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Brașovu, 9 Septemvre 1887.
In talele acestea s’au împlinită o sută de 

ani de când marele Washington a subsemnată 
constituția nordamericană.

Poporațiunea stateloră unite americane ser- 
beză cu mare însuflețire acestu centenarii al ti 
esistenței Constituțiunei 0/ the Unitcd States oj 
America.

Cu adevărata mândriă potu privi Americanii 
la strălucitele și grandidsele resultate obținute în 
cursulu acestoru o sută de ani pe temeiulă con
stituției loră drepte și liberale.

S’au împlinită speranțele genialiloră bărbați 
cari au conlucrată 1? întemeiarea uniunei state
loră nordamericane. S’a realisată în aceste state, 
pe câtă numai cu putință a fostă, ceea ce s’a 
înscrisă în memorata constituțiune, ală căreia au- 
toră a fostă Jefferson, adecă : „dreptulă tuturora 
omeniloră la fericire^.

Representanții celoriî treisprezece colonii au 
stabilită înainte cu o sută de ani, ca să domnăscă 
voința poporului esprimată în lege, au stabilită 
respectarea drepturiloră omului și votulă univer
sală. Nu i-a împedeeată în acăstă lucrare a loră 
nici o considerația de privilegii ale diferiteloră 
caste, ci au avută în vedere numai și numai a- 
sigurarea necondiționată și deplină a drepturiloră 
ceiățănului și întruparea deplinei egale îndreptă
țiri a tuturoră în sînulă coufederațiunei.

Marea ideiă ce a condusă pe autorii consti
tuției Stateloră Unite a fostă aflarea acelui modă, 
prin care să se p6tă mai bine scuti interesele 
speciale ale tuturoră stateloră mari și mici ale 
Uniunei. Nu voiau cei mai mici să fiă asupriți 
de cei mai mari și cereau garanții ca să nu fiă 
înghițițl de statele cele mai mari.

Astfelă spre a stabili ună echilibru ală in- 
tereseloră diferite, au convenită dmenii de stată 
americani, la propunerea nemuritorului Franklin, 
ca fiăcare stată să trimetă în cea dintâiu cameră 
a corpuriloră legiuitdre câte ună deputată totă 
la treiZeci de mii de dmeni, ăr în cealaltă ca
meră fiăcare stată să trimetă câte ună numără 
egală de representanțl.

Cu modulă acesta s’au putută feri și sta
tele cele mai mici de orice violentare și s’a dat 
fiă-căruia putința de a se desvolta liberă și neîm- 
pedecată, după cum cereau interesele sale de e- 
sistență. Sub scutulu constituției, popdrele și 
statele din Uniunea nord-americană s’au bucu
rată de atâta libertate încâtu astăZ1 au ajunsă 
la o putere și bunăstare neîntrecută de nici unu 
stată din lume.

Când s’a înființată constituția, Statele unite 
numărau abia patru milidne de locuitori, dr aZ1 
ele cuprindă aprdpe șese-ZecI de milidne. Prin 
muncă neobosită popori lă americană ală Uniu
nei a ajunsă la o bunăstare extraordinară, așa 
încâtă datoriile făcute din causa cheltueliloră 
celor enorme, ce le-a cășunată răsboiulă eu Sta
tele de sudă, purtată pentru liberarea Negriloră 
din sclăviă, suntă astăZl aprope șterse.

Și ce spectaculă măreță ne oferă situațiunea 
Negriloră din Statele de sudă! AstăZl ca dmeul 
liberi, ei producă îndoită și întreită mai multă 
bumbacă decâtă pe timpulă când erau sclavi, și 
timbrulă acestei puternice deșvoltărl în libertate 
îlă pdrtă întrega vidță de stată a Uniunei nord
americane.

Serbările ce se facă acum de cătră fericiții 
locuitori ai Stateloră unite se concentrdzâ în Fila- 
delfia, capitala Pansyvaniei, unde acum o sută 
de ănl a fostă adunarea coloniiloră dnpă răsbo
iulă de independență.

Esprimândă numele „Pensiylvania“ (Țera pă 
duriloră), fără voiă ni se ’nfâțișdză în cugetulu 
nostru numele înrudită Transilvania, care ase 
menea este o țdră bogată în păduri. Ce deose
bire mare însă este între libertatea de care se bu

cură aZi toți locuitorii din Pensylvania deopo
trivă, și între libertatea de care se bucură partea 
cea mai mare a poporațiunei Transilvaniei!

S’a obicinuită la noi a se face provocare la 
Statele nordamericane ca dovadă că potă trăi 
unulă lângă altulă state și popdre în cea mai 
deplină libertate, fără a se mai bate rassă cu 
rassă, fără a se scurta și asupri unii pe alții, pri- 
gonindu-se și sărăcindu-se.

Așa este, în adevără, în patria lui Was
hington și Franklin, așa este în Pensylvania și 
celelalte state mici și mari ale Uniunei.

Der în Pensylvania nu suntă magnați, ne
meși și alțl privilegiați ca în Transilvania, unde 
îșl facă numai ei legi, îșl alegă numai ei pădu
rile, liveZfle, pășunile cele mai frumăse, ăr po
porului îi lasă numai câmpurile mlâștindse, dealu
rile năsipdse și cele mai rele locuri pădurose.

In Pensylvania fiăcare cetățănă e egală în- 
naintea legii, fără să mai aibă diplome pe per- 
gamentă și brevete de patriotism'! specială, fiâ- 
care se bucură deplină de scutulă legii și este 
respectată mai presusă de t6te ca omă și cetă- 
țduă liberă, care n’are numai datorii, ci și drep
turi față cu statulă. In Transilvania însă liber
tatea esistă numai pentru unii și respectulă legii 
aternă numai de arbitriulă acestora.

In Pensylvania esistă libertate nemărginită 
a pressei, fără juriul! speciale, și acolo ămenii 
muncescu toți deopotrivă fără aseîmpedeca unii 
pe alții, și din roduliî muncei loră se cultivă și 
progresez! după pofta inimei loră cu limba, da- 
tinele și obiceiurile loră. 2YC0I0 nu suntă ca în 
Transilvania protipendațl, cari trăescă și se’ngrașă 
din spinarea altora; nu suntă inspectori de scăle, 
cari să împedece învățămentulă și progresulă cul
turală ală poporului; nu suntă solgăbirăi și fiș- 
panl, cari să ia în orl-ce momentă în deșertă 
drepturile și libertatea cetățănului ; nu suntă mi
niștri, cari în orl-ce momentă să fiă gata a da 
ordonanțe contra legiloră și a lua măsuri escep- 
ționale contra cetățeniloră de altă neamă; nu 
suntă KulturegyleturI, care să agite și să ațîțe 
ura de rassă sub masca culturei.

In Pensylvania nu suntă în fine esploata- 
torl ca în Transilvania, cari predică fanatismulă 
națională, pentru ca să șl p6tă mai ușoră satis
face poftele de domnire și lăcomia. Acolo tră- 
esce ună poporă, care muncesce și înparte între 
sine cu iubire frățăscă câștigulă materială, cul
turală și morală; Americanulă ca și Englesulă, 
Francesulă ca și Germanulă. De aceea, acolo 
serbăză aZi o măreță sărbătdre progresulă și li
bertatea, nu ca la noi, unde nu se vădă decâtă 
urmele sărăciei și ale despotismului.

Afacerea Lucaciu.
Din comitatulu Sătmarului, Septemvre 1887. 

(Reflesiunl la articululu publicata în »Budapesti Hirlap< dela 14 
Septemvre de cătră fisolgăbirSula din Baia-mare.)

E frumos! că d ,(6szolgabiro“ recunosce că adecă 
Românii ca poporă slimătoră de legă și iubitori de or
dine au Insinuată in tătă regula ținerea conferinței în 
Tăuții de susă.

Până aci amă fi în curată cu răspunsulă I). Ale- 
sindru Schmidt, însă îndată ce nu spnne adevără și 
voiesce a mistifica trăba îlă dămă in judecata publicului. 
Este adevără că ca comisar! din partea d sale a fostă 
trimisă A. Boszormeny subpretorej acestuia i s’au dată 
și doi gendarmî. Mai Zlce: >că d-nulă Thoma Jânos 
renegatul!,) la adunare nu era in calitate de comisar! 

de drum!, ci avea să părte rolul! onorific! de ,solgă- 
bireu". 0 astlel! de însărcinare n’a putută ave Thoma, 
(nu dără că ar fi necredinciosă) nu, fundă că nu s’a le
gitimată înaintea presidiului prin plenipotență, n’a insi
nuată sarcina onorifică, căci în casulă acesta ar fi ocu
pată loc! la masă lângă D. Boszormeny, nu într’un! 
colță ca vai de el!.

Că i s’a șoptit! în urechi prin fiszolgăbirău ca să 

mărgă în Iăuțl nu negămă, însă nu ca comisar!, ci ca 
iscădă cum a fost! și soțul! său Papp Zsiga.

La tot! casulă Thoma numai rolă onorifică n’a 
putută avă și încă din următărele motive:

1. I. Boszormănyi s’a insinuată ca comisar!, și de 
altă esmisă n’a vorbită, adecă n’a avută soț! pe care 
trebuea să-l! recomande președintelui.

2. Thoma Jânos nu s’a recomandat! că in ce 
cualitate figurăză, așa n’a putută purta rolul! de solgă
birăi1., n a arătată plenipotență, prin urmare a figurat! 
ca persănă privată.

3. Decă Thoma ar fi primită o astfel! de încre
dințare ar fi ocupată loculă destinat! pentru esmișii fo
rului administrativă, față cu cari adunarea română s’a 
purtată cu deplină complesanță, ca atare n’ar fi șeZut! 
intr’o colniță.

4. Decă avă Thoma o astfelă de încredințare ono
rifică n’ar fi umblată a face curte prin bucătăria, n’ar fi 
lipsită nici dela banchetă cum n’a lipsită D. Boszormănyi. 
Decă era in calitate de solgâbirău n’ar fi prânijif! in 
cuină, de nu pentru alta din respectă cătră cela pe ca
rele îlă representase.

Așa este un! neadevăr! că Thoma ar fi represen- 
lat! pe solgâbirău, de era așa n’ar fi fostă iertat! a fi
gura așa după cum a figurată.

Să punernă casulă totuși că a figurată cum i se 
alribue, atunci pentru ce a lăsată dără pe Dr. V. Lu
caciu a vorbi mai departe, decă acela prin vorbirea sa 
intru adevără s’a esprimată în modă vătămătoră despre 
națiunea maghiară, despre forurile administrative și mi
niștri? Acolo i-a fostă gendarmii, cu aceia a putută dis
pune după placă, însă așa să vede că n’a avut! lipsă 
de ei, nu căci n’a vorbit! Lucaciu ce n’ar fi permisă 
după legi și constituțiune.

Mai este vorbă în arficlu că >în ună mod! a cam 
întârZiată puțină — prin înțelegerea între sine a per- 
sănelor! denunțătore — și subscrierea a poftită tocmai 
atâtă timpă« ele. Firesce că au îniârZiatfl, a trebuită 
pregătire, căci e greu a acusa fără pregătire, mai ales! 
atunci când acusarea nu se cuprinde în vorbirea orato
rului. Rână să se născocăscă acăstă aeusare, până să 
i se câștige aderenți trebuia timpă. N’ar fi trebuită mai 
multă de 3—8 Zlle dăce acusarea s’ar fi cuprins! în 
vorbirea lui Lucaciu!

Până la mai detaliate înformațiunl vă trimitem! a- 
căsta reflecsiune cu rugarea să espedațl lui „Budapesti 
Hirlap“ și d-lui A. Smidt câte ună esemplară. Avem! 
firmă speranță că adevărulă n’a perit! și că D-Zeu este 
cu causa drăptă. Sufere tratele nostru, vomă suferi 
toți, până vom! pută elupta drepturile năstre și respec
tarea egalei îndreptățiri în tăie privințele.

Românii.

Episcopul ti Szasz Domokos în România.
„Pester L)oyd“ și >Ung. Post“ istorisesc! că

lătoria episcopului calvină Domokos in România ca și 
„Kolozsvar“ >Bu d a p e st e r Tag bl a 11“, descriind! și 
el! călătoria, mai Zice, că episcopul! a fostă expus! in 
România celor! mai seridse pericole, și a fostă bun! 
bucurosă că a putut! să se Intorcă nevătămată în Un
garia. Apoi întrebă: „Ce gândesce oficiul! nostru de 
esterne asupra acestor! violentări?»

,Nemzet“ scrie: >N’avemă inlențiunea de atrage 
la indoiălă dreptul! ori cărui guvernă de a controla ju
cărea in publică a unui rolă din partea supușilor! stre
ini în statul! ce i s’a încredințată spre guvernare. Drep
tul! acesta îl! esercităză și guvernul! nostru contra su
pușilor! din state streine și totă acest! drept! îl! con- 
cedem! fiă-cărui stal! față cu supușii cetățeni maghiari. 
Ba accentuăm! și aceea, că mai cu sâmă un! rolă 
de caracter! bisericescă jucată in stat! strein! îi dă 
respectivului stat! dreptulă la o seriosă esercitare a pu- 
terei sale de controlare. Căci să presupunem! că prin 
delegați trimiși din partea Românilor! s’ar esercita ase
menea fapte liberă și fără control! în bisericile ro nâ- 
nesd greco-catolice din Ungaria — nu este iertată In 
casulă acesta presupunerea, că acăstă libertate ar fi des
chisă calea la eventuale tendințe periculăse? Noi credem
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mai vîrtosă, că in privința acesta lucrulă se ia cam u- 
șoră in patria noslră."

„Tendința necontrolată de germanisare și de aba
teri și in altă privință a baptiștiloră din Budapesta toc
mai așa ar merita să fiă ținută in evidență, ca și pre
dica unui preolă streină de altă confesiune, pe care fo- 
losindu-o de oeasiune, nu odată ar pute să predice ura 
contra legiloră țărei și contra așecjăminteloră ei. Acesta 
însă aparține la altă categoriă, o amintimă aici numai 
pentru ca să explicămă, pentru ce credemă noi că fiă- 
care stată trebue să aibă puterea sa în acestă privință, 
pe care nu numai că are dreptă, der este și datoră a-o 
pune in pracsă.

>Aceea însă încă stă, că acestă datorință nu scu- 
tesce statele dela împlinirea obligăminteloră internațio
nale și dela onărea ce e datoră ună stată s’o dea ce- 
tățeniloră altui stată (pasapărleloră acelora) mai cu sămă 
dâcă respeclivulă streină ocupă in propria sa patriă o 
înaltă funcțiune de stată ori bisericescă și călătoresce 
în străinătate pentru resolvarea unei aslfelă de probleme, 
la care îlă îndreplățesce ună vechiu obiceiu...

,Nu scimă, aplicat’au autoritățile României numai 
mijldce legale cu atâtă necruțare și lără tactă contra ar 
chireului maghiarii, ori dâră au recursă la arme -Inele 
gale contra preotului ce umblă să-și facă datorința lui. 
In amândouă cașurile credemtl, că s’ar pute face pașii 
de lipsă prin min sterulă de esterne. Naturală, că alții 
voră fi pașii aceștia în casulă primă și alții in ală doi
lea. înainte de tăte însă trebue să se constite tapjulă 
in modă oficială și cu privire la polemiile diaristice de 
faptă amenințătore contra Maghiarilor^, cari călătorescă 
in România seu petrecă provisoră acolo, trebue să se 
constate: 6re nu este casulă acesta in legătură eu ace
lea polemii ? Și decă s’ar constata, că autoritățile române 
au vătămată obligămintele internaționale, suntemă con
vinși, că autoritățile nostre își voră cundsce datorința 
loră față cu demnitatea propriei loră patrii"-

„Ungarische Post" rectifică scirea sa origi
nală intr’acolo, că episcopulă Szasz n’a dată la proto- 
colă plângerea sa la ambasada austro ungară din Bu- 
curesci, der numai din motivulă. fiindcă nici ambasado- 
rulă, nici locțiitorulă său nu erau de față. Elă se măr
gini a aduce verbală la cunoscința consulatului, că va 
raporta oficială prin guvernulă ungurescă ministerului 
de esterne.

Gestiunea naționalitățiloru.
„Vaterland“ din Viena scrie în Nr. 250 

dela 11 Septemvre următdrele din Budapesta cu 
data 9 Septemvre:

In momentulă, în care Maiestatea Sa indâmnă în 
pre înaltele sale răspunsuri la Neutra și Csakathurn au
toritățile lumesc! și preoțesc! ale țării să observe și să 
esecute strictă egala îndreptățire legală a tuturoră na- 
ționalitățiloră și confesiuniloră in Ungaria, apare o or- 
dinațiune a ministrului ungurescă de comunicațiune ca o 
disonanță șuerălâre, forte potrivită a produce în tote cer
curile interesante mare oțărîre. E acea faimosă ordina- 
țiune a d-lui ministru Baross, după care „tote pachetele 
oficiale scutite de porto au să se servescă in adressa loră, 
precum și în arătarea obiectului, a clausulei de scutire 
de porto și a locului destinațiunei și de limba ma
ghiară".

Ca motivă ală acestei ordinațiuni tofă așa de straniă 
ca și neîntemeiată pe lege și nejustificată prin practică 
se dă, ca .oficiele poștale să pătă controla cum se cade,

decă scrisorei ori altui pachetă desemnată ca scutită de 
porto ’i se cuvine în adevăru scutirea de porto . 
Măsura, ca și motivarea ei, e unică în felulă său. 
Nu se face in ea provocare la nici o lege, fiind-eă o asl- 
felii de lege nu esistă, ci tocmai contrarulă e pres.-rip- 
țiune legală; peste acesta li-se dă oficieloră poștale o 
împuternicire, care fărte ușoră deschide ușa și pârta 
unoră grele abusuri, încălcări și volnicii. In praxă se 
voră nasce din acâsta nenumărate conflicte, prin care 
spiritele fără a fi nevoiă se ațiță totdeuna din nou și 
prin care administrațiunea și așa tardivă se policnesce și 
mai multă.

Inzadară cauți o causă înțcleplă și tare a unei 
astfelă de inovațiunl. Usulă legală de pănă acum, care 
esistase necombătută 20 de ani chiar și sub guvernulă 
ungurescă de sine stătâloră, n’a fostă in desavantagiu 
nici unui omă, și mai puțină încă statului ungară ori 
națiunei unguresc!; celă multă se puteau simți jenați 
prin acesta singuratice organe poștale ignorante ori șo- 
viniste. Der 6re comoditatea ori mărginirea și ignoranța 
acestoră domni e mal multă vrednică, decâtă pacea în- 
țre poporele țării? Hiperzelosulă ministru ar fi putută 
afla in re.șortulă său de sigură alte ocasiuni și motive 
mai importante pentru reforme amăsurate timpului. Ast 
felă de «fapte*  pretinse patriotice îngreuiăză nespusă de 
multă problema elementeloră împăciuitâre; căci e forte 
corectă, că astfelă de „înțepături de țînțarl" amărăscă 
forte cumplită spiritele. Poșta are dâră înainte de tâte 
datoria a servi publicului; acum însă pune pe servitorul 
ca controloră Asta-i o nenorocită întortoclțiătură.

*) Nu vomă aminti între adepții acestei scâle pe 
Sulzer și pe Rosler, cari deși in scrierile loră au avută 
păreri cu totulă divergente de cele ce le are scăla isto
rică română, însă denșii nu au amestecată niciodată 
cestiunile politice de <}> cu sciința poiitivă a trecutului,

De a>frpiutrelea nu lipsescă astfelă de „înțepături 
de țînțară». Așa de yjrândă ună preolă greco catolică 
de naționalitate română a fostă pusfj în arestt preven
tivă pentru o vorbire pretinsă trădătore, asupra ființei 
căreia incă nici ună țribunală n’a pronunțata sentința. 
Disposițiunea între Românii Ungariei și Ardealului e peste 
totă forte deprimată, așa că părerile divergâză chiar și 
asupra împrejurărei, că 6re Românii ardeleni apăre-voră 
in Clușiu ori în Deva înaintea Maiestății Sale spre a-i 
aduce omagii. Acâstă părere ne pare cu totițlă neadmi- 
sibilă; lealitatea ponorului română moștenită din gene
rația in generația, datorită și niciodată negata față cu 
legitimuiă său domnitoră nu se păte supune nici unei 
îndoeli. Acesta nu eschide, ca Românii după hotârirea 
ultimei mari conferințe naționale in Sibiiu să îmâneze 
Maiestății Sale „memorandulă", in care ei arată, „pentru 
ce Românii din țările coronei ungare se vădă nevoițl a 
nu lua parte Ia alegerile dielale și în genere Iș vieta con
stituțională a Ungariei*.  Predarea acestui hofărită „me- 
morandă" se păte face la altă pcasiune, și fârâ de asta 
Românii de frunte represintă părerea, pa „ună lucru de 
sine înțelesă", ca acestă memorandă, «nu e adresată că- 
tră regele Ungariei, ci cătră monarchulă nostru, împăra
tule, regele și marele principe Eranciscă fosiffl I, și dei-I 
acela nu i se pole imâna nici ia Budapesta, nici in Gă- 
dollo, nici în genere în țările, în care Maiestatea Sa mo- 
narehulă nostru e tncungiurată de dmenii săi de curte 
unguri, ci m Viena. unde e reședința monarchului și in 
genere undeva, unde Maiestatea Sa nu e încungiurată de 
consilieri, cari suntă dușmani declarați ai poporului ro
mână. Deși noi socolimă acesta ultimă concepțiune ca 
esagerată de pessimistă, totuși ea arată adânca neîncre
dere de care e cuprinsă a<^î maioritatea poporului română 
în Ungaria și în Ardealu. Conducă!orjloră statului n’ar 
terbui nici ună momenlă să le pară acăsta inditerentă?.

SOIRILE PILEI.
In 18 Septemvre n. Maiestatea Sa a visitată în 

Deva, pe lângă alte edificii și institute, și biserica greco- 
orienlală.

—x —
Archiducele R u do 1 f ă a sosită în Ardeală 

ducându-se să ia parte la manevrele dela Deva.
—x—

Archiducele Albrecht va sosi Vineri înainte 
de amâtjl in Brașovă cu trenulă obicinuită de persâne și 
dela gară va pleca imediată mai departe la Sinaia cu 
cară toomite anume, <Jîee „Kronst, Ztg.«

—x—
Representanța comunală a Târgu-Mure- 

șului a hotărîtă să se arunce pe spinarea contribuabi- 
liloră ună adausă de 1 •/□ dare pentru kultur- 
egylet și a însărcinată pe magistrată cu esecutarea 
acestei hotăriri, — Qre cum merită a fi oaliflcate astfelă 
de despoierî ale contribuabililoră, pentru desnaționalisarea 
loră ? Căci bine să însemnămă, în Târgu-Mureșului se 
află și Români, deși în numără mgi mică,

«—x--
D-lă Leone Pavelea profesoră în Năsăudă și soția 

sa Ludovicafne face cunoscută cununia fiicei loră Va- 
leria Pavelea cu d-lă Ioane Tanco profesoră, care 
se va ce|ebra la 25 Septemvre st. n. 1887 la 4 6re p. 
m. în biserica gr. cat. din Năsăudiț. Cele tpqi sjpcere 
felicitări tinerei părecfil și familie* !

—x—
Ni-se scriu următârele: Alegerea de protopres- 

biter0 în Lugoș săvîrșită la 12 Septemvre a. c. s, n, 
e memorabil și pentru că s’a alesă de prolopresbiteră 
ună Doctoră în s. theologiă și pentru că alegerea a fostă 
condusă cu multă tactă și plină de demnitate prin co- 
misarulă conș, șjpqiaticulă prolopresbiteră ală lamului 
Eilip Adam, și in fine pentru că alegerea sta făcțțtă îq 
unanimitate. Alesulă e Dr. Georgiu PopovicI profesore 
de teologia din Caransebeșă, fiiulă preotului din Cliciovq 
George PopovicI, tînără, dâr plină de însușiri promiță- 
târe. VolanțI au fostă 63 din 72 deputațl îndreptățiți șț 
deschidându-se ședulele de votisare stau aflată tâte 63 vo
turi pentru alesulă. Deputății sjnqdall cu locuința in Lu- 
goșă au dată în sala hotelului «Concordia» (proprietatea 
bisericei) ună prâncjă la pape au invitată pre toți de
putății sinodali eslernl. Prân<|ulă a fostă de laudă, âr 
toastele au rădicată serbarea pănă la însuflețire. Comi- 
sarulă cons, a toastată pentru 11. D. Episcopă diecesană 
(fârte bine primită), primarulă orașului Lugoșă, C. Ra- 
dulescu, pentru ppot(jpres|jiterqlă șj comts^rulă cops. U<- 
lip Adam (aplaudată), președintele sedriei orfanale St. Ân- 
tonescu pentru preoțimea tractuală, fârte succes. Nicolae
S.'ioponf prepfulă Remetei loastâză pentru inteligința ro
mână (vii urări), Simeonă Popetiu, tutoră orfapalți Qră- 
șenescă a toastată pentru alesulă în cuvinte fârte pq'ri- 
vite și aprobate de toți mesenii, d-lă Rotariu (din Țiim- 
șăra) a toastată pentru admirabila armoniă manifestați 
în a<tu|ă alegerej (fărte bine primită), păr, Pocreană din 
Lugoșă pentru tinerime, păr, Secoșană din Selbăgelă pen
tru jurnalistica română, în specială pentru d-lă Rotariu, 
Costa Blajă, peseară în Lugoșă, pentru alesulă ca ț-ri- 
mulă paroehă ală Lugoșului, 1 r. St. PetrovicI pentru bă
trâni, Brediceanu pentru demnii și binemeritații ăspețl ai 
Lugoșeniloră, în fine închetarea o fă u P. On. d. comi
sarii cons. Filip Adam pentru ospitalii Lugoșenl. Corni- 
sarulă cons. a tosiă petrecut!) la gară de cătră Lqgoșenț 
in modă imposantă, asemenea precunț a fostă și primită, 
și atâtă d-sa câtă și fiecare Română păte esclama țn

FOILrETONU.
Scola pseotlo-istoricA Eder Hunfalvy.

Neuere Erscheinungen der rumănischen Geschiehtsschrei- 
bung beleuchtet von Paul Hunfalvy. Wien und Te 
schen verlag der k. k. Hofbuchhindlung Karl Pro- 

chaska 1886. 8° 252 pag.
Suntă aprâpe o sută de ani de câ.id Iosifu Carol 

Eder, directorulă scolei normile din Sibiiu, puse funda- 
mentulă unei scâle pseudo-istorice in Transilvania, unei 
scăle de agitațiune politică îndreptată in contra Româ- 
niloră, și a cărei tendință principală era, de a combate 
cu diferite sofisme și cu documente falsă interpretate as- 
pirațiunile legitime ale Româniloră după egala îndreptă
țire politică în Transilvania, de a declara ca încercări 
de revoluțiune ori ce dorință a țăranului română de a 
scăpa odată de miseria și tirănia iobăgiei, îu fine de a 
inegri pe Români, de a-i înfățișa lamei civilisate ca o 
câtă de sclavi decăijuțl din timpulă lui Cafilina, pericu
loși pentru imperiu, periculoși pentru lumea civilisatfl, și 
cari voiu să usurpe înlr’ună modă ilegală domnia poli
tică a Transilvaniei.

De altă parte acestă seâlă pseudo-istorică mergea 
mână în mână cu cestiunile politice de <jt ale Sasiloră 
și Unguriloră din Transilvania, și ea tindea cu tote pu
terile de a înfățișa ca drepturi istorice aspirațiunile poli
tice cele mai cutezate ale Sasiloră și ale Unguriloră. Și 

apoi pentru a pute apâra cu succesă aceste tendințe po
litice ale sale, atestă scolă pseudo istorică scăse apoi la 
lumină două absurdități monumentale ale secuiului nostru: 
ânteiu că Sașii ară fi cei mai vechi locuitori pe terito
riul incependă dela Orăștiă pănă la Brașovă, și a doua 
că Ungurii ară fi cei mai vechi creștini și celă mai 
vechiu poporă in Ungaria și Transilvania.

Fundamentulă acestei scole îlă puse Eder cu com
baterea pasionată a petițiunii ce o înaintară Românii din 
Transilvania la camera din 1791 sub tiilnlă : Represen- 
tatio et humillimae preces universae in Transsylvania 
Wala<hicae nationis se pro regnicolari natione, qualis 
fuit, auctoritate Regia declarări, seque ad usu n omniu m 
jurium civiliuin, ex quo nou lege, non jure, sed tempo- 
rum duntaxat injuria ....exclusa est, reponi de genu sup- 
plicantis.

Aces'ă scolă avu mai mulțl adepțl în Transilvania, 
dela unulăfjpănă la celă din urmă demni cu toții de ma- 
gislrulă loră. Așa fu piaristulă Marlină Bolla din Clușiu 
care scrise o lungă filipică asupra Româniloră, filipică care« 
fiă tji-să f-pre onărea secuiului nostru, a rămasă pănă as- 
tăijl nepublicată.

Așa a fostă Martonfi, renumitulă censoră literară 
ală guvernului din Transilvania, care în secululă ală 
XlX-lea nu se sfii să dieă despre cronica unui omă așa 
de învățata ca Șincai, că nu este altceva mai demnă de 

pedepsire și de inchisore ca Șincai și opera sa. Așa fu 
I. C. Schuller, care înainte de 1848 combătu cu o ex
tremă nervositate și rea voință petițiunea episcopiforă 
români adresată camerei din Transilvania pentru dreptu
rile politice și sociale ale Româniloră din districtele 
săsesc!.*)

Omenii aceștia sub forma de studii istorice își per
miteau și scriau lăte, însă numai istoriă nu. Sub scutulă 
sciinței celei positive a trecutului, ei erau o simplă scolă 
de denunțări, de calumnii și agitațiuni politice în contra 
Româniloră. e

Cu mortea lui I. C. Schuller se părea că acâstă 
scâlă nefericită pentru sciință și pentru binele publică 
din Transilvania și Ungaria a dispărută și ea în noianu ă 
întunerecului din care se născuse. Când deodată cu mi
rare vedemă că sofismele acestei scdle ivite la răsărită 
pe la finele secuiului trecută, mai răsună încă odată cu 
sgomotă mare, însă acum la apusă, representate prin d-lă 
Paulo Hunfalvy, membrulă Academiei ungurescl din Buda- 
Pesla.

De ună limpă încoce d-lă Paulă Hunfalvy sub formă
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ața acestei alegeri: Dă Ddmne ca toți Românii creștini 
să Iii un! did-1 când e vorba de interese publice, de 
onorea și viitorul! bisericei și școlei«.

—x—
La pdlele muntelui ClabucetulQ-Taurnlui, de lângă 

Azuga, la o miel depărtare de șoseua Ploescl-l’redeală, 
s’a găsită tjdele acestea cadavrul! unui Ungurii munci
tor!, anume Andreaș Eeer, din comuna Tăr lun
ge ni, lângă Secele. S’au constatată mai multe răni 
făcute cu toporul! in față și pe spate; două din căste 
s’au găsită tăiate cu toporul!. După cercetările tăcute 
s’a constatată, că autorul! crimei este tot! un! Ungur!, 
anume Ion! Șelaru, care a fostă prinsă și se află ares
tată. El! a mărturisită crimj. Asasinată, 4'ce «Voința 
Națională", după comiterea crimei, trecuse granița și se 
reîntorsese crezând! că nu va fi descoperită. El! pre
tinde că a avută o certă cu victima, cu care se du
sese din Transilvania in România. Mobilul! crimei n'a 
putut! fi de câtă furtul!, căci 'însuși asasinul! a decla
rat! că, după comiterea crimei, a luată din busunarulă 
cojocului victimei sale suma de 35 lei. Crima săvăr- 
șindu se pe teritorulă română și asasinul! fiind! prinsă 
iluar in România, el! va fi judecată de autoritățile ro
mâne judiciare.

—x—
Cetim! in «Națiunea*  din BucurescI: «Arsenalul! 

armatei a terminată săptămâna acăsta cu repararea 
unui mare numără de tunuri, cari au fost! dis
tribuite la diferite regimente de artileria. Intr’adevără de 
câtva timp! uni numără mai mare de personali, ca celă 
de obiceiu, este ocupată cu lucrările dela arsenal!«.

—x—
In (parul! croată „Hrvatska*  din Agramă, Nr. 

204 cetim! sub titlul! „ScirI personale" urmâtorele: 
«Deja de câte va (Jile petrece in Agramă eruditul! și 
academicul! română d-l! Nic. Densnșianu, care se 
ga duce de aci la Roma, ca să studieze câteva docu 
mente forte importante pentru istoria română. D-lă Den- 
sușianu a visilată și museele și biblioteca nostră acade
mică, precum și imprejurjiiiea Agramului. S’a și esp.fi- 
mati dpnsulă forte favorabilă asupra capitalei năstre*.

—x—
Inspectorul! școlar! reg. aii comitatului Târnava 

mare lucrăaă din răsputeri la înființarea unui asii! ma
ghiară (grădină) de copii in Sighișăra. — Românii 
să nu scape din vedere, că scopul! acestor! asilurl și 
grădini ungurescl este a le maghiarisa copii.

—x—
Codița „patriotică" din locă, vorbind! despre es- 

pm-siunea dela 30 August! v. la Sinaia, după ce laudă 
frumsețile Sinaiei și pe Regina României, scrie : ,Și dăcă 
m’am uitată cu de-amănurțtul! la pqporulă acesta, la 
Obiceiurile și vieța lui socială, chiar fără voiă ml-a tre 
huit! să mă umplu de compătimire. — In pragul! Ori
entului. Acei dmepl, cari pdrta ppmele pe rude, în mâni 
«u cumpăna, imbiându’șl marfa lor! în glas! strigător! 
la drăpta și la stânga; acei călugări cerșitorl și călugă
rițe, cari nici nu mulțămesc! pentru darul! ce li se face; 
a el! popor! neciviiisal! ; acei musicanțl primitivi cu i ân- 
tecele urile orientale, ca și la noi bocitorele (babele) din 
Ciucă, când plângă pentru bani mortul! altuia; acele re 
lațiunl sociale disordinate și acea imoralitate — oh, tbte 
acestea nu se potrivesc! in acel! cadru frumos!!*  — 
Noi nu putem! dori poporuluț romfțn! de dincolo mai 
mult! bine decât!; să lă ferăscă Dumnezeu de cultura 
și de moralitatea pretinșilor! civilisatorl ai Orientului!

—x—

de studii istorice publică aprbpe in fiă-care ană câte o 
broșură de agitațiune politică in contra Românilor!, den
sul! vede mii și mii de pericole pentru națiunea ungu 
răscă din partea Românilor!, intorce, sucesce și răsucesce 
cuvintele scriitorilor! români spre a arăta publicului un
guresc!, că cea mai ardentă dorință a Românilor! est» 
să facă revoluțiune și să iee Transilvania. Și apoi ceea 
ce d-l! Hunfalvy rostesce intogma ca un! oraculă in pa
latul! Academiei din Pesta înaintea miniștrilor! și băr 
bațiloră de stat! ai Ungariei, aceea se repefăză pe sute 
și sute de cbrde infr’un! modă asurzitori in reuniunile 
din provincia.

Nu se pdte nega, că d-lă Hunfalvy este un! băr 
bată de adencă erudițiune istorică. Păcat! numai că 
frumdsele cunoscințe, ce le posede pe terenul! acesta, 
le intrebuințăză totdăuna după necesitățile politicei de <Ji 
și merge întocmai ca un! apostol! in fruntea elemente
lor! turbulente din țâră, le ațiță, le sumuță asupra Ro
mânilor!, și se înțelege că in modul! acesta conelusiu- 
nile scrierilor! sale sunt! totdăuna greșite și neistoriee.

Noi publicăm! aici numai un! mică est rasă din o 
nouă scriere a sa In contra Românilor!, fără să o co
mentăm! și fără să o combatem! mai departe. Neade 
vărul! și tendința de agitațiune ne apare din însăși o- 
pera sa. _ (Va urma).

Soirile primite dm Africa in Paris! spună, că nisce 
curieri trimiși din Zinzibar au ajunsă până la Emin- 
Bey, anunțându-i sosirea lui St an le y.

—x—
Pentru servițiile aduse maghiarismului, ministrul! 

Treforl a mai «pricopsită*  cu câte 50 (I. pe preoții gr. 
or. Ion! Isorzsa (Jorsa?) din Blașia și Petru Papă 
din Geoagiu de jos!. — Nu vor! fi uitați!

«Et y moI ogicu m Magnum Roman iae. Dic
ționarul! lirobei istorice și poporane a Românilor!," lu
crat! după dorința și cu cheltuiela M. S. Regelui Carol! 
I. sub auspieiele Academiei române, de B. Petriceicu- 
II as d eu. Făsciora IV. începe cu cuvântul! Al ca zi 
și termină cu A mur țese!. Publicațiunea Intregă se 
va compune din circa 10 lomuri de câte 40 c6le. Pre
țul! unui tom! 12 lei. Abonamentele se tac! la Stabi
limentul! grafică Socecă & Teclu in BucurescI (Strada 
Berzei Nr 96).

«Convorbiri literare" în nr. 6 dela 1 Sep- 
temvre conține: G Lahovari — Hârtii vechi. Vilhelm 
de Kotzebue — Lascar! Viorescu (urmare). Lazără Șai- 
neanu — O pagină din istoria medievală (fine). Si hiller 
— Maria Stuart (actul! V) trad. metrică de I. Negruzzi 
(fine). M. Gregoriadi de Bonachi — Umbra serei (poesii) 
I. Negruzzi — Necrolog!, George Crețianu. — Biblio
graf iă.

Carlotta Leria.
Cetim! în „Voința Națională" :
Qiarele francese, nu numai cele din Bruxela, ci și 

cele din Paris!, sunt! unanime în a recunâsee marele 
succes! al! compatriotei nbstre, d-ra Leria, la teatrul! 
de operă La Monnaie din capitala Belgiei. Foiletonul! 
musicală al! «Independenței Belge" cuprinde cele mai 
câldurose laude la adresa junei der deja celebrei nostre 
cântărețe. «Le Temps*  din Paris confirmă declarațiunile 
lăudătbre ale învățatului foiletonistă al! «Independenței 
Belge*.  ,La Reforme*  din 11 Septemvre, narând! ova 
țtunjle ce publicul! belgiană a făcută Lenei 4,ce, că iotă 
lumea era mulțămită de ea, dâr și Leria mulțămită, forte 
muițămită era noua Margherită . . . Bucurâsă. nebuna
tică, ritjătCre, ea ridea cu buzele, cu ochii, cu dinții . . . 
Etă ce se chema fericirea!

• Der și cu ce siguranță a pusă densa picidrele in 
frumâsa țeră a «Turenei", și cura se transformase ea 
dupâ ovațiunea ce i-se făcuse de entusiasmă. Nici vorbă, 
domnișfțră, că de acum ești definitivă a nâstrăl*

«Le Jouina) de Bruxelles*,  din 11 Septemvre, cjice 
intre altele că: »M - se ile Leria roucoule vraiment 
avec bien de l’aisance et de ia gentilesse" și 
că publicul! ia făcută un! accueil exeellent!

Tute fiarele constată că între actul! 111 și IV. 
d șora Leria a fosțtj chemată in loja M. Sale Reginei 
Belgilor!, care i-a făcută cele mai grațidse felicitări pent-e 
minunatul! talent! de care a dată probe.

Din afară.
Se telegrafiază din Constantinopolă, că Mier

curea trecută, însărcinatul! de afaceri al! Rusiei 
a comunicată Porții o depeșă a d-lui de Giers, 
care îndemnă pe P6rta să urmeze sfatul! Ger
maniei, adecă ca Turcia sii socotiscă de a sa pro
punerea rusescă privitore la Bulgaria, și s’o co
munice oficială tuturor! puterilor!; prin mijlo
cul! acesta, sprijinul! Germaniei e asigurată. D. 
de Giers adauge că Rusia ar sprijini oficial! pe 
lângă puteri acest! demers! alu Porții. Consi
liul!, deliberând! imediat! în acostă privință, 
adoptă o liotărîre conciliind! la trimiterea unei 
circulăii tuturor! puterilor! în sensul! de mai 
susu, cu adausul! că decă după primirea răspun
surilor! afirmative ale tuturor! puterilor!, Bul
garia ar refusa să se supună, ea va fi pusă în 
stare de blocare pe uscată de cătră Turcia și 
pe mare de că tră flotele combinate ale puteri
lor!. Acestă liotărîre, menționând! asemenea 
sprijinul! făgăduită ală Rusiei pe lângă Puteri, 
fii supusă sacctiunii Sultanului.

După cum se telegrafiază din Roma, amba
sada rusescă a și primită instrucțiuni pentru a 
sprijini acolo apropiata circulară a Porții privi- 
ț6re la Bulgaria. D. de Giers a dată instrucțiuni 
identice tuturora representanțilorU Busiei din strei- 
nătate.

Telegrame din Paris! asigură că diplomația 
germană n’a renunțată la speranța unei întreve
deri a împăratului Wilhelm cu Țarulă. Svonulu 
unui Congresu ce s ar țind la Berlină s’a pusă 
din nou în circulațiune.

După nisce scirl din BucurescI, se crede că 
o sumă de bani forte însemnată s’a trimisă emigra- 
țiloru Bulgari din Adrianopolă.

După cum comunică o telegramă din Paris, 
într’ună discursă adresată trupelor! puse sub co

manda sa, generalulu Boulanger, făcendu alusiune 
la manifestul! comitelui de Paris, declară că ora 
desarmării n’a sunată, că e o nebunia de a crede 
și o crimă de a o spune aedsta, căci ar face să 
se crăijă că Francia aspiră la pace cu orl-ce 
prețu.

După „Allgemeine Zeitung", unu fabricant!, 
d. Gast, ginere alu d-lui Buffet, fostă ministru, a 
fostă espulsatu din Alsația. Se semnalăză nume
rose espulsărl din dletz.

Convocare.
Reuniunea învățătorilor! rom. gr. ort. din distric

tul! Făgărașului își va țină adunarea sa generală distric
tuală în (filele 20 și 21 Sept. a. c. st. v. în comuna 
BecleanQ. La acâsta sunt! invitați toți membrii ordi
nari (activi), ajutători, onorari precum și toți binevoitorii 
acestei corporațiuni. Neparticiparea membrilor! ordinari 
se va pedepsi conform! §-lui 9 lit. a. din statut!. Pro
gramul! obiectelor! de desbătut! e următorul!:

Ședința I. Duminecă 20/1X 1887 a m. 1) Asis
tarea în corpore la serviciul! divin!. 2) Deschiderea șe
dinței prin presidiu. 3) Apelul! nominală. 4) Alegerea 
comisiuniloră revâ^âtOre și de scontrare. 5) Raportul! 
generală ală comitetului centrală și tot deodată raportul! 
cassarulu; generală și al! bibliotecarului.

Ședința a 11. Duminecă 20/IX 1887 p. m. 6) 
Industria domestică în scolele poporale disertațiune de 
Georgiu Dobrin. 7) Eserciții libere din gimnastică cu e- 
levii dela scâla din Beelean de George Taflană.

Ședința a 111. Luni 21/1X. 1887 a. m. 8) Ra
portul! comisiuniloră. 9) Care este causa, pentru care 
grădinile șcdlelor! nu se sporesc și pentru ce unii învă
țători având! pămentă pentru grădina de scdlă nu-lă 
cultivă spre instruirea școlarilor! în grădinărită și ce 
măsuri ar fi de a se lua pentru a se da un! avântă 
mai mare în instruirea acestui ramă folositor! ? de loan 
Bonea.

Ședința a IV. Luni 21/IX 1887 p. m. IO) Cari 
sunt! căușele pentru care absențiile școlare sunt! prea 
numârOse și prin ce s’ar putea delătura acestă inconve
nient! împedecătoră în instrucțiunea poporală, de Ioană 
Capătă. 11) Propuneri diverse.

Din ședința comitetului centrală ținută la 21 Au
gustă 1887 v.

Vincentiu. Grama Nicolau Luciu
președinte secretară

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

BERLIN, 20 Septemvre. —Prințul! Wilhelm 
pl^că în 24 Septemvre, învitat! fiind! de prin
țul! de cordnă Rudolf!, la venătdre în Austro- 
Ungaria.

PARISU, 20 Septemvre. — După cum 
spun! diarele, îndată după întrunirea camerei 
intransigenții vor! lua inițiativa a aduce o pro
punere, ca guvernul! să aplice deplin! legea 
de espulsare a prinților!. Doi deputațl vor face 
din nou propunerea privitdre la confiscarea bu
nurilor! prinților!

CONSTANTINOPOLU, 20 Septemvre. — 
însărcinatul! de afaceri german! a comunicată 
Porrii, că guvernul! german! e mulțămită cu 
sotisfacțiunea ce i-a dat’o Bulgaria și consideră 
incidentul! dela Rusciucă ca terminată.

METZ, 21 Septemvre. — Fiiulă lui Schna- 
ebele, care la 14 Septemvre a aternată de una pom 
pe șoseaua țerii lângă Cheminot ună placată răs- 
vrătitoră cu colori naționale francese, a fostă ares
tată eri când a venită peste graniță și adl a fost 
dusă în arestulă judecătoriei de cercă în Metz.

SOFIA, 21 Septemvre. — Guvernulă ger
mană n’a răspunsă pănă acum în privința inci
dentului din Rusciucă.

SOFIA, 21 Septemvre----- In munții Rillo
s’au ivită bande de briganzi. Guvernulă îi ur- 
măresce în modulă celu mai energică.

Raportul-o.
primului secretară ioană Bop! Reteganulă, cătră On. co
mitet! de ajutorare cu abecedare și legendare a ele
vilor! săraci dela scălele române rurale, cu reședința în 

Rodna veche, Transilvania.
(Urmare).

b) Cărți de acestă autorii se distribuirii: Celui de 
intâiu 8 Abcedare și 5 Legendare. Celui de al! 2-lea 5 
Abcd., și 5 Leg, celui de al! 3 lea 6 Abcd., celui de 
ală 4 lea 8 Abcd., 10 Leg., celui de alu 5-lea 7 Abcd. 
celui de al! 6-lea 4 Abcd., și 5 Leg., celui de al! 8-lea 
4 Abcd., și 10 Leg. Lui Ipate Todoran in Domnin 6 
Abcd. Celui de sub 9=24 Abcd., celui de sub 11=12 Abc., 
c-lui de sub 14=15 Abcd., și 1 es. Stupărit de Costin*)  
celui de sub 12=15 Abcd. și 1 es Stupărit! de Costin 
și 5 L“g, celui de sub 18=4 L°g, celui de sub 13=10 
Abcd., celui de sub 14=10 Abcd., celui de sub 15=8 
Abcd., celui de sub 16=10 Abcd. Suma 152 Abcd 
2 es. Stupărită, 44 Leg. (Va urma).

*) D-lă Ion! Costin! preot! in Baia mare donă 
10 es. din opul! său Stupăritulă, spre a se distribui 
gratuită scoleloră misere. j p R

Editor!: Iacobă Mureșianu.
Redactor! responsabili: Dr. Aurel Mureșianu.
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Owsulă ta bursa a® Vtena 15ursa <1e Bii«*ii?*escl. Cursulu pieței Brașovu
din 18 Septemvre s:. n. 1887

Rentă de aură 5’/0 . . . 100 29
Rentă de hârtiă 5u,0 . . 87.15
Imprumutulă căiloră ferate

ungare ........................ 152 —
Ainortisarca datoriei căi

loră ferate do ostfl ung. 
(1-ma emisiune) ... 98 40

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 126

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) . . . 114 50 ,

Bonuri rurale ungare . . 104 50 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.50 
Bonuri rurale Bauat-Ti-

mișă............................ 104 50
Bonuri cu cl. de sortare 104 20 
Bonuri rurale transilvane 104 30

Bonuri croato-slavone . . 104 75
Despăgubire p. dijma de 

vină ung........................ 100. -
Imprumutulă cu premiu 

ung.................................. 122 85
Losurile pentru regularea |

Tisei și Segedinului . 123 25 
Renta de liărliă austriacă 81 20 
Renta de arg. austr. . . 82 60 .
Renta de aură austr. . . 112 45

i Losurile din 1860 . . . 136 20
Acțiunile băncel austro

ungare ........................ 889 —
Act. băncel de credită ung. 285.75 
Act. băncel de credita austr.282.50 
Argintulă —. — GalbinI 

împărătesei ................. 5.93
Napoleon-d’orI .... 9.95
Mărci 100 imp. germ. . . 61 55
Londra 10 Livres sterlinge 125 95

Cota ofieialft dela ti Septemvre st. v.

Curnp.

Renta română (5%).
Renta rom. amort. (5°,0)

91 >a
95'/«

> eon veri. i,60/0) r»'/,
tmpr. oraș. Buc. (20 Ir.) 35-
Credit fonc. rural (7°/t' 104*/.

> „ (5%) 89>/.
> • urban ,7°/0' 103 >/.
> ' > (B4/o 94—
• ’ ț5»/0) . . 87—

Banca națională a României 500 Lei------

Bancnote austriece contra aurii. . 2.01

Ac. de asig. Dacia-Roin. —
< » » Națională —

Aur-0 contra bilete de bancă . . 14.—

iln 21 Septemvre st. n. 1887

* fl 
fl

-K
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---------- ------------............... ------

H 1 — 16 Depositu in Brașovă: la „Emil PoiT.“

vend.

92*/i
95’/t
901/.
36- 

105'/,
90b.

103*/.
95—
87>/,

14.1/.
2.02

Bancnote românesc!

Argint românesc .

Cpoleon '1 . .

Lire turcescl . . .

Imperiali . . . .

Galbeni.................

. Cump. 8.68

» 8.60

• 9.94

> 11.22

• 10.21

• 5 90

Scrisurile tone. »Albina» 6%

» ’ » 5«/0
Ruble RusescI.....................

DiscontulO

• 101.—

. 98.-

. 110 —

7—10°/9 pe

Vend. 8 70

» 8.65

• 9 98

» 11.28

• 10.26

» 5.94

» 102.- -
- 99.—

• 111.*/,
an ti.

Octomvre a. c. la 11 ore a. m. în cancelaria magis
tratului de aci.

Doritorii de a o arenda au se depună înainte de 
începerea licitării unii vad iu de 50 11. resp. se-i ală
ture la oferta loru în scrisu.

Condițiunile de licitare mai de aprope se potă 
vede aci la oficiu în timpulu obicinuitelor^ ore de oficiu.

Sigili sora, 1 Septemvre 1887.

Magistratul! orășenescii. 
<Avisu d-loru abonați!

Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 
binevoiască a scrie pe cuponuItT mandatului postalu și numerii de pa 
fâșia sub care au primitu cj’arulu nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Dăcâ se ivescă iregularități la primirea (parului onor, abonați 
suntii rugați a ne îucunosciința imediattî prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze. ADMINISTH. „GAZ. 'IHANS“

Cisme strălucose ca oglinda fără a le peria. 
RICH. G7ERTNER, 

fabriceztî asa numitulu

M0MEHT-GLA1TZWICHSE 
finiilîi friiRțuzescu. impermeabilă, ala cărui lustru nici la udă 
tnră nu piere „I'nicu oficiali examinată și aliată ca prepa
rată nestricăciosu alu pielei. I’rețulu nuri sticle 50 er. Tri
mitere: 2 sticle tl. 1.30, 6 sticle II. 3, 12 sticle 4.80 II. francate.

A se observa marca înregistrată.

In armata c. r. introdusa.
Fabrica: Ilicit. Giertiier. Wien, Giselastr. 4, Part.

Marcă înregistrată.

*
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Publicațiune!
L ic it ați un ea pentru arendarea pășii nei de ernatu 

oile pe liotarulu Sighișorei pro 1887 H se ține la 1
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AMICULU FAMILIEI, piară beletristicii și enciclo- 
pedicO-literarO cu ilustrațiunî, CursulO XI. — Apare 
in 1 și 15 di a lunei in nunei i de câte 11/3—21/, efile 
cu ilustrațiunî frnmdse; și publică arliebi soi-iaii, poe- 
siă, nuvele, romanuri, suvenirl de călătorit. ș. a. — 
Mai departe tracteză cesiiuni literare și scitnlifice, cu 
reflesiune le cerințele vieței practice; apoi petrei e cu 
atențiune vieța socială a Româiiiloro de pretu'mdenea, 
precum și a celorlalte poporațuini din pairiă și sirăi- 
nătate; și pi in umorii dulce și satiră alesă nisuesce 
a lace câte o Oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste totîi nisuesce a întinde tuluroi-0 indi- 
vidilorO din familiă o peliecere nobilă și instructivă.
— Prețuia de prenumeraținae pe anulă inlregO e 4 11. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibill și in timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN Revistă biseiicăscă, scolastică 
și literară. CursulO XIII. — Apare iu broșuri lunare 
de câte 21/.—31/, c61e; și publiiă articlii din sfera tu
turora seiințelorO teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbătorl și diverse ocasiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didaciice și scientifice- 
lilerarl. — Prețuia de abonamente pe anula întrega 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă- 
libilî și în bilete de bancă și in timbre poștali.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu în Gherla
— Szamosujvâr, unde se mai află de vemțare și ur
mă tărele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă 
vinarO. Prețuia 20 cr.

Idealulu pierdută. Nuvelă 
C. Z RovinarO. PrețulO 15 cr.

Opera unui omu de bine.
Continuarea nuvelei: .Idealulu pierd itu 
lina C. Z. RovinarO.

Fontâna dorului.
Simu. PrețulO 10 cr.

Codrenu craiulă
Simu. PrețulO 10 cr.

Elu trebue să se însore. Nuvelă de Maiia Schwartz 
traducere de N. F. Negruțiu. PrețulO 25 cr.

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

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

or g nalA de Paulinn

* e a

Nuvelă
u

Prețuia 15 cr.
Nuvelă poporală

originală. — 
— dr- Puii-

codrului. Baladă

de Georgiu

de Georgiu

CANCELARIEI NEGRUȚIU," i 
SHEBLA — SZ.-UJVAR. — ’ J

parandiali), a invățătorilorO și a altora băi bați de scălă, 
de V. Gr. BorgovanO, profesore preparandialo. Pre- 
țulD unui esemplarO cu porto francată 1 fl. 80 cr. v.
a. In literatura nostră pedagogică abia aflămO vre-unO 
opa, întocmii0 după lipsele scălelorO nâstre în măsura 
in care esie acesta! pentru aceea îla și recomandflma 
mai alesO LlirectorilorO și invățâlorilorO ca celorO in 
prima liniă interesați.

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

Manuală de Gramatica limbei române Dentru sca
lele poporali in 3 cursuri de MiximO Popă profesorO 
la gimnasiulO din Năsăuda. — ManualulO acesta este 
aprobata prin InaltulO Ministere de culte și instruc
țiune publică cu rescriptulO de daio 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețuia 30 cr.

Nu mă uita. Colecțiune de versuri funebrall, ur
mate de iertăciuni, epilafiă s. a. Prețuia 50 cr.

Carte conducătore la propunerea calculărei in 
scola poporală pentru învățători și preparancfl. Broș. 
L scrisă de GavrilO Trifu, profesorO preparandialo. 
Prețuia 80 cr.

Cele mai eftine cArți de rugăciuni. 
Mărgăritarulu sufletului. Carte bogată de rugă

ciuni și cântări bisericești forte frumose ilustrată. Pre
țuia unui esemplarO broșata 40 cr. legai0 50 
gate in pâr-ză 60 cr. legato mai finO 60, 80, 
1 fl, in l"gâlură de luxO 1.50—2.50.

Miculu mărgăritaru sufletescu. Cărticică 
găciunl și cântăil bisericescl—frumose ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jnrisdicțiunei sup. bisericescl. PrețulO unui esemplarO 
broșata 1*  cr., — legata 22 cr., legata în pânză 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe ic6ne fru
mose. Prețuia unui esemplarO trimisa franco e 10 
er.; — 50 esemplare coslau 3 11.- 100 esempl. 5 fl. 

i Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei 
1 de D deu urmate
niai multe iedne 
espedatO Iranco e 
plare 5 fl. v. a.

Epistolia D

Unu volumă 
103 poesii bine alese și a- 
(dela I fi 20 er. la) 60 cr. 

poesii poporale culese de 
Un0 volumO din 14 cble.

Probitatea în copilăria. Schiță din rfrra educa- 
ținnei. După Ernest Legouvă, membru alo academiei 
francese. PrețulO 10 cr.

Barbu cobzarultî. Nuvelă originală de Emilia 
Lungu. PrețulO 15 cr.

Hermann și Dorotea după \V. de Goe'lie, Iradue- 
țiune liberă de Constantin Morariu. Prețulu 50 cr.

Ifîgenia în Aulida. Tragedie în 5 acte, după Eu- 
ripide, tradusă ia versuri de Petru Dulfu. PrețulO 30 cr.

P01UlanțulU. Gomediă in 5 acte, după Augusto 
Kolzebue tradusă de Ioana St. Șuluța Prețuia 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută in sa'ele 
gimnaziului dai Fiume prin Vincețiu Nicdră prof. gim- 
nas. Cu poitretulO M. S. Regina României. PrețulO 
!5 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buiicescu.
de 102 pagine, cuprinde 
rangiale. PrețulO redusO

Trandafiri și viorele, 
IoanO Popfl Reteganulo. 
Prețulfi 60 cr.

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
aurii. Sludiu archeologicO de D. O. Ohnesdu. PrețulO 
20 cr.

Apologia. Discusiuni filosofice și istorice m ighiare 
privitore la Romani, invederile și rectificate de Dr. 
Gregoriu Silași. — Partea I. Paulo Hunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. PrețulO 30 cr.

Renascerea limbei românesc! in vorbire și scriere 
invederită și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. (OpO 
completa ) Broșura 1. II. și III. PrețulO broș. 1. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. T6te trei impreună 
costau 1 fi v. a.

Biblioteca Săteanului Romănu Cartea I. II. III. 
IV. cuprincjendO materii f6rte interesante și amusante. 
PrețulO la t6te patru 1 fl., câte una deosebita 30 cr.

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

Colecte de Recepte din economiă, indusfriă, co- 
inerviu și chemiă, pentru economi, industriași și co- 
mercianțl. PrețulO 50 cr.

Economia pentru scolele
II. Prtțuln 30 er.

îndreptară teoretică și 
metitulă intuitivă ir. fnlosula

■»

popor, de T. Roșia. Ed.

cr.
90

le-
cr.

de ru-

de mai multe rugăciuni frumăse. Cu 
frumose Prețuia unui esemplarO

10 cr.. 50 esemplare 3 fl., 100 esem-

practică pentru înveță-
elevilorO normali (pre- esemplarO legată e 15 er.

N. Isusu Christosfl. Prețuia unui

Tipografia ALEX1, Brașovu.
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