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Dumineca trecută s’au deschisa 
cu pompa obicinuită Corpurile le- 
ginitore române în Bucuresel de 
cătră Maiestatea Sa Hogele. Me- 
sagiuln de descindere este de astă 
dată de-o scurtime surprmdetore. 
Parcă I)onmitorulu a voită sodică 
representanții oră țării: vorba mul
tă-! serăeiă: fapte așteptă dela 
d-vostră. fapte pentru întărirea or- 
dinei din întru și a consolidării 
puterii statului.

Și 'n adeveru. este timpulu su
premă ca representanții națiunei 
se se gândesca seriosu de-a resolva 
marile probleme, ce le stau îna
inte. A<]I nu mai merge cu tra
sele simătore, cu promisiunile a- 
demenitore, și eu asigurările teo
retice de patriotismă, ci se certă 
fapte, se cert' muncă, consciențibsă, 
se cere înainte de tote ca toți Ro
mânii de bună semță să pună 
umeri! la umăru spre a redica țera 
la nivelulă de cultură și de pro
gresii. la care trebue să ajungă ca 
se prospereze. și se potă privi cu 
încredere în viitoru.

..Paza cea mai bună, siguranța 
cea mai puternică a fiecărei țări, 
este unirea cetățeni lorii ei," fiice 
Mesagiulă regală indicându ast- 
felu representanțiloră națiunii că
rarea. pe care au se pășesc,ă, ca 
se se potă dobândi succese ade
vărate pentru țeră și fericirea ei.

Nici că se va găsi vr’nnulu, 
care se nu recunoscă, că. unirea 
e folositore și mai pre susu de 
tote necesară. Cum se se facă, 
ea însă? Pe ce cale se se reali- 
seze dorința esprimată. în Me
sagiu? Cine se ia inițiativa pentru 
ca indispensabila unire se se facă 
faptă. îmbrățișândâ intrega. vieță 
și desvoltare a. statului, și se nu 
rămână uni! simplu ideală, de a 
căruia realisare patrioții de tote 
colorile se se intereseze numai în 
momente decisive și critice* când 
patria este în periculă?

Vorbindă de unire ne vină în 
minte cuvintele cancelarului ger
mană. care a mărturisită deunăfil 
in discursulu său că „este con
trara naturei germane de a ține 
unuliî cu altulă", der a adausă, 
că tocmai din causa acesta e bine 
că uneltirile du.șmaniloră îi con- 
strîngă pe Germani se fia uniți.

Totă cam așa putemă ijic.e și 
noi. basațl pe esperiință, că nu e 
dată nici Românului dela fire ca 
se trăiască umilă cu altulă in ar
monia, der istoria ne arată cu tote 
aceste fapte mari și gloriose să
vârșite in cea mai perfectă unire 
de cătră toți lîomânii. Fericului ă 
comună nu numai odată i-a făcută 
se-șî dea mâna și se lupte umeri! 
la umeru pentru salvarea neamului 
românescă.

Der aceste lupte remas’ar-ii 
sterpe și fără de succesu. decă 
nu se găseau in sînulă națiunei 
bărbați, cari se seie lucra în ar
monia și se fiă imiți și în timpuri 
normale, pregătindu tereinulu is- 
bendiloră viitore.

Vechia pleiadă a acestoră băr
bați vrednici însă, cari au profe
sată in timpi! de pace și de res-

..Le Matin" despre România.

J)r câtva, timpii, o parte <iiu diarele 
francese nn înceteză cfa. ataca România. 
Ca răspunsă la aceste atacuri și în spe
cialii la nml artictilfi apărutil iu „Figaro" 
sub iscălitura, unui conte de Keratrv, 
diarulil parisianfi „Le Jlatin“ dela !•> 
curentil publică, următ.orele :

KrT s’a presentatCi la redacția 
nostrâ mm Română, care ne-a ru
gată să publicănm următdrea. pro
testare contra urnii articulă pu
blicată de „Figaro".

Pnblicămă acostă articulă cu 
atâta mai multă, cu câtă cunos- 
cemil situația și relațiimile auto
rului seu și suntemă veseli, că o 
jiersonă antorisată împrăștiă pre
supunerile ce s’au ivita in timpii 
din urmă, asupra disposițiuniloră 
și tendințeloj'ă guvernului română. 
Ktă ac.elă protestă:

D<- câtva timpii, unele diare parisi-

boiu patriotismele curată desinte- 
resatu. s'a rărită multe și decă e 
vorba se dispară, oii ce îngrijire 
în viitoriilu țării, e neapărată de 
lipsă ca golulă. ce se simte în a- 
cesta. privință, să se împlinescă 
eu puteri none vigurose din tînera 
generațiune pătrunse de aceleași 
sentimente nobile și românesc!.

Mesagiulă Tronului are în ve
dere tară îndoielă tocmai acesta 
activitate patriotică desinteresată. 
când apeleză la representanții na
țiunei. cari in mare parte simtă 
elemente tinere, ca se se insufle 
de sentimentali! de unire. ..pentru 
ca noua legislatură să fiă măinosă 
în râde și se corespundă legitime- 
loru așteptări ale Terii."

Inse ca se se pătă ajunge a- 
cesta țintă nu e destulă numai 
a fiice. că în timpi! de periculă 
toți Românii von! forma, o sin
gură falangă patriotică și apoi in 
contulă acestei polițe anticipate 
asupra, patriotismului se se pecă- 
tiieseă mereu și dintr'o parte și 
dintr’alta în contra lui, spre cea 
mai mare scădere a intereseloră 
generale de desvoltare morală, in
telectuală .și materială a țării.

Decă este ca noua, legislatură, 
se fiă mănosă în râde, tereniul secă 
ală certeloră do partidă păgubi- 
tore trebue părăsită, și represen
tanții națiunei fără deosebire tre
bue să. stabileseă și să recunoscă. 
odotă o husă (anilină principială a 
activității loră. care se imescă 
tbte partidele ori de câte ori e 
vorba de mm interesă generală 
ală țării.

Atunci, suntemă siguri, că va 
fi cu putință a duce odată la îm
plinire spre mulțumirea generală 
și marile reforme indispensabile 
privitore la justiția și la instruc
țiunea publică, pe cari intrega 
țâră le a.ștâptă de multă cu sete. 

Dândn-se poporului instrucțiune 
seribsă și punendu-se printr’ună re- 
gimiî de dreptate la adăpostnlă 
orl-cărei nedreptățirl. pe lângă alte 
multe sacrificii ce se facă mai a- 
lesă pentru armată, lîomânia se 
va întări in adevâri! necontenită 
și ,,va pute privi cii încredere in 
viitoru".

ane au întreprinsă o adevărată campaniă 
contra României și regelui ei, contra 
guvernului română .și a.șa numiteloră sale 
tendințl germane. In fiecare di se stre
cură, în colonele onoră reviste, și diare 
iiisinuațiiuil reuvoitore, ală cărui limbagin 
pare, cu atâtă mai straniu., cu câtă ele 
se abată cu totulă dela regulelc de cur- 
teniă datorite unui suverană și unui gu
vernă prietină ală Franciei.

La ce trebue se se atribue acestă 
atitudine ostilă a unei părți din pre.ssa 
francesă? Explicațiunea. s’ar pute găsi 
mai alesă în sgomotulă răspândită a- 
supra unei pretinse alianțe între Ger
mania și România.

Nimeni înse n'a vedută acestă tra
tată, s< ii forte adrrărafă r-ă nimeni nu t’a 
iscălită. <lucernniă romănit a- desniintiiii 
in nuxlă categorică existența nuni asemenea 
tratată. Cu tote acestea la. Parisă se 
susține, că acestă tratată s’a. încheiată și 
că e îndreptată contra Franciei...

Dlu conte, de Keratrv a publicată 
pe jiriina. pagină, a. diarului „Figaro“ nn 
articulă reu-voitoră pentru România și 
în care afirmă cu atâta, siguranță exis
tența unui tratată de alianță între Ger
mania. și România ; ar putea elă se ne 
dea textnlă acelui tratată? D-lă conte, 
care face istoria după priceperea, d-sale, 
atribuindă împăratului Najioleon III o 
vorbă de farmacistă și prințului Napo
leon o trasă ofensătdre pentru națiunea 
română, care a avută totdeuna. cele mai 
mari simpatii față cu Francia., pote se 
ne spună de unde șl-a luată informați- 
unile ce le publică? In 'sfârșită d. Ke
ratrv, caro blaim'ză România, că. în 1877 
sa aliatu cu'Rusia și care o blameză 
pentru că. s’a aliată contra ei <celă pu
țină după, cum afirmă d-sa), ar putea se 
ne spună, pentru ce armata, română, a 
dată ajutoră armatei nise în timpulă 
campaniei din Bulgaria? Ne îndoimu 
despre acesta, pentru că suntemă siguri 
ea are se afirme, că. Regele Carolă a 
treeiitu Dunărea cu armata din ordinulă 
prințului Bismark.

După cum se vede, d. conte Kera- 
try nu admite, că ună poportl pote sin
gură prin voința, prin energia sa. găsi 
oc.asinnea și mijldcelo de a.-sl asigura, 
emanciparea sa.

Aveau ore Românii nevoia de unu 
impuls dela Berlină pentru a scutura, ju
gulă seculară ală suzerani țâței Turciei? 
Are România nevoiă de sfaturile si lec
țiile d-lui conte Keratrv 4 pentru a-sl 
scăpa asistența sa, în situațiunea grea 
în caro se afiă adl, când marile puteri 
nu voic?$ctt cu și în i sf* ^‘Hriintczp 
neutralitatea, teri torului ei ?

Se. fie sigură d. Keratrv, Itomânii 
im simtă nici ip'i-inaii'i, nici Francezi, ei se 
iiuilțimiesc.ă a ji Itomâul.

Atâtă la Petersburgă câtă .și la Pa
risă. omenii politici nu dau nici o im
portanță procesului de tendințe ce se a- 
trilme întronă modă gratuită României...

l uă Ilomănă.

Propunerile nisescl in cestiniiea hnliară.
Telegrama ce amil primit o adl din 

Pesta ne spune, că. înt.r’o audiență ce a 
avut’o erl contele Kalnokv la Maiestatea 
Sa s a stabilită respunsulă ce are sfi’lă 
dea monarehia la propunerile făcute de 
Rusia în cestinnea bulgară.

După cum comunică o telegramă din 
Paris, țiiircriiulă friiiicesă a și răspunsă, a- 
firmatică la jiropnnerea rusescă, care este 
următdrea .

„Puterile să declare roleetioă, că dom 
uirea prințului de. ('ohunj nu lorespuude 
ciiprinsuliti tractatului din llerlină și de 

1 aceea c ilei/ală.?
Se speră din parte rusescă, că. o ast- 

felă de declarațiune colectivă, eurpenă ar 
fi de ajunsă, ca să facă imposibilă situ
ațiunea. prințului Ferdinand în Bulgaria. 
In casă când prințulă Ferdinand. contra 
așteptărei nisescl, totuși s’ar opune. Ru
sia din parte’i nu ia în perspectivă nici o 
intervențiime materială rusescă, ei ar cere, 
ca. Sultanulă să primescă mandatată de a 
aduce la valdre voința, europenă.

Cei din Rusia suntă siipirl de con- 
slmțămcntidă ijermană: <dă francesă a și 
sosită deja. Anglia, Austro-Ungaria și Ita 
lia încă nu s’au esprimată. Se crede în 
Rusia, că Austro-Ungaria. înainte de a 
se detrona prințulă Ferdinand, va cere 
ea puterile să se’nțelegă asupra urmașu
lui lui si asupra mijloceloră morale și 
materiale de a se eseenta voința enro- 
penă. și că Anglia și Italia împărtășescă 
intențiunea austriacă, așa că. Sultanulă 
erășl n'ar face nici ună pasă, dedrece 
ar sta trei puteri contra a trei jiuteri. 
Cu tote astea Rusia nu renunță la. cn- 
getulă, că c.ancelanilă germană va. isbuti 
să unescă marile puteri d a face ună pasă 
contra prințului Ferdinand.

Cu tote contradicerile, se consideră 
ca sigură, că Anglia și Austria au fă
cută anțertă o învoială, ale, cărei dispo- 
sițiunl, nu-i vorbă, nu angajază pe An
glia în mesură. însemnată, der totuși pen
tru lină casă seriosă conține forte pre- 
țiose înțelegeri.

Oficiosulă „Post" din Berlin aduce 
și eiu doue importante sciil în cestinnea 
Orientului, l-se anunți! din Londra, că. 
după cum se raporteză din Constantino- 
]>olă, Porta ai' fi trimisă o lu P>-
tersliurți, în care cere, ca cestinnea bul
gară să se resolve în comună cu Gestiu
nea. Bosniei și Ertețioviui i, unde. Mulsumanii 
sunt apăsați, și să se rtstahilesea suzera
nitatea fiircesiă peste ele.

Rusia și alianțele.
„L'Aiitriche slave et roiiinaine" 

din Parisă a. primită din Peters- 
burg urmâtârele infonnațiiinî:

Ună personagiu însemnată, care e 
în curentă eu intrigile internaționale, ne 
afirmă, că. publicarea tractatului de. a- 
lianță din 1879 a fostă motivată prin 
faptulă, că cei din Berlină fuseseră in
formați, eunică între Francia și Rusia 
ar fi în studiu ună tractată de alianță.

Inimicii eventuali ai alianței triple 
arii ti Francia, Rusia. Danemarca.. Ro
mânia și Miintenegru. Se seie că. aceste 
două puteri din urmă revindică. unele 
părți din teritoriuhl austriacă.

In casă de răsboiu. admițeudă că. 
Austria ar stărui într’o jmlitică funestă 
intereseloră sale .și că ar voi să înfrunte 
sortea bătăiloră eu soldați, a. căroră 
imensă majoritate ar reproba, o aventură 
atâtă de nepolitică și de nepojiulară, 
două armate austria.ee ară ojiera în Nord, 
comandate de generalii br. FilipovicI și 
prințulă de Wiirtenberg sub ordinele 
archiducelui Albrecht, șefulă supremă. 
Cam vr'o sută de mii de omeni, coman
dați de br. Appel ar forma armata 
Bosniei.

Uiio non respnnsD principelui Bismark.
Răspunsurile curgă ca ploia 

asupra capului Cancelarului de

austria.ee
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teul. In filele trecute amu aviitfi 
rOspunsulu monseniorului Freppel 
prin care se contesta il-lui de 
Bismark de a vorbi singurii în 
numele lui Dumnedeu. A<jl avenul 
respunsulu unui militarii franc,ești.

La unu bauclietu. care s‘a datu 
de ofițerii corpului alu 12-lea în 
onorea comandantului lorii gene
ralii dapy. care era mutata la unu 
altă eomandamentu, la Marsilia, 
generalulu Japg ridicându - se și 
respundendu unui toastu alu ge
neralului Riff. a ijisu:

„Intr'ună recentă și celebru discursă 
unu politiciani! alu Germaniei [adecă 
Bismark . a lăudată prea multă furia 
teutonică ; ei bine d-loră ofițeri: eu beii 
pentru furia francesă.u

Urale frenetice acoperira vocea 
generalului, și toți ofițerii îlu îm
brățișară cu căldură.

SOIRILE pTLEl.
Alinistridit di honvedj, în înțelegere 

cu ministrulă comună de resboiu. a fă
cută cunoscută comandeloră pe honvezi 
că pensioniștii militari ori dela honvedî) 
fără caracteră militară simtă supuși obli- 
gameutului de a servi la gloate, amesu- 
rată destoiniciei loră și adecă pană la 
etatea de 60 de ani și că prin urmare 
potă fi întrebuințați la serviciulă gloate- 
loră. fără considerare decă ’șl-au depusă 
caracterulă de oficeră ori funcționară de 
bună voia, ori l’au perdută, și anume în 
casulă din urmă fără a pretinde se li se 
redea rangulă perdută.

< îjî

Proiectida di lege pentru bugetu. pre- 
sentatu de ministrulă ungurescă Tisza, 
după ce s au terminată desbaterile. sta- 
bilesce cheltuelile cu 345.090.847 fi., ve
nitele cu 332.647.731 fi. și deficitulă c-u 
12.440.116 fi.

Cunoscută fundă însă exactitatea bu- 
geteloră ungurescl. deficitulă treime pri
vită ca celă puțină împătrită de mare.

Șl

Din comitatulă Solnocii-Pobeca pri- 
mirămă o corespondență, prin care ni-se 
descrie unu casă de mituire a poporului, 
care este de natură a inspira seridse în
grijiri. Intr'o parochiă română din trac- 
tulu protopopescu ală Beflcnului. fiindă 
vacantă, s’a denumită ca administratori! 
interimală ună preotă de prea puțină cua- 
lificațiune. care nici din lină punctă de 
vedere nu avea meritulă de a se denumi 
ca preotă definitivă pentru o asemenea 
parochiă. Cu tote acestea elă a sciută 
înrîuri asupra respectivului Consistară 
prin cele inai desastruose mijloce. așa că 
la urmă a obținută denumirea definitivă 
de preotă peste acea paroc-liiă, macar-că 

ni-se spune, că nici pe de parte nu o 
merită. Mai îutâiu a coruptă poporală 
prin mitujrl. cu beuturi spirtuose ete. 
tăcendu-lu de repețite-orl sP-lil ceră de 
preotă. Nu i-a snecesă înse. căci în lo
cuit! lui parochia se conferise altuia, mai 
de bune speranțe. Der respectiviilă pe
țitorii ală parochiei din vorbă nu a des
perată. A începută a se târgui cu omenii 
promițendă unora bani și servițiu gra
tuită. er cu ceialalți poporeni făcu în
voiala. că le va servi eu stola pe punc
tate ori a treia parte ș. a. Tu modulă 
acesta i-a snecesă a dobândi parochia.

Decă faptulă e adevărată, preotulă 
din vorbă merită cea mai aspră pedepsă 
din partea, autorității superibre bisericesc! 
respective.

♦
Prmtulă Gr. Al. Stur-a. îioultl can

didată la tronulă Bulgariei, despre care 
s a vorbită in pressa europenă și asupra 
căruia revine diarulă „Le Temps-4 din Paris 
în uiiulă din ultimele sale numere, a de
clarată categorică la Iași unui diaristă 
că refusă orl-ce candidatură la domnia, 
maialesă încă la domnia Bulgariei, și că 
n are absolută nici o aspirațiune la o a- 
semenea deșertăciune. Prințulă Sturza a 
adăogată diaristului, că în calitatea sade 
adevărată democrată, este contra tutu- 
roru domniiloru, în contra tronuriloril. care 
se impună peste norode și trăescu ca 
niște părăsite pe spatele și din sudorea 
masseloră inculte ale poporului. '

*

La ofic-iele cercnale ungurescl din 
comitatulă llimcdora au incursă în 1887 
unnătorele sume de bani din pedepse: 
Deva 893 fl.. Hațegă 851 TI. 74 cr., Baia 
de Cri.șiu 389 fl.. Oreștiă ‘283 fl. 50 cr.. 
Geoagiulă de josă ‘263 fl. 50 er.. Pniu 
139 fl., Huneddra 88 fl.. la. fiscalatulă din 
Deva 236 fl,. cu tatulă 3141 fl. 74 cr.

îjc
Ș:

Corii nou de. plugari s'a inființată în 
comuna Apateu, protopresviterarulă Teno- 
polei. comitatulă Aradului. Cbnducfeto- 
rulă corului acestuia este d-lă învățătorii 
substitutu Pavelă Siiarteu. Corulă a cân
tată întregă sfânta liturgiă Duminecă în 
30 Ianuarie a. c. cu deplină esactitate și 
spre deplina, mttlțăiuire a credincio.șiloră. 
spune „Biserica și Școla" din Aradă.

Preotulă slorucil din Hlobuka. Dr. 
Iosifă Miloslav Hurban. pe care. „patrioții 
îlă numescă„lîgitatoră panslavistă“, fiindă 
că luptă aprigă contra uneltiriloră de 
maghiarisare a Slovaciloră. e pusă în 
stare, de acusare de cătră tribunalulă din 
Neutra. Lucrulă stă așa: o femeia vă
duvă presentâ la asentare. ună certificată 
din partea preotului Hurban. .judelui si 
notarului, prin care'șl scăpă de armată 
pe uniculu ei fin ce o susținea. La o a 
doua asentare femeia presentâ . în ace

lași! scopă. același! certificată, der pe care 
preotulă notase că raporturile ei fami
liare nu s'an schimbată, pe când ea se 
măritase a doua oră. Acesta o consideră 
tribunahilă ea o falsificare de documente 
publice. Așa istorisescă foile ungurescl 
lucrulă.

Ileuniiineii femclloră săsesc) din Prcj- 
merii a înființată o școlă de împletită (cti- 
eioeane ca la împletirea găitanului), care 
e cercetată de 18 femei și fete. Seopulă 
șcc’lei este d’a procura femeiloră mai să
race ună nou isvoră de câștigă.

*
* *

lucetândă lucrările din minele de a- 
raniă din Ungaria de susă, o mulțime 
de familii de lucrători rămăseseră fără 
pane și au fostă nevoite se’.șl caute lucru 
în alte mine. Dintre aceste familii în 
cnrendă voră veni 73 lurătorl cu 87 mem
bri de familia și se voră aședa în Nosagâ. 
comitatulă Huncdorei. Mai târdiu voră 
mai veni peste 50 familii și se voră a- 
ședa în Iloudolit și Ccrte^u. același! co- 
mitată. Acestea simtă fumilii slocuee. 
rom. cat.

* A
In anulă acesta spdtdidii de ochi din 

locă instalată la „Petcuțu" (Siechenhans) 
se va deschide la l Martie, er nu la 1 
Maiu ca în alțl ani. din c-ausa marelui 
numeri! alt! celoră cari suferă de ochi.

Corespondența „Gazetei Transilvaniei". 
Selagiu, în Februarie 1888. 

lEsecuțiuuile îu Selagiu. Kolulu ce trebue 
sti-lu ia „Silrmiia", banca română din Șimlcu. 
— Portrenih'i Papei ca mijlocii de magbia- 

risare. ■
Domnule Redactară ! A trecută multă 

timpă de când nu v’am mai raportată 
nimici! de prin Selagiulti nostru bogată 
în păduri. E drepții că mari lucruri nu 
sau isprăvită pre aici de ună timpă 
încoce. Esectițiunile de dare, cari pănă 
mai deunădl erau ună lucru rară, astădi 
au devenită uni! lucru de tote dilele și 
mai eu semă în câteva comune din cer
eală Tașnadului toba esecutoriloră, dela 
secerea trecută încependu. forte puțină 
repausă a avută pănă acuma. In tim- 
pulă acesta de iernă pute omulu se vedă 
nenorocifii restanțierl retngiându-se câte 
cu o căpruță seu cu o vacă prin păduri, 
ea să le scape dinaintea acestoră copie 
de căjicânl. cari se numescă esecutorl. 
Pănă ce au mai aflată câte ceva la bieții 
omeni, au totă luată dela ei și iiu vân
dută pe preță de nimica. Sffîr.șindă cu 
mi.șcătorele după cum se afirmă, din 
Maiu voră începe a vinde moșiile tu- 
tnrori! acelora, cari au restanță de dare 
mai mare de 20 fl. B,etilă acesta va a- 
junge mai vertosă comunele: Bobota. 
Dersida mică, Zalnoculă, Dumurlăulu și 
altele. Lucrulă merge cam pre mâna 

jidoviloru. Astfelă în Cehalulă româ- 
nescă s'au vândută la o miiă de jughere 
și cine au pusă mâna pe ele? totă ji
dani. Astfelă va fi mai alesă în comuna 
Zolnoci!, unde acuma decurge, eomassarea 
și unde proprietariilă mare jidană Kan- 
del F. are proprietate. Acesta îșl ară
tase voia de a cumpăra pământiu! dela 
locuitorii din Zalnocă din mână liberă, 
înțelegendu-se înse eu domnii cei ce au 
putere a vinde moșiile bietului plugari! 
pe preță de nimica, nu mai voesce a 
cumpăra, ci va aștepta se cumpere de 
sub tobă.

Der avemă speranță, că institutuh! 
,.Sdi'(ini<i“, întemeiată eu concursuli! plu
garului. români! va împiedeca desmoște- 
nirea plugarului română. începută pe o 
scară atâtp de mare din partea vitregu
lui guvernă și a organelon! sale.

Invențiositatea celoră < e voiesci! a 
ne maghiarisa eu orice prețu n are mar
gini. Cine-ar pute crede eă ei se aibă 
atâta îndrăznelă de a folosi chiar pe 
Sanctitatea sa Capiilă bisericei catolice, 
pe Papa Leone ca. ună mijlociu spre a- 
jungerea scopuriloră lori! mârșave?! Și 
totuși e așa.

Cornițele Iosifă Colonialii! Mailat. 
punendu-se în legătură eu nisce editori 
de chipuri, folosindu-se de ocasiunea ju
bileului S. Sale Papei și de însuflețirea 
clerului si poporeloră pentru acești! glo
rioși! capă ală bisericei catolice, a edată 
portretiilă S. Sale si 1 a trimisă tuturorii 
ureoțiloru atâtă de rituli! latină, câtă și 
celoră de ritnlă greci!, prin urmare și 
preoțiloră români, fără a-lă comanda, ce- 
rânclu se plătescă pentru -li! prețuit! de 
1 fl. lt> cr.

Portretiilă este forte bine ' esecutată 
și ar merita atâta jertfă. Și apoi care 
preotă nu ar dori se aibă în casa sa pe 
marele Pontifice ! ? J)ir și aci sa verltu 
la mijlocii hidra înaghlarlsărel. Pe cilpo- 
nulă blanchetei de asemnațiune anume 
trimisă pentru servirea prețului stă tipă
rită în limba maghiară, cumcă editorii 
portretului Papei au donații iao //. spre 
scopuri publice. Așa o sută florini au do
nată pe sema „Peuniumi scalare maghiare 
a terei“ a'chitată. în „Pești NapldL din a. 
tr. Nr. 211. altă 100 florini au donată 
Kidtureggletidui maghiara ardeleană achi
tați în „Pești Naplo- din a. tr. Nr. 198.

Etă apuujtui! mișelesel pentru a duce 
pe gliiață pe preoțimea nostră'l 0 aver- 
tisămu înse se-șl deschidă ochii ! Este 
pusă în dilemă brava preoțime română, 
că seu solvescl portretulă și ai aontribuiti! 
pentru kulturegylet. seu respingi portre- 
tiilă Sânției Sale și ești acnsată de rău 
catolică. Poți eși înse din dilemă res- 
pingendă dăruit! danaidă, și procurându-țl 
portretiilă Pontificelui dela Lipsea iLeip- 
zigl din librăria lui A. Birgmann, si atunci 
te-ai scăpată de sub acusarea. că ai fi 
ren catolică. Ausonia.
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Anulii 104 dupâ Christ.

Cartea II. Muntele Kogeonului.
Decebală se uita la ea cu măniă. 

Der apoi, ca și cum o hotărîre nouă ar 
fi luată deodată. îșl îmblândi glasult! și 
îi dise;

- Docliio, tu ești copila mea, și 
trebue se m’ajuțl. Nu vei pune focu. 
Unu oină, care te scapă dela morte, 
chiar când e câne, nu mai e câne, vorbi 
Regele. Der trebue să m'ajuțl.

— Ce să facă ? întreba Docliia cu 
o neliniște groznică. Apoi, deodată, cu 
tun! gândi! nou și luminosă adăogâ: 
Domne, otravă!

-- Va se dică îlă urăști? Ai vre se-i 
dai otravă?

Ea făcu semnă că da. Atunci Re
gele bucuroși! și cu încredere se apropia 
de ea din nou și-i dise:

Nu otravă. Deocamdată trebue 
se aflămă dela densulă cum stă oștea 

romană și unde-i Tiaiană. Elă ție’țl 
va spune decă vei vre. Femeea e po
rumbă de scăpare. Ai ochii mai! și fru
moși. Ești zînă. Mama cea mare te vede 
și te apără Eh! îți va spune. Ajută-me 
Docliio.'...

Și vorbele curgeau din gura lui 
parcă ar fi fostă prinsă de friguri.

Domnulă gât'ăia. a.șteptândă răspun- 
sulă ei ea pe a unui oracolu. In sfârșită, 
după o scurtă gândire. Docliia răspunse 
încetă de totă :

Primescă porunca. Domne.
Și obrajii i se roșiră, parcă ar fi 

mințită seu ar fi aucjită o insultă.
Domnulă. veselă, se îndrepta rejiede 

spre finii! seu.
Vei merge chiar astăseră și te 

vei ascunde în grădina palatului Zarmiz- 
Edanului. îi dise elă, la scaunuh! de 
lângă peșteră, spre a vegliia asupra su- 
rorei tale. Romannlu va veni. Vei as
culta, și de nu va sjmne nimici!. îh! vei 
ucide!

La aceste vorbe, Docliia încremeni 
cu ochii țintă pe fratele seu.

Pricepă, răspunse Decidav.
Atunci ea făcu ună pasă cătră Rege, 

care tocmai se' gătea să plece.

Domne o rugăminte. Am disă 
că me ducă și mă ducă. der... singură.

— Nu se pote. hotărî Decebală. de
venită er Domnulă Daciei, sălbatecă și 
poruncitori!. Nu se pote. Ești muere... 
Du-te de te rogă Tatălui pentru isbândă.

Și pleca, urmată de Vezinas.
Când Docliia rămase numai cu fra

tele său, luci o radă de speranță în 
ochitilă ei și, blândă, se apropia de elă 
cu manile unite:

- Tu audl mai lesne, inima ți-se 
deschide mai u.șoră. îi dise ea. Tu sci 
bine că eu urască pe Romani.. Nu scii ? 
îlă întrebă cu neastemperu; și fiind-că 
elă nil răspundea, ea urmă : ca și tine 
sunt Dacă, și ca orl-ce Dacă nu nil-e 
frică... Voi vreți să înșelați, adaogă ea 
cu putere, se înșelămă. pentru a scăpa 
Dacia. Der en sunt femeă.... și mie 
nu mi trebue marturl!

Elă se uita la ea. cu răutate. In căl
dura gânduriloră ei, ea nu-i înțelese cu- 
getulă. și’lă ruga mai de aprdpe :

— Crede-mă, îmi va trebui se... 
spuiu... lucnirl... neadeverate. se mintă, 
și sunt femeă.... repetă ea încă odată.

Eh! îșl ridica capnlă repede în susă:
— Minți! acuma minți, femeă tică

loșia ! Tu'țl înșeli nemulă. Vrei se mergi 
singură la Romană, fiindcă Romanulă 
’țl-e dragă! A!... gemu elă că o fieră, 
Regele nu sciă nimica : eu înse te-aili 
înțeleși!. Vrei să-i spuiu .șac-retele ndstre. 
Vrei să te vindl dușmaniloră țării tale. 
Am se viu și am să-lă ucidă!...

Docliia îșl înălțase fruntea, și era 
par că mai înaltă decâtă era.

— îți aducă aminte că vorbescl 
fiicei Regelui. Cine țl-a dată dreptulă se 
credl că voiti fi trădătdrea nemului meu, 
chiar decă ml-ar fi dragă...

La acesta vorbă însă. Decidav îșl 
eși din minți, și, turbure ca ună nebună, 
se reped! la gâtulă ei. într’o secundă 
ea fii la pămentă. în genunchi, er elă 
cu lină pumni! în aeră, stândă gata s’o 
sfărâme :

— 0 vorbă să nu’țl mai esă din 
spurcata gură, că uită că'ml ești soră !....

După aceea se întorse dela ea eu 
scârbă .și, arătându-i altarulă cu degetulu, 
se coborî de pe Kogeon.

ĂTII.

Încremenită în genunchi, cu manile 
frânte de ură. ea îșl ridică capnlă.

Înaintea ei, la câțiva pași, rîpa negră
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Stupăritulu.
I o)7o, Ianuarie 1888.

(’ i mare i
După mortea împărătesei Mariil Te

ri sia inse stupăritulă a începută din nou 
a stagna, căci fiulă seu, împăratuhl lo- 
sifu II.. încă la ineeputulă domniei sale 
la 31 Octomvre 1781. prin ună ordină 
de curte a sistată sculele de stupărită 
înființate de inamă-sa^ Să vede inse că 
mai târdiu i-a părută rău pentru acesta 
•și așa la anulă 1783, voindă a da erăși 
tină impulsă stupăritului, a dispusă la 
31 Ianuarie ca clasa economilorft să se 
instrueze în stupărită: er la 1 Septeni- 
vre 1785 a dispusă din nou să se în
ființeze si distribue uJiiar și premie dela 
t> 1'2 ti. între stopării destoinici. Der 
cu tote acestea stupăritulu totuși mergea 
spre decădință. Francisco II la înce
put ulu domnitei sale cu ordinulă dela 
31 Augustă a. 179'2 a sistată și premiile 
lui Iosifiî II. Mai târdiu însă <a con
vinsă și elă. că stupăritulă este tină 
ramă productivă alo economiei, care tre
ime protegiatu din partea statului și așa 
la 5 Februarie 1799 cu ordinulă Nr. 
3141 recomandă comitateloră protegiarea 
stupăritului și asigură premie pentru cei 
ce se distingă în stupărită și pomărită. 
Totă în acelașă ană la 12 Decemvre, în 
interesulil .ștupăritului dispune, ca giu- 
rulă comuneloră și marginele drumuri- 
loră se se planteze cu acațl .salcâmi) 
și tei arbori cari servescă albineloră 
mierea ' ea mai delicată și aromată) și 
a câștigată pe br. Ehrenfels. unulă din
tre cei mai buni stuparl din timpulu a- 
cela. ca se țină prelegeri de stupărită 
în Teresianulă din Viena. Totă elă la 
anulă 1803 în 6 Iulie ordonă din nou 
formarea de premie pentru stuparl și 
adecă: pentru 100 stupi 50 fi., pentru 
50 stupi 30 fl.

In urma acestoră disposițiuni salu- 
tarie stupăritulă erăși a luată ună aventil 
orecare: der durere! dela anulă 1818, 
parte nefiindă protegiatu de stată, parte 
rivalisândă cu mierea de stupi zacharulă, 
carele se vindea mai ieftină, stupăritulu 
a începută erăși a stagna. 0 macsimă 
însă dice: „Unde-i lipsa mai mare, a- 
colo-i Diunnedeu mai apropfe!" Căci pe 
la anii 1840, veni Dzierzon din Germania 
și ne arăta unu metodă nou de stupă
rită cu coșnițele mobile, din cari putemu 
lua mierea afară oricând și fără a omorî 
diligentele și nevinovatele albine, prin 
ce se comite cea mai mare nedreptate 
i ingratitudine;, resplătindu - se bieteloră 
albine diligința și ostenela cu.... morte"

Dzierzon este celă dinteiu, carele 
ne introduce în vieța și secretulu albi
neloră. După elă ne arată Berlepsch. 
repausatu la anulă 1877. întrebuințarea 
cadreloră și alte înoiri practice.

Prin acești doi bărbați se înaugu- 
reză o eră nouă a stupăritului — era 
stupăritului rațională, carele în Germa
nia a avută mare influință. căci stupă
ritulu acolo s’a înălțată succesive până 
în dina de astădl la celă mai înaltă 
gradă de desvoltare.

Der stupăritulă rațională din Ger
mania nu s’a putută ca se nu influințeze 
și asupra imperiului vecină, a imperiu
lui nostim ; înse venindă curând după a- 
ceea catastrofa dela a. 1848, căreia apoi 
i-a urinată absolutismul!!. omenii mai

și adencă deschidea altarulă eternității... 
Acolo era pacea deapoi.

Se scula, făcii ună pasă, și se uita 
în ea. Vuetulă apei se înălța cătră ra
dele sorelui, ca o plângere. Era par’că 
ună semnă.

Dochia îșl întdrse privirile umede 
spre Tatălă. și elă îi șterse lacremile, îi 
trimise o șbptă caldă la ureche, și pen
tru cea dintâiu dată simți ea mărirea 
fără începută și fără sfârșită a celui de 
susă. fiindcă pentru întâiașl dată gân- 
dulă ei se simți legată de ală altuia, .și 
inima îi bătu...

într’o desperată și sălbatică mișcare, 
întinse ea brațele în vezdnhil, uni ma
nile și gemu:

— Ajută-me !...
---  _t

Cartea III. Grădina palatului Zarmiz-Edaniiliii,
CAP. IX.

Noptea venise de multă...
Palatulă celă mare ală Regelui era 

aședată în mi.jloculă capitalei sale, care 
ea însăși era fncunjurată de codri. Cio
plită .jumătate în piatră, jumătate în lemn, 
turnurile lui resăreau din mi.jloculă unei 
adevărate păduri de bradl și întreceau, 

multă s’au ocupată de politică de câtă 
de stupărită. și astfelă pornirea din Ger
mania în favoinlu stupăritului rațională 
.și-a avută efectulă său numai în mică 
parte la noi totuși impnlsulu dată din 
afară n'a putută rămâne la granițele 
Germaniei, ci îucctulă eu îneetulă 
convingendu-se omenii despre avanta- 
gele stupăritului rațională -- a ocupată 
terenil totă mai multă și la noi în int-e- 
resulă stupăritului. ceea - ce mai bine 
s’a manifestată prin înființarea de reu
niuni de stupărită.

Cea dintâiu reuniune de stupărită 
ce s’a înființată la noi a fostă reuniu
nea stupăr. Ungariei de sudă“. înființată 
la a. 1877. Acesta reuniune îșl are re
ședința în Buziașu Bănată) și redacteză 
două foi periodice, una în limba maghiară, 
er alta în cea germană. După acesta re
uniune la a. 1880 s’a înființată „reuni
unea .stnpariloră țerei ungare" cu reșe
dința în Budapesta, 'fotă la a. 1880 
s’a înființată și „reuniunea stnpariloră 
transilvăneni11 cu reședința în Clu.șiu. 
Afară de acestea mai este o reuniune 
de stupărită și în Brașovă.

Aceste reuniuni apoi îșl au nume
rose sub-reuniunl, er statulu ca să dea 
ună impulsă mai puternică stupăritului 
rațională, ajută reuniunile în modă mo
rală și materială, ba în a. 1882 a denu
mită 6 învățători de stupărită ambulanți, 
spesăndă cu liă-care suma anuală de 
circa 1600 fi.: afară de aceștia și ună 
inspectorii supremă, numai și numai se 
se lățeseă și la noi acestă ramă de eco
nomia productivă și folositorii.

Acesta se întâmplă aci, acasă lanoi. 
in patria nbstlă. ca se tăceniă de aten
țiunea cea încordată, care se dă stupă- 
ritului în Germania și în alte teri mai 
înaintate în ramulă economică.

(Va urma).

Intemplărî diferite.
Omora. Din incidentulă lăsatului de 

carne, locuitorulă Jozsi Ferencz din Gi- 
dofalva. comitatulă Treiscaune. iiindă 
betă, se apucă la bătae eu uevastă-sa. 
Mamă-sa, care era o bătrână de 87 de 
ani, voi se-i despartă și să-i împace, 
der fiiulu seu .Jozsi îi dete o lovitură, 
în urma căreia bătrâna mamă muri ime
diată. Fiiulă matricidă este arestată cu 
nevastă cu totă.

Fnrtă. Sâmbătă noptea o calfă de 
croitoră din Clușin. Balo Sândor. sparse 
ferestrile prăvălim lui Herczeg Sândor. 
întră înlăuntru. se încărca cu totă felul# 
de marfa și pleca apoi liniștită spre 
casă. Dela o vreme înse îi veni în minte, 
că ceva a uitată să ia. Se aflau adecă 
în prăvălia nisce butelii cu lichioră. care 
tocmai i-ar fi prinsă bine după .pcestă 
muncă obositore. Se întdrse der repede 
îndărătă după butelii. întră erăși în pră
vălia. der mai nainte de a apuca se gusta 
din lichioru, se pomeni că cineva îlă în
hață de gâtă. Dimineții se deștepta pe 
priciulu poliției din Clușă. Altmintrelea 
Balo a mai stată în temniță 7 ani de 
dile. Se crede, că ar fi șefnlă unei com
plete bande de hoți.

cu vîrf'urile loră, cele mai înalte stîrcurl 
ale pomiloru.

In aceste timpuri, ună drumă mare, 
lucrată după arta romană, ducea, cu multe 
cotituri și bariere, la Zarmizegethnsa, 
după ce se învîrtea de mai multe ori în 
jurulă capitalei, prin veelnice păduri. 
Alte drumuri mai mici. înguste, deabia 
încăpeau cotigele. erau cunoscute numai 
de locuitori, și se întâlneau și se încru
cișau prin văgăunele muntelui, ea nisce 
urme de rîmă.

Decă ai fi luată calea cea mare, 
care tăia Streinii! de mai multe ori. 
ajungeai în didurile Zarmizegethusei la 
ultimuhl vadă ală apei, care într'adinsă 
n'avea nici o punte pe elă. spre a pune 
capitala mai u.șoru în stare, de apărare.

Didurile Zarmizegethusei, care înainte 
erau numai de lep.șe de ștejară. începu
seră. de pe vremea lui Burebistc și De- 
ceneus, să se ridice din bolovani și vară, 
cu șanțuri adencl.

In lăuntiiihl cetății nu erau decâtil 
doue seu trei uliți mari, pe care se gră
mădea lumea. Aici se întâlneau negus
torii timpului. In baratce mari de scân
dură, seu în mici boite de petră și de 
păinentă arsă, sen sub corturi de piele

Sciri polii
yComereiantiilă lună Gologanii, năs

cută în Sevele der locuitorii în Bticn- 
resei. apucă cri înainte de amedl, lângă 
hotelulă ..Sure1', pe advoeatulă de aci 
Bl ană de Temeni. cum se dive, ea se ob- 
țină-amerunte asupra unui procesă, și. cu 
totă provocarea advocatului ca se se 
porte cuviim iosă și liniștită. Gologanii 
făcii mare scandală împreunată eu bă- 
taiă, așa că poli fistulă vagonului trebui 
să intervină și să ducă pe escedentă la 
polițiă unde se încheia procesă verbală 
și Gologanii fu predată judecătoriei 
penale.

Andrei Gagesch-Liehn din Resnovu 
și Andrei Geltsch din Rotbavil, aflători 
în serviciu la lemnariilu de aci Fr. Sal- 
men . datoreau cârciumarului Chiriacă 
din Brașovulă-vecliiu 1 fl. 60 cr. pe bă
utură. Constrîn.șl de câreitunară să plă- 
tdscă, ei furară stăpânului loră o roabă 
(tărăbonță. și o deteră cârciumarului 
dreptu plată. Hoții fiindă descoperițl, 
mărturisiră faptlilă și fură- predați auto
rității competente spre a fi pedepsiți.

Concertii în Brașovu.
Duminecă 14 (26) Februarie 1888 

va da în sala, hotelului Nr. 1 ună con
certă vocală-histrumentală d-lil Constan
tinii Georțieseu, cântăreță .și compositoră 
de musică (pentru plecarea sa în strei- 
nătatei. cu binevoitorulă concursă ală 
Domniloră Frank. Krause; V. și B.

Programa ce se va esec-uta este :
Partea I. 1. Payc. Fcuyer. (apitaMc. 

grande scene lvrique de Ed. Membree, 
cânt, de d-lă Constantină Georțieseu. 2. 
Versuri. recitate de D-lă 1’. .?. Concertă 
solo pe violină. esecutată de d-lă Crause. 
1. Vorrei morire, romanță de Tosti. cânt, 
de d-lă Constantină Geonjescu.

Partea II. ii. Itomanța Toreadorelai, 
din Carmen de Bizet, cânt, [de d-lă 
Constantină Georyesc.u. li. Concertă solo pe 
riolină, esecutată de d-lă Krause. 7. Sa
tiră, cetită de d-lă B. S. a > J’e valnlă 
mării, romanță bi Dauțulă iubitei mele. 
mazurcă cu cuvinte de Lfpădatu. com
puse și .cântate de d-lil Constantin Geor- 
yescu.

Prețurile : Loculă I 1 fl. -— Locuia 
II 70 ci-. Intrarea 40 cr. — Pentru 
studențl 20 cr.

Inceputulă la ora 7' , Bilete se 
vândă la librăria chiui Ciureu și la Fra
ții Simai/, și sera la cassă.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
■ Serv. part, ală „Gaz. Trans."
Pesta. 22 Februarie. „Pester 

Lloyd“ spune, din celti mai auten
ticii isvortl oiiciosil: Decă nu ne’n- 
șală semnele. în audienta ce a a- 

de cămilă, neguțătorii de îmbrăcăminte 
si de găteli femeescl îșl întindeau tara
bele loră. Stofe bogate, covore. cărți .și 
doctorii din Pergamă. giugiumanurl de 
Pergamă .și Ephes pentru nobilimea băr- 
bătescă, piei mai grose de Halehedonă, 
brăciere, conciurl, pieptare, colane, ve
rigi de ureclil, paftale de Tyr și de Si- 
donil pentru femei, erau vândute de 
străini, și în generală de Greci. Apoi, 
aurăriă și bronzăriă lucrată în Asia 
mică: fiărăriă. grosă și subțire, lucrată 
în țeră: armurieri pentru nobili și po- 
poporă, cari vindeau corne de cerbii de 
făcută mânere la cuțite și buzdugane, 
corne de bou pentru arcuri, scuturi de 
piele grosă de bivolii, lănci de fieră, 
cremene și amnare și îu sfârșită totă ce 
se cade se țină ună arsenală dacu.

Pe a doua uliță însemnată se în
tindeau dughenele de abagii, blănarî. 
țesători, văpsitoii, vînilendă lucruri de 
țeră, precum sarica mițosă. ițarii, tisti- 
melele. lâna văpsită. opincile, pieptenii 
de comă, cari tote stau scose mai multă 
în drumu decâtă sub aeoperementă și 
forte adesea erau atîrnate prin pomii, oe 
creșceau, ca din apă, până și sub stre.șene.

Pe a treia uliță, care ducea în tîr- 

vut'o erT Kalnoky la monarcliulu 
s’a stabilită răspunsalu momwhiei 
la propunerile (rusesc!) despre care 
atâtu de multă s’a vorbită. Kal 
nokv a conferită apoi cu Tisza. 
După ameijă a fostă din nou pri
mită de Maiestatea Sa. Sera a 
plecată și se întbrce în celă mai 
apropiată timpă.

San-Remo, 22 Februarie. Prin
țul ă de coronă a petrecută noptea 
din urmă, neliniștită din causa du
rerii de capă. Dimineța i-a fostă 
ceva mai bine.

Paris. 22 Februarie. Consiliulă 
de miniștri a botărîtă la desbaterea 
fondului de disțiosițiune secretă să 
pună eestiunea de cabinetă.

Logodnă.
D-lu Dr. Finită Fekete Keyruță, fra

tele mai tinerii ală d-lui Redactorii Ni- 
colau Fekete Negruț.ă. s'u logodită în 
14 Februarie c. cu D-șbra Otilia Pușca- 
rin, fiica d-lui protopopii din Betlenă 
Prigorie Pușcariu.

Primescă cordialele ilustre felicitări 1
D-lă Victorii Poruțiu, teologii abso

lută. născută în Cianulă deșertă, s’a lo
godită la 2 (1-4-1 Februarie a. c. cu D-șbra 
Lucrcția Ianza, fiica d-lui vicarii foraneu 
gr. cat. ală Hațegului, lone Ianza.

Le adresămă felicitări căldurose.

Cui'MiIu pielei Brașovii
din 22 Februarie st. n. 1S8S.

Cump. S.55 Vând 8.5SBancnote românescl
Argintu roinâneseu 
Napoleon-d’oii . . 
Lire turcescl....
Imperiali...................
Galbini........................
Scris, tone. ..Albina" 6"

•• ' r ’■
Ruble ltusescl . . .
Discontulu . . . .

S.-js .. 8.50
10.02 î» 10.05
11.32 11.37
10.32 10.37
5.88 5.92

o 101. - 102.—
o „ !«•- 99.—

107.— 108.—
G 2—8" ., pe anu

Cursulu la bursa de Viena
din 21 Februarie st. n. 188».

Renta de auru-1% . . ................... 96.35
Renta de hârtia 5°/0...................................82.85
împrumutu.h’1 căilorti ferate ungare . . 147.50
Amortizarea datoriei câiloru ferate de

ostu ungare (1-ma emisiune) . . . 94.20
Amortizarea datoriei câiloru ferate de

ostil ungare (2-a emisiune . . . 123.75
Amortizarea datoriei câiloru ferate de

ostu ungare (o-a emisiune ... 109.50
Bonuri rurale ungare.................................104.—
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.50
Bonuri rurale Banatu-Timi.șu .... 103.60
Bonuri cu cl. de sortare .... 103.60
Bonuri rurale Transilvane................... 104
Bonuri croato-slavone ............................ 103.25
Despăgubirea pentru dijma de vinu un- 

gurescu ...........................................  4
împrumut ulii cu premiulu ungurescu . 119.50
Lozurile pentru regulare» Tisei si Sege-

dinului.......................................122.75
Renta de hârtia austriacă.................77.85
Renta de argintu austriacă .... 79.70
Renta de auru austriacă............... 108.35
Lozuri din 1860 . ... .... 133.50
Acțiunile băncei austro-ungare. . . . 857._
Acțiunile băncei de creditii ungur. . . 271
Acțiunile băncei de credita austr. . . 268.30 
Galbini împărătesei ... ... 5.98
Napoleon d’orl . . . . ...................10.04
Mărci 100 împ. germane........................ 62.22’/.,
Londra 10 Livres sterlinge....................... 126.90

Editorii și Redactorii responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

gulil viteloră. se întindeau cârciumile .și 
băcăniile, forte cercetate pe vremuri. 
Pe tarabele scose in mijlociilă drumului, 
sarea, peștele afumată, strugurii, făina 
de mein, olele. castronele. căușile, lin
gurile. trăiau într’o frățire cu adevărată 
patriarchală. er lăuntruhl cârclumei seu 
ahl bordeiului era bine udată pe josă 
și servea de altară lui Baehus și coloră 
doue menade Mimallonc .și Ctinloue, jie 
cari Dacii le adorau cu plăcere, aducen- 
du-le jertfă peste jertfă. IDela Deceneus 
însă, care poruncise se se scotă tote 
viile din Dacia, partea acesta da înapoi. 
Acum trăiau mai bine băcăniile. Aci. 
untulil de nucă seu oloinlil. vi.șinile us
cate, rădăcinile de polpom'} și railizidă-'), 
smeiua păstrată în vinii vechili, brânza 
de oi .și de vaci, stau alături cu tine
tele țăriloril calde ce puteau suferi hui- 
gulil diurnă de mare, precum erau măs- 
lineln. smochinele, hurnialele, roșcovele, 
venite din Tvr și Sidon, orașe feniciene 
forte comerciale, ale căroril corăbii, chiar 
după cuceririle lui Alexandru cehi Mare 
și ale lui Pompeiu. erau totă cele mai 
agere din mările Levantului.

(Va urma)
l) Măran'i. O chiu lu boului.
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„ALBINA",
Institata de credita și de economii

FILIALA BRANOVC.
Primesce depuneri spre fructificare și plfttesee pentru de 

amesuratu timpului «le ah<]icere. darea «le venită «le 10",„ și 
5, 4 seu 3' ," „ interese;

cumperă și vinde scrisuri fonciare de ale „Albinei" «lupa 
«ursulu (]ilei, p<« care totodată le recomandă p. t. publi«-uhii 
«a cea mai sigură și avantagmsâ bârliă pentru plasaroa «le 
capitale:

eSCOmpteză cambii cil cehi puțină «lom- subscrieri «lupa 
calitatea lorii cu interese de 6, 8"„:

escompteză cambii cu numai o subscriere <l<‘« ă acelea sunt u 
asigurate prin liipotccâ cu 7" „ interese;

acordă credite de contă curentă cu 6' , interese;
acordă imprumuturi pe mărfuri cari au o valdre stabilă și 

nu simții supuse stricăreî pe lângă interese dela 6' , 8" „ «lup.» 
suma împrumutului :

acordă imprumuturi pe tote efectele cotate la bursa «Im 
Budapesta. Viena și Bm-urescl. până la 85" „ a cursului lorii 
pe lângă interese pe 6'2"„:

cumperă și vinde după cursulă dilei monete;
primesce in comisiune cumpărarea și vinderea de ori-ce 

hârtii de valdre pe lângă cele mai ieftine coiiditiunî:
închiriază pe teritorialii ee-lu posede lângă gara Brașovu. 

și « are e plin șine in legătură nemijlocita cu gara in-ași. .i- 
tâtu locuri libere pentru depositarea de marfă cAtiî 
in magazinele sale sdu magazine intregi, și 
tați mai mici «le mărfuri spre depositare

Deslușiri detailate se pofcft lua la 
bații de încredere ai acesteia.

Oarele de cassă simtă in liă-can- 
dela 3—5 p. m.

Lociiltilu „Filialei” este în

i lisași 
și cabine 

primesce și cauți- 
in magazinele sale, 

cassa filialei și la băi--

Avisii d-lorii abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cupoimlă mandatului poștală și minierii de 
pe fâșia sub care au primită diaruiă nostru până acuma.

Domini, ce se aboneză «lin nou. se binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Totodată lacomă cunoscută tuturora D-loră abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiimiloră 
..• lazetei.- precum și câteva intregi colecțiuni. pentru cari se pută 
adresa la subsemnata Administrațiime in casă «le trebuință.

Ailiiiiiiishaliitnea „(iuz. Trans.*
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