fl. 1.—. acum numai 65 cr. metru. 

Talii-Tricot împletite de lână de Berlină în 
tote colorile, în locă fl. 3.50. acum numai 
fl. 2.-

Talii-Jersei, calitate bună de ernă în tote 
colorile, în locă fl. 4.— acum numai ff. 3.

Totă acele bogată soutachate. elegante, îna
inte fl. 5.— acum numai II. 3.50.

Portiere-Tunis, cela mai nou pentru perdele, 
vărgată în colori, 4 metri lungi, înainte 
fl. 3.—, acum numai fl. 1 90 pentru fiă- 
care parte, (bucată).

Cassete de mănuși, elegantă din pelușe de 
mătase, cu capacă de sticlă șlifuilă, 
înainte fl. 5 —. acum numai II. 2.00.

Măsuță eu neoesair, I. mărime, completă gar
nisită, în locă de fl. 2. acum nnmai 90 cr.

Totfi asemenea, II. mărime, în locă fl. 3.—, 
acum numai II. 1.90.

Totă asemenea. III. mărime, în locă ,fl 5.— 
acum nnmai 11. 2.90.

Umbrelă de mătase, cu bastonu modernă, în 
locă fl. 5.—, acum numai II. 3 50.

6 păr. ciorapi de dame împletiți vergațl, în 
locă fl. 2.50, acum nniuai II 1.50.

Sorță de dame parisienil. dm batistă fină, 
cu bordure colorate, și cu batistă potri
vită fi. 1.
păr. ciorapi bărbătesc! împletiți. vSrgațl 
în locă fl. 2.50, acum numai II. 1.50.

fi basmale albe de olandă. în locâ fl. 3.—, 
acum numai II. 1.60.

• Sport,< cea mai nouă pălăria de pîslă pen
tru dame, gătită cu stofa de modă franț. 
în tote colorile, înainte 6. 4.50, acum nu
mai II. 2.—.

Ffiste de pîslă, arangiate cu gustă, înainte 
fl. 3.50, acum numa II. 2.

Manșon, piele de iepure rusescu, II. 1.50. 
fluieră potrivită la elu II. 1.20
Mansonu de maimuță, cu păru lungă, îna

inte II. 6.—, acum nnmai fl. 3.50.
Manșonu-Bizamu. înainte fl. 5.—, acum nu

mai II. 3 50.
Manșone de Crimea II. I.—, căptușite cu 

atiasă fl. 1.50.
Căeiuliță modernă potrivifă II. 1 50 și fl. 2. 
t'orsete-l’juzer, cu balenă, 

acum numai II. 2.
I’lapume de llanelă cafenii cu bordure co

lorate, 2 metri lungi, înainte fl. 2.50, acum 
num. i fl 1.20.

lnvelitorf de masă de salonu, din jeniliă. de
semnări persiane. în locă de fl. 4.50, a- 
emn numai n “ r:“
basmale de 
colorate, în 
fl. 1.20.

Una față de
deșertă, în tote colorile, înainte II. 3.50, 
acum numai fl. 2.50.

I’ândă-King, bucata (30 coți) foite durabilă, 
pentru rufăriă fl. 7.50.

Pândă pentru eerșefnrl, fără cusătură 
lată. 70 er. metru.

Chifonil. o bucată, cea mai bună calitate, 
84 ctm. lato (30 coțl) fl. 6.—.

Patent-flrandl albu, vărgate său damastă, 
calitatea cea mai bună. 35 cr. metru

Barclient pique seu cu șnuru. calitate forte 
durabilă 35 cr. metru.
G ștergare de damastu, inâ curată, fl. 2.-10. 
l’ândeturî de damastu cu

persone fl. 3.50.
Șaluri de velonr, (double)
' fl. 5.50, acum numai fl.

înainte fl. 4. - .

6
fl. 2.50.
olandă, cu bordure elegantu 

locă de fi. 2.—. acum numai

masă cu 6 șervețele pentru

șervete pentru 6

mari, înainte
3.75.

Trimiterile cu rambursa.
Aleea ce nu convine se primesce liiră obstacolii înapoi

Comande dela 10 fl. in susti franco și fără spese.
Colecțiunl de mostre din stofe de dame gratis.

BRUDER HIRSCH, Wien
IV., Wiedener Hauptstrasse 38.

Unu locu de pășune
în mărime de 278 jugere catastr. 1400 stînjinl pătrațî, 
situata pe untt platou de mijlocu, se arendeză pe 6 ani.

Licitațiunea se va face la 6 (28) Decemvrie 
1887 în casa comunală din Rotbavu, la IO 
ore a. m.

Prețulu strigărei 500 H. v. a. pe ana. Vadiu e de 
10%. Informațiunî mai de aprope la:

Ev. Presbiterium A. B. Rothbach (Veresmart.)

Nrlb050--1^ Publicațiune.
Pentru asigurarea liferațiunei leilliieloru de focii, necesare pe 

anulu 1888 la oficiulu administrativo, orfanalîi, la oficiulu jurisdicțiunei 
pupilare și la biuroulu de verificare pentru măsuri și greutăți din co- 
mitatulu Brașovului, socotite cam la 415 metri cubici lemne uscate de 
fagii, se va pertracta la 16 Decemvre a. C. 9 61‘0 <1. 111., la oficiulu 
vice-comitelui, asupra oferteloru făcute prin scrisfire sigilată.

Doritorii de a licita la acesta liferațiune suntu provocați, ca pănă

i

în diua și ora de mai susti să-și aștfirnă la oficiulă vice-comitelui ofer
tele loru în scrisu și provăcjute cu 52 fi. vadiu.

Condițiunile de liferare se potu vedfi de acfl încolo la oficiulu 
administrativii alu vice comitelui în orele de oficiu.

Brașov îi, 24 Noamvre 1887.
Iuliu Roii,

2—2 Viee-comite și consiliarfl reg.
- -- -- -

Pentru asigurarea liferațiunei a 12 pftreclli cisme și 12 pă- 
recllî ghete, necesare pe anulă 1888 pentru servitorii dela judecătoria 
comitatului Brașovă, se va pertracta în 16 DeceillVre 10 ore a. Iîl. 
la oficiulu vice-comitelui asupra oferteloră presentate de concurențl sub 
scrisfire sigilată.

Doritorii de a concura suntfl provocați, ca pănă la 4>ua și ora 
de mai susii să-și aștfirnă la oficiulu vice-comitelui ofertele lord în scrisu 
și sigilate, provăij'ite cu vadiu de 20 fl. v. a.

Condițiunile de liferare se potu vede de fldi încolo la oficiulu 
administrativii alu vice-comitelui în firele de oficiu.

Brașovu, 24 Noemvre 1887.
Iuliu Roii,

2—2 Vice-comite și consiliarfl reg.

Nr. 11,154—1887. ■"% i I ■ »■—■-------- Publicațiune.
Pentru a se asigura pe anulu 1888 CUHlțirea SObelorfl și a 

COȘUi'ilOl'U ținătfire de localitățile judecătoriei centrale și de biuroulu de 
verificare pentru măsuri și greutăți din coinitatulu Brașovului, se va 
pertracta la 16 DeCClllvre a. C. 11 6re a. 111. asupra ofertelord sigi
late incurse pănă atunci.

Doritorii de a concura suntu provocați a-și trimite pănă la (Jiua 
și ora de mai susu ofertele loru la oficiulu vice-comitelui, în scrisu și 
sigilate, provăițute fiindu cu vadiu de 5 fl.

Brașovu, 26 Noemvre 1887.
Iuliu Roii,

2—2 Vice-comite și consiliarfl reg.

Concurs u.
Pentru ocuparea stațiunei îllvOțAtorescl din paroehia Romuli, 

situată în vieariatnlO Rodnei — carea devenise vacantă prin strămutarea 
învățătorului Petru Neamțu la sefila confesională din comuna sa natală 
Feldru — cu soluțiunea anuală de 200 fl. v, a., cuartiră provătjutti cu 
edificii economice, lemne de foci! gratis și grădina scolei în folosința 
învățătorului.

Doritorii de a dobendi acesta stațiune au a-șl așterne rugările 
loru, provădute cu documentele de cualificațiune, la Senatulti scolasticii 
conf. gr. cat. din Romuli, posta ultimă Năsăudfl, pănă în 18 Decemvre 
când se va efectui și alegerea învățătorului.

Din ședința Senatului scolastică conf. gr. cat. ținută la 27 Noem
vre 1887. Paulii Chita,

președintele senatului scol. conf.

Sosirea și plecarea trenuriloru și posteloru in Brașovu.
1. Plecarea trenuriloru:

1. Dela Brașovu la Pesta:
Trenulfl de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute sera.
Trenulfl mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută diminâța.

2. Dela Brașovu la Bucuresoi:
Trenulfl mixtfl Nr. 318: 1 oră 55 minute după amecji.

II. Sosirea trenuriloru:
1. Dela Peșta la Brașovu:

Trenulfl de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amătțl.
Trenulfl mixifl Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresoi la Brașovu:
Trenulfl mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după ameijl.

o} Dela Reșnovii-Zernesci-Branu la Brașovfl : 10 fire înainte da amâtp.
b) „ Zizinu la Brașovfl: 9 ăre a. m.
c) Din Secuime la Brașovfl: 6 fire săra.
d) „ Făyărașil la Brașovfl: 2 fire diminâța.
e) „ Săcele la Brașovfl: 6 fire 30 minute săra.

A. Plecarea postelonî:
o) Dela Brașovfl la Reșnovu-Zernescî-Branu: 12 ăre 30 min. după amldl.
i) 7> fl „ Zizinu: 4 ăre după amâijl.
c) îl n in Secuime (S. GeorgI): 1 ără 30 minute năptea.
d) n n la Făgărașă: 4 ăre dimineța.
0 a la Săcele: 4 fire diminâța.

B. Sosirea posteloru:


