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In memoria lui IACOBO MUREȘIANU.
9

------------+*»--- ----------------

Brașovu, 18 Septemvre 1887.
Consacrâmu atjl coldna din fruntea (Jiaru- 

lui memoriei scumpe a lui Iacobă Mureșianu.
Până ce să-i putemu publica biografia com

plectă, vom da a<|’ o probă de cele mai pr6s- 
pete despre nobilele sentimente și iubirea ne
mărginită cătră națiunea română ce o nutrea în 
peptulă său reposatnlu.

încă în cursulu verei acesteia, deși mai 
slăbită ca ori și când de ani, de lupte și de 
greua muncă de atâtea decenii, spiritulă lui se 
ocupa mereu cu sortea națiunei sale, pe care, 
dăcâ ar fi putută, ar fi scos’o de pără deasupra 
năcazurilor!) și suferințeloră. In orele de sără, 
în care se simțea mai ușurată, șl-a făcută nisce 
însemnări, care aveu de scopă a arăta ideile 
conducătdre, după care s’a îndreptată totdăuna 
activitatea sa publică națională.

Aceste însemnări le-a încheiată regretatulu 
editoră ală foii ndstre cu următdrele aprețierl 
caracteristice pentru modulă său de simțire și 
de cugetare:

„In cai sa culturei în limba română pentru 
regenerarea poporului română nu am lăsată nici 
o ocasiune nefolosită în „Gazetă11 și în „F6iă“, 
spre a îndemna mai ântâiu pe cei mai cu in
fluență asupra poporului, ca să ia, ca părinți su- 
fletescl, în de aprdpe considerațiune tdte scăde
rile observate în sînulă lui și să studieze, în ce 
modă i s’ar pută da o directivă mai sănătdsă, 
spre a-i pută fără dificultate infiltra în inima lui 
gustulă și zelulu pentru totă ce se pretinde a<}I 
dela unu poporă cultă, dela natură provăcjută 
cu sămența tuturoră virtuțiloră de bună pa
triotă , ăr dela mărirea și gloria numelui de 
„Homanău, ce-lă părtă, să mai ia și cutezarea a 
se ține mândru intre alții și cu capulă pe susă 
să îmbrățișeze orice virtute romană și modernă, 
cu totă căldura de patriotă adevărată, ca să i se 
potă aplica din partea lumii cu totu dreptulă 
esclamarea: Virtus romana rediviva (Virtutea ro
mană reînviată.)11

„Mai încolo părinții sufletescl și învățătorii 
tinerimei să’șl ia directiva, de a atrage inimile 
plăpânde la t6te virtuțile unui bună patriotă, 
să’i îndemne la fapte fericitdre și înălțătdre la 
stima ce i se cuvine Românului ca cive și pa
triotă adevărată, dăr să fiă înzestrată Românulă 
și cu t6te forțele unui omă liberă și coegală în 
tdte drepturile, ținendă cu mână tare și cu brață 
înaltă la nutrirea concordiei între confrați, spre 
a’șl apăra cu puteri unite totă dreptulă ce i se 
cuvine ca patriotă, — îmbrăcată să fiă însă și 
cu cordna triumfală și civică a străbuniloră Ro

mani , pentru a’șl elupta egala îndreptățire în 
faptă.

„învățătorii în scdlele române, dăcă vrău să 
progreseze școlarii pe’ntrecute între dânșii, mai 
insufle fără ’ncetare acestă spirită mândru de e- 
mulațiune la victoriă culturală în inima tineriloră 
de sânge romană; și de-ară învăța deci de limbi, 
totuși sS prefere cu deosebire a’șl vorbi și prețui 
limba română în totă viăța lord ca ună dară Dum- 
nedeescă, dinaintea căruia, dăcă vomă lucra cu 
toții în comună, jurații dușmani ai națiunei nds- 
tre trebue odată să ’șl plece capetele cele pline 
de fumulă neumanității și ală esclusivismului po
litică, cu care vreu să ne desbrace de curagiulă 
vieții politice11.

Dăr regretatulu dascălă română scia bine, 
că spre a dobândi aceste resultate este de lipsă 
ca înainte de tdte să se ridice și bunăstarea po
porului română. De aceea într’ună pasagiu ur- 
mătoră, elă dă sfatulă classei inteligente din co
munele române să stăruiască, ca pe calea asso- 
ciațiuniloră să ridice poporulă în t6te ramurile 
economiei, industriei, comerciului și arteloră de 
totă felulă, și cum <J'ce densulă: „să cultive 
totodată și simțulă și spiritulă de înaintare ală 
poporului săteană prin probe de invențiunl mai 
priincidse și mai înaintătdre de foldsele ațintite 
la cutare ramură de îndeletnicire.... De aceea 
t6te associațiunile să-și trimătă din sînulă loră 
tineri talentațl și probați la institute mai înalte 
în streinătate, pentru ca să învețe ex professo 
și așa, ca să pdtă face celă mai mare progresă 
în toți ramii sciințeloră practice, ună progresă 
atâtă de solidă, încâtu ei să p6tă fi conducători 
la cultura poporului, care i-a crescută spre sco- 
pulă progresului lui, er nu numai ca s6 le mârgă 
loră mai bine.u

Vrednice de t6tă luarea aminte suntă însă 
sfaturile de aură ce le dă veteranulă luptătoră, 
a cărui mdrte o deplângemă, mameloră române, 
cum să’șl crăscă copii , ca ei să’șl iubâscă 
limba și naționalitatea loră mai presusă de ori 
și ce.

Acâstă parte a însemnăriloră sale o vomă 
publica în numărulă următoru, încheindă astăzi 
cu unu caracteristică răspunsă ce l’a dată ră- 
posatulă în (jdele din urmă ale vieții sale, pe 
patulă său de suferință, când din întâmplare fă 
întrebată de ună visitatoră: câți copii are?

Atunci cu lacrimi în ochi și oftândă răs
punse regretatulă Iacobă Mureșianu.

„Copii mei iubiți suntă toți fii națiunei, pe 
cari i-am crescută și i-am învățată, și pentru fe 
ricirea cărora am muncită și am luptată tdtă 
viăța mea.“
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pierderea vechiului apărătoru ală drepturiloră 
naționale. |u|iu Roșea.

Sibiiu, 18 (30) Septemvre.
Primiți espresiunea adâncă sâmțitei ndstre 

condolențe.
Familia Popescu,

SOIRILE PILEI.
Ună batalionă din regimentul^ 31 de infan

teria a sosită din Viena în Sibiiu, unde va rămâne de 
aci înainte în garnisănă. La gară a fostă primită de 
numerosă publică cu primarule în frunte, care a adre
sată comandantului colonelă Pohl o frumosă vorbire, lă- 
udândă virtuțile regimentului. Colonelulă a mulțămilă 
asigurândă, că precum în Viena regimentulă șl-a câști
gată pră înalta recunoscință a comandantului supremă, 
a divisionarului prințulă de cordnă Rudoifă și a supe- 
tiorilord, precum și simpatiile poporațiunei din Viena 
prin atitudinea sa corectă, fiindcă nu s’au întâmplată 
nici frecări, nici incidente ori escese între soldați și po- 
porațiune, totă așa și în Sibiiu va nisui a cultiva cea 
mai bună înțelegere între poporațiune și ostași. De pe 
ferestri li s’au aruncate soldațiloră flori în drumulă loră 
dela gară la casarmă.

—x—
D-lă Dr. Assaky, profesore la facultatea de medi

cină în BucurescI, care representă România la congre- | 
sulă medicală internațională din Vasington, a fostă 
alesă secretară ală savante' adunări, scrie «Evening 
Star®.

—x—
0 bătaiă sângerosă s’a întâmplată la 23 I. c, 

între doi gendarml și câțiva hoți din comitatulă Solnocă 
Dobâca. Primarulă din Borleasa, căruia i s’au furată 4 
oi, capătă pentru urmărirea hoțiloră îinlru ajutoră doi 
gendarml din Becleană. După ce primarule 1; mai dete 
întru ajutoră 2 jurați, se începu urmărirea hoțiloră, suc- 
cedendu-le după multă trudă a afla pe teritorulă comu 
nei învecinate două din oile furate, cari păsceau prin 
trei alte oi. Când tocmai voiră să prindă oile pentru a 
le duce indărătă păgubașului, se pomeniră deodată, că 
trei omeni din apropiata pădure dau năvală asupra loră 
Mai întâiu înhățară pe jurați, cari după ce primiră câte 
o lovitură, o luară la sănetosa. Îndată apoi unulă dm 
năvălitori se aruncă cu bâta asupra unui gendarmă. 
Gendarmulă strigă unguresee să stea, der lioțulă nu 
se înfrieâ de vorbele gen 1 trioului, căruia îi dete o 
strașnică lovitură cu bâta peste umără. Gendarmulă 
descărcă pușca și răni puțină pe lioță, der atălă de pu
țină incâtă acesta mai avu putere ca sS-i dea gendar- 
mului atâtea lovituri în capă, pănă ce cădu fa pământă. 
In timpulă acesta ună altă hotă lovi cu bâta și pe ală 
doilea gendarmă. Acesta descărcă pușca și hoțulă o 
luă la fugă. De asemenea fugiră și ceilalți doi hoți. A- 
bia în <Jiua următore fură prinși hoții din partea altoră 
gendarml și predațl tribunalului din Deșă.

Maiestatea Sa î» Ardeal și pressa iiugiiriscA.
„Ellenzek" dela 15 Septemvre n. scrie:
.Aducendă omagii adânci salutămă pe înălțatulă 

domnitorii în partea mai îngustă a patriei nâstre, la 
vălra popâreloră ardelene. Sinceră îi Z'eemă «bună so 
sită'. Inima ndstră e plină de adevărată bucuria și de 
simțăminte fericite, fundă că vedemă la noi pe Regele 
ungurescă... Națiunea iubesce, îndeesce pe acestă capă 
supremă ală statului, fiindă că e dreptă, mărinimosă și cu

In cursulă Z*'e' de er' ?' de a<}i, Redaclorulă >Ga
zetei Transilvaniei® a primita următârele telegrame și 
scrisori de condolență:

Caransebeșă, 17 (29) Septemvre.
Răposarea bunului D-tale Tată, a scumpului 

meu vechiu amicii, a bărbatului distinsă, carele 
cu rară abnegațiune a conlucrată neobosită la 
înaintarea culturei și la emanciparea neamului 
nostru românescă, este o perdere națională ire
parabilă. Primesce adâncă semțita mea condolență.

Popasu, Episcopă 
BncurescI, 17 (29) Septemvre.

Vă rogă să primiți espresiunea durerei sem- 
țită de Academiă pentru pierderea distinsului ei 
membru onorară Iacobu Mureșianu. T6te simpa
tiile' ndstre îlă acompaniază la ultimulă său 
locașă.

Președintele Academiei Române 
Cogălniceanu.

Sibiiu, 17 (29) Septemvre 1887.
Cuprinsulă telegramei de astăzi, cu care îmi 

anunțați repausarea în Domnulă a prea iubitului 
D-Vdstră părinte și ală meu amică probată în- 
tr’ună periodă de 62 de ani (1825), ’mi-ar im
pune între ori cari alte împrejurări datorința 
frățâscă și românâscă ca să asistă la solemnitatea 
astrucărei și să’ml iau rămasă bună până la re
vedere, care din partea mea nu mai p6te în
târzia cu cțile prea multe în acestă vale a dure- 
riloră. Ună desastru înfricoșată (incendiu), care 
ajunse pe fiica mea văduvă, mă reține dela mer
gerea mea la Brașovă... și mă silesce să plecă 
la Orăștiă, așa sdrobită de munca grea, la care 
am fost supusă mai alesă de 5 luni încdce. Eu 
însă, avândă grația ceriului pentru o viață fiă și 
numai de câteva luni, îmi voiu face datoria cu 
totulă altmintrelea cătră amiculu meu; er’ pănă 
atunci îi Z'cii: Memoria lui să fiă binecuvântată 
de totă sufletulă românescă și sempiternă la na
țiunea ndstră întrâgă; âr’ membriloră familiei 
sale, pe cari îi iubise ca pe lumina ochiloră săi 
și ca pe mântuirea suflletului său, le imploră 
dela ceriu totă binele și t6tă adevărata fericire, 
pe care o p6te ave omulă pe acestă pământă.

PărtașO ală doliului [)-V6stră, 
Georgie Barițiu,

Viena, 17 (29) Septemvre.
Condolențele mele adâncă sâmțite pentru 

pierderea neuitatului tău părinte.
Profesorii Teclu.

BucnrescI, 17 (29) Septemvre.
Primiți condolențele ndstre pentru mdrtea 

părintelui vostru și a neobositului luptătoră pen
tru națiune.

Familiele Caianti, Roșu, Popescu. 
Sibiiu, 17 (29) Septemvre.

Primesce sincera mea condolență.
Nicanor Frateșu.*

* * 
Budapesta, 18 (30) Sepfempre.

Cu adâncă condolență mă associeză și eu 
la durerea familiei și a națiunei pentru încetarea 
din viâță a prea demnului d-v6stre părinte.

Mețianu Episcopii. 
BucurescI, 18 (30) Septemvre.

Impărtășescă durerea familiei pentru pier
derea părintelui și durerea Românimei pentru 

simțăminte constituționale, fiindă că pârtă la inimă sărtea 
nostră și doresce să înlăture relele nostre. Și pe noi Ar
delenii multe ne-au durută, despre care Regele acum 
pâte afla și ajuta multă. Mai reu în actstă parte a pa
triei stă tocmai causa ungurismului.

„Acestui corpă i-au pricinuită timpulă și mânele 
rele mari rane. Acestă corpă va apără înaintea Regelui 
cu durerile sale, dâcă nu mai curândă, — dăr aci în 
Clușiu. Aceste cicalri-e nu voră vorbi, dăr Regele nostru 
pricepe și vocea mută plângătore a durerii. Dor’ a trăită 
elu însuși și dile rele, a întâmpinată durere, a văzută 
cicatrice și a vindecată destule răni.

• In timpulă petrecerei sale în Ardelă va avă des- 
tu'ă ocasiune, să liniștâscă pe suferindl cu vorbele sale 
părintescl, și cu vătja sa regală să domnâscă înclinările 
rele ale celoră răi. Decă Regele prin interpreții din apro
pierea persănei sale va cunâsce mai de aprăpe durerile 
și gravaminele nâstre și le va înlătura, acăsta va fi ună 
monumentă permanentă ală călătoriei sale în Ardelă. 
’Lă costă numai câteva vorbe, pe când noi ne-arnă chinui 
decenii ori secuii, și dăeă va esprima aceste câteva cu
vinte, atunci să se îndure a spune că sub aceste cuvinte 
să înțelegă preinalta sa voință aceia, cărora li se adre- 
seză, și cu acesta îșl va ridica însuși celă mai frumosă 
monumen'ă ală carierei sale de domnitoră nu numai în 
inimile mulțămităre, ce se revarsă de iubire, ale fide- 
liloră săi Unguri, ci și in cartea istoriei Ungariei.

• Regele Francisca Iosifă va afla aci pe sfântulă pă- 
menlă ală acestei mici țări pretutindenea popăre fidele 
și alipite, care pâte că emulâză unulă cu altulă în iubire 
și alipire cătră el , der care nu suntă de ună cugetă în 
aceea, că trebue să se supună unei voințe și să se unâscă 
în necondiționata respectare a unei idei. Și decă prâînăl- 
țatulă domnitoră va sci să facă pe aceste elemente a în
țelege necesitatea, că viitorea sârte și bunăstare a popd- 
reloră din Ungaria atârnă de aceea, decă ele se supună 
tâte unei voințe comune unitare: atun i călătoria Regelui 
in Ardeală va rămâne in eternă aducere aminte și va fi 
de o importanță multă mai mare în istoria mai nouă a 
desvollării culturale și materiale a Ungariei.

„....Ceea ce noi nu putemă face cu slringerea tu
turora țiuteriloră ce ne stau la disposițiune, tdte lacunele 
le potă umplâ numai câteva cuvinte ale Regelui... Câte-va 
cuvinte ale Regelui potă obține unu mai deplină efectă, 
decălă t<5ta activitatea nostră desvoltată decanii ori se
cuii, și afară de asta ceea ce <jice Regele este manifes
tarea voinței puterii, înaintea căreia trebue se se frângă 
și cea mai îndărătnică inimă, decă nu vrâ să se in- 
co’âie.

„Pdte că cu timpulă amă pute aduce lucrulă acolo 
ca să ’ncovoiămă spinarea celoră răi. Regele o pâte 
frânge cu unu cuventu și acesta va Ii cea mai strălucită 
emblemă de triumfă a călătoriei sala in Ardeală și cea 
mai dep'ină gloriă a nisuințeloră nostre patriotice... Când 
vomă obosi în luptă... vomă țină inainlea îndărătniciloră 
cuvintele Regelui, cari apoi trebue să se frângă, dâcă nu 
se iasă a se ’ncovoia®.

Fâia kossuthistă i|lce apoi, că Maiestatea Sa să 
veZ-ă, in mijloculă slrălucirei, și relele de care suferă 
peste măsură poporele de aci, și iimheiă strigându : Stră
lucire numelui său, binecuvântare vieții Sale 1

Intr’ună altă artieulă se ocupă „Ellenzek« de popii 
vâlaclu (olah popak) și întrebă dâcă ei au cetită ce a 
disă Regele în Deva protopopului l’apiu și episcopului 
Mdialyi ?

,Dâcă au cetită, atunci trebue să conchiZă, că po
porele ce trăescă sub scutulă corânei Sf. Ștefană, fără

FOILETON D.

APÎîRAREA TRANSILVANIEI
contra

ROMÂNIEI ALIATĂ CU RUSIA

Sub acestă titlu Z'arulă militară austriacă .Stref- 
fleur" publică în numerile sale pe Ianuarie și; Februarie 
1887 ună studiu subscrisă d’ună oficeră de stată majoră 
„Mac de Bartuska". Redacțiunea menționatului cjia.rCi, 
făcândă aprecierile sale, justifică publicarea acelui studiu 
prin cuvintele, că elă conține multe și bune idei.

Pentru importanța sa, publicămă acestă studiu, în 
traducere fidelă, precum urmâza:

„Rivalitatea de interese politice și comerciale dintre 
ambele state vecine, Austro- Ungaria și Rusia, se agra- 
vâză din ană în ană, așa că o conciliare paclnică deși 
nu este absolută imposibilă, totuși ea licăresce intr’ună 
orizontă așa de depărtată, încâtă cu greu se pdte pre
vedea; cu atâtă mai ușoră insă se pdte admite posibili
tatea unui răsboiu.

Împrejurările politice fiindă fdrte schimbăcidse, nici 
oelQ mai dibaciu diplomată nu este în stare să scie cu 
siguranță, ce se pdte întâmplă după o Z1 în al|a> de a- 
ceea nici noi — in studiulO de față — nu suntemă de 

loeă conduși de idea, a desfășura situațiunea politică pro
babilă a ambeloră state, la inceputulă răsboiului suposată ; 
der, ne vomă exprima modesta părere, că intr’ună ase
menea casă. Rusia pole ave mai inarl avantage decâtă 
Austro-Ungaria, decă acesta din urmă va intra in luptă 
singură, adecă fără alianțe.

Deși în acestă studiu voimă să tacemă abstracția 
de tendința constantă a politicei rusesci: a causa monar
hiei Austro-Ungare fotă felulă de calamități; nu putemă 
tăgădui insă, că patria nostră este împresurată la Sudu 
și Sudu-Estu de state mici și ușoră predispuse a se mări 
pe socolâla puternicului stată vecină, mai alesă când li 
s’ară da ocasiune potrivită. Acele state mici, ară putea 
ele dre să ’șl dorescă ceva mai bună, decâtă ună răs
boiu mare între Austro-Ungaria și Rusia? Nu ne vine 
a crede.

Ar fi o curată presumțiune decă cineva ar voi să 
spună precisă, că intr’ună asemenea casă și România 
se va alia cu Rusia în scopulă d’așl lărgi întru câtva 
fruntariele spre Vest. Cu tâte acestea casulă este ima
ginabila, dăr este posibilă.

Așadâr credemă, că nu ne pole strica întru nimică, 
dâcă vomă ave in vedere posibilitatea unei alianțe ruso- 
române, din contră ne vomă pută feri mai ușoră de sur
prinderi neplăcute.

Din aceste puține cuvinte introductive, vomă căuta 

a deduce modulă de coacțiune ală armatei române In 
casulă unui răsboiu suposată de noi între Austro- Unga
ria și Rusia-, în același timpii și mobilă de contra-ac- 
țiune din partea nostră, față cu operațiunile probabile 
ale armatei române

După părerea ndstră și în considerația unui succesă, 
ar fi mai nemerită, ca desfășurarea strategică a armatc- 
loră aliate, ruso-române, să se facă aslfeiă, ca din capulă 
locului acțiunea loră comună să aibă aceeași direcțiune 
și aeelașă obiectivă, adecă grosulă armatei Austro-Un
gare; âr pentru că armata română este relativă mai 
slabă, pe de altă pai te ținându-se contă de «Unitatea 
acțiunei" prin urmare și de „Unitatea voinței", armata 
română ar trebui să fiă subordonată comandamentului 
superioră ală armateloră de operațiune rusesci și în acestă 
casă ar urma ca ea să-și efectueze desfășurarea strate
gică pe teritoriulă rusă sâu celă puțină aprope de gra
nița ruso-română.

Nasce acum întrebarea: este âre admisibilă, ca Ro
mânia — avândă mereu în vedere obiectivulă comună: 
„nimicirea totală a forțeloiă Austro-Ungare" — să se 
potă hotărî a coopera în modulă arătată mai susă? Noi 
credemă că trebuie să Z,ceiri^: Nu! Și âtă de'ce:

Popârele aliate au lotdâuna interese deosebite, faptă 
care adesea trage după sine consecința naturală, că și 
armatele loră urmărescă obiective deosebite.
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deosebire de rassă și de credință trebue să se unâscă 
in cug Iubi, că totalitatea d doriilo 0 comune cetățenesc! 
an a le uluia in fidelitatea cătră Ironii, in alipirea fidelă 
elitra țeră și cătră legile sale, și in concordia frâțescă 
intre confesiuni și naționalități.“

„Ș decă au cetită și. pricepută cuvintele Regelui 
atunci să spună torte sinceră: corS-poide viâța și pur
tarea loru de pănă acum, lucrarea lorii, celui mai inabil 
postulată, ce l’a accentuată Regele cu atâta sinceritate 
și eir.rgiă, priviloră la datoriile fundamentale ale celă 
țeniioră? Decă ar voi să nege că nisuinșele Iotă sociale 
și politice de pănă acum stau in contrastă cu postulatulă 
ce l’a esprimată cu deplină dreptă Regele, atunci să iasă 
afară cj acțiunile loră și să dovedăscă, că ceea ce au 
făcută p.lml acum și ce facă încă și adi, n i se potă 
combate din punctele de vedere ale statului accentuate 
de R -gele.

,ln contra unei propodțiuni din vorbirea Regelui 
nu riiii ilmă nici o obiecțiune, și anume in privința fi
delității ciltră tronă.... Der și acăsta are ună cârligă, 
intru câtă fidelitatea și alipirea loră compete împăratului 
Austriei, er nu espresă Regelui încoronată ală Ungariei.

>Acum Regele ungurescă a vorbită în Deva câtră 
trimișii valachi; când a accentuată cu acăstă ocasiune 
și față cu ei fidelitatea cătră tronă, a ințelesă tronulă 
Regelui ungurescă, acestuia să-i dovedăscă ei fidelitate. 
Așa a ințelesă Regele, așa înțelegemă noi, și allfelă nu 
o potă espfica nici popii și scriitorii valachi.

„Decă vorbele Regelui îi voră aduce la simțire, e 
greu a sci in acestă uiomentă.... ei au datoria să le in- 
țelăgă ș să le urmeze, decă peste totă voescă să fiă îm
părtășiți de •scutulă, recunoscința și grația" Regelui. 
Noi vomă ave datoria a urmări cu atențiune viitorea 
loră păș re și purtare, și în orice casă, in care obser- 
vămil că cu intențiune nu implinescă ori împlinescă f^u 
dorința Regelui, a le ține înainte cuvintele Regelui și a 
le aminti datoriile publice.

„Der să mergemă mai departe. Regele a vorbită 
și înaintea deputațiunei preoțime! valahe despre fidela 
alipire cătr.l țeră și cătră legile ei. Și Indeplinescă mcă 
și viilailm datoriile acestea? Nu, ori numai leu și intr’a- 
ceea numai constrinși de nevoiă... Mereu li ’-i spusă 
că legea, ca espresiune viuă a voinței totale a statului, 
cere necondiționată respectare dela toți cetățenii statului 
fără deosebire de rassă și credință.

„Dovedit’au Valahii acestă respectare necondiționată 
legiloră stalului ungară in fote cașurile? Forte adesea 
nu. și aijî chiar legile ce se referă la ei numai atunci le 
recunoscă, decă le place. Acum, după vorbirea Regelui, 
potă înțelege, că fidela alipire cătră țeră și cătră legile 
ei nu e o afacere a voinței individuale, ci o datoriă pu- 
bl că de supusă, căreia nu i se păte sustrage nici Vala- 
hulă, mcl Sasulă, nici Slovaculă, nici Serbulă, ca și Un
gurule ea neamă conducătoră și întemeiătoră de stată.

.Vorbindă astfelă Regele cătră deputațiunea va
lahă, dele totodată espre-iune concepțiunei, că popOrele 
de sub sceptrulă coronei ungare nu potă se ocupe față 
cu legile țârei nici o posițiune deosebită, deci plângeri 
in ace<lă privință nu potă fi luate în semă și Regele 
ungurescă nu pole pune pe astfelă de representărl ab
solută nici ună pondă.

.Vorbele citate ale Regelui au, tocmai liindă că 
suntă îndreptate preoțiinei valache, cu atătă mai mare 
ponderosilate, fundă că precum se scie tocmai în cer- 
culă acestei preoțim! e representată în cea mai mare 
măsură acelă elementă, care consideră ca nengăduibilă 
pentru valahismă formațiunea cu ordinea legală, și de

Nisiințele Rușiloră potă fi de nitură a sdruncina 
puterea ndstră în așa gradă, ca să nu mai putemă fi in 
sture a ne opune tendințeloră ulteriore ale Rusiei. Ur
mezi der, că înainte de tote, armatele rusesci trebuie să 
ră.mnă. să sfarme forțele Austro-Ungare, pentru ca in 
urmi să pdtă proceda, cu totă energia și in modă ra
dicală, la paralisarea intereseloră economice, naționale 
ale Imperiului nostru și acesta, pentru ună limpă mai 
îndelungată

Politica României insă, pole că ar urmări unu s :opă 
cu multă mai modestă și anume, prin lărgirea posesiu- 
neloră sale teritoriale și prin îmulțirea populați unei sale : 
să câștige ună rangă între statele europene, care să-i a- 
sigure, în afară, o influență mai mare. De ac ea și con
du vrea răsboiului, din partea Româniloru, nu va putea 
lua caracterulă unui resboiu absolută, așa cum trebuie 
să ne așteptămă dela acela ală Rușiloră.

Cu totă lealitatea ce o presupunemă aliatului ru- 
sescii este evidentă, că România numai atunci șl ar pută 
atinge scopulă dorită, când s’ar întâmpla, ca forța nâstră 
prin ipală să fiă sdrobită totalmente, sfârșită, pentru care 
cred-mă, că ară lrebui să se unăscă ambele armate a- 
Iml», precum am tj'-să mai susă.

(Va urma). 

drece vestesce, că Valahii numai atunci se potă supune 
disposițiuniloră legii, decă ea înlătură Iote gravaminele 
loră speciale și satisface tote dorințele loră speciale. A- 
ce.ștl popi polă li a um in clară despre datoriile ce sunt 
obligați a le împlini.

Acum polă sci, că Regele nu sufere nici o oposi- 
țiune contra legii și nu eunâsce nici o călcare a drep
tului, care vere o remediare în afară de lege. Acum 
polă sni, că datoria preoțimei este a cultiva cu zelă in
tre credincioșii ei — așadâră între supușii de limba va
lahă — fidela alipire cătră legi și concordia frățâscă în 
tre confesiuni și naționalități. Acăstă datoriă insă este 
absolută necompatibilă cu acea tentință, ai cărei inter- 
prețl au fostă lo'mrai preoții și care a avută ca urmare, 
ca Valahulă să ridice plângeri speciale contra ordinei 
legale a statului și să ațițe ura de rassă între cetățenii 
statului de limbă și confesiune deosebită..."

Acestă fățarnică toiă ungurescă, care dă lecții de 
fidelitate și alipire cătră t"onă și țâră, de respectă cătră 
legi etc., seria in Nr. 86 dela 18 Aprilie a. e. in arti- 
eululă de fondă următârele:

„Consiliulă de direcțiune elă districtului bisericeseă 
calvimcă face prin o circulară cunoscută cercuriloră bi- 
sericescl și colegiiloră, că institutnlă geografică ces. reg. 
din Viena a făcută o edițiune a portretului Maiestății Sale 
Regelui nostru pe cale heliografică și pe hârtia chinezâscă 
Decanatele suulă prin acestă circulară invitate să pri- 
mescă cornandele comuneloră bisericescl și să procure 
potrivită cu aceste cuvenitulă numără de esemplare. — 
Pănă acum era — celă puțină prin coleg i — obiceiulă. 
ca pentru tinerime să se procure Rakoczy, Gavriil Bethlen, 
Bocskay, Ilona Zrinyi, Tokoly și martirii. De aici în- 
nainte voră fi alte obiceiuri*.

Amintimă că tocmai Rakoczy, Tokoly și martirii 
au fostă aceia, cari au combătută dinastia habsburgică; 
Tokoly adusese chiar pe Turci in țâră contra trupeloră 
împărătesei.

Brădești, Moldova, 15 Septemvre 1887.

Domnule Redacloră! Țera nășiră pe terenulă in
dustrială este forte tânără; ba paternă dice, că se află 
abia la începutuiă desvoitării sale. Decă totuși a înain
tată intr’o măsură orecare in acăsta direcțiune in tim- 
pulă din urmă, acesta este a se atribui, credă eu, aprope 
esclusivă răsboiului vamală. Din acestă limpă s’a des- 
vollală în țera noslră o ambiția for e nobilă pentru stă
ruința, de a se produce în țeră, pe câtă se pâte, totă 
de ce avemă trebuință. Mari pași s’au făcută și se facă 
pe di ce merge in acestă direcțiune și suntemă măguliți 
a crede, că cu atâtă mai multă se va face în viitură. 
Ținta finală, precum la ori ce întreprindere, ușa și lă 
acăsta, se pole ajunge mai ușoră și mai repede prin a 
flarea celoră mai potrivite și mai practicabile mijlâce. 
Prin cașuri sporadice nu putemă spera nici când la pro
movarea industriei intr’o țeră, precum este a nostră 
Permiteți-mi a-mi esprlma modesta mea părere in acâstă 
privință; înainte însă de a face acăsta, îmi iau voiă a 
descrie pe scurtă unele întâmplări sporadice totă de a- 
cestă feiă petrecute în cei mai din urmă ani de dile, 
atâtă la noi câtă și la conaționalii noștri din Tran 
silvania.

Pe câtă cunoscă eu, se producă unii arlicull indus 
(riali naționali abia numai de câți-va ani încăce. Vene 
rabilulă directoră a scolei normale pedagogice din Bâr 
ladă, d-lă Ioană Popescu, este celă dântâiu, carele a in
trodusă in inslitutulă dirigeală de D-sa împletiturile de 
paiă, cari au ajunsă atji la o frumâsă perfecționare In 
câteva localități, aici la noi s’au făcută unele miel in 
cercări în împletituri de nuiele (mlaje) de cătră învăță
tori rurali; aceste însă nu le putemil numi ca începuturi 
temeinice, spre promovarea industriei in intrega țâră.

In Transilvania se pare a se lucra în direcțiunea 
acesta cu mai multă însuflețire. Incepululă vrednică de 
tâtă lauda l’a făcută zelosulă invgțătoră din Sânte jude 
D lă Petru Grama. D-sa în anulă 1885 ținu primulă 
cursă de industria de casă.

La acestă cursă luară parte numai doi învățători.- 
D-lă Trimbiționiu dela Grădiște (Transilvania) și subsem- 
natulă. Instrucțiunea primită s’a cuprinsă in diferite 
împletituri de papură și ună mică începută de împleti
turi de nuele (mlaje.)

In anu ă următorii 1886, D lă Grama a deschisă 
din nou cursă in S.-jude, âr D-lă Trimbiționiu în Gră
diște. La celă dmlâiu, la care s’a încopiiată și auri 
tulă prin I) lă Aure iu Simonă, au fostă 14 participanțl, 
âr la ală doilea 4.

In vâra anului presentă s’au deschisă apoi mai 
multe cursuri și anume: D lă Grama în S.-jude, cu 4 
ascultători, D-lă N. Negruță in M -L'idoșă cu 6 ascultă
tori, D-lă Boeril in Gherla cu 4 ascultători, D-lu Verfu 
în Gojocna, — In fine d-nii institutori G.-oge Moiană 
și Candido Mușlea în Brașovă, cu 25 ascultători, dintre 
cari 3 amă fostă de aici din judelulil Tutova, în urma 
stăruințeloră neobositului D-nă directoră Ioană Popescu

Dintre aceste cursuri subsemnatu'iă, alară de pri 
mulă din S.-jude, am mai cercetată și pe celă din Gherla, 
M.-Ludoșă și Brașovă. Îmi permită deci a tace o scurtă 
paralelă între acestea.

Conducătorii tuturora acestora cursuri au fostă 
discipolii d-lui Petru Grama; diferința însâ a fostă că 
pe când unii au propagată numai aceea ce au primită 
dela d-lă Grama, alții nemulțămindu-se cu atâta, au cău
tată Iote mijloeele posibile spre a-șl însuși și alțl râmi 
noi și folositori din industria de casă, îtnpărlășindu-i la 
timpulă său mai departe poporului nostru. D-lă Boeră 
și d-10 Verfă au propagată împletituri de papură, de 
paie și în parte de nuiele, apoi auritulă și ceva din co- 
lorită; D-10 Negruță, din aurită și împletituri de nuele 
și erbă de mare, de papură și paie.

Mai multă decâlă ihte acestea constată cu bucu- 
riă că s’a făeutO la cursulă din Brașovă. Zeloșii* d-nl 
George Moiană și Candidă Mușlea nu s’au mulțămită 
numai cu cele câștigate din S.-jude, ei ca neobositârea 
albiniță au căutată și și-au însușită prin tâte mijlâcele 
posibile forte mulțî râmi de industria, dela industriași 
specialiști, âr cunoscințele aduse din S.-jude și le-au 
complectată astfelă, încâtă au pășită în publică cu tâtă 
siguranța ce le-a dată o perfecțiunea la care au a- 
junsă. (Va urma.)

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

BELGRADtl, 30 Septemvre. — Alegerile 
s’au făcutil în cea mai mare ordine. Suntu cu
noscute 120 resultate electorale, cu escepțiune 
de 5—6, toți aleșii fiindQ aderenți ai partidei 
guvernului.

AGRAMU, 30 Septemvre. — StarcevicI s’a 
bolnăvită greu în închisdre.

METZ, 30 Septemvre. — Schnaebele ju- 
nioru (e de 16 ani) a fostu condamnată la 3 
săptămâni închisdre.

DIVERSE.
Cununiă. — D-lă George Stefanovici, comerciantă 

în Brașovă, îșl va serba cununia sa cu d șâra Eugenia 
Comșa, fiica preotului din Covasna, Duminecă în 20 Sep
temvre v. în Covasna. — Felicitări căldurâse!

** *
D’ale Irlandeziloru. — In Fermoy (comitatulă Cork) 

populațiunea, care asculta discursulă unui deputată, a 
lostă atacată de polițiă cu baslone; 14 persâne au fostă 
rănile și c-âțl-va agențl de polițiă au fostă bombardați 
cu pietre. Poliția a primită apoi ajutâre din Mitchells- 
town. Populațiunea le-a primită cu pietre, a spartă gea
murile judecătoriei. Se făcu o nouă incăerare și mai 
multe persone cădură rănite.

* * *
Casu de turbare în Buzeu. — Femeia Mița Stă- 

nescu, o văduvă tenără din Buzău, cădu Sâmbăta tre
cută greu bolnavă. Simptomele bălei erau cu totulă cu- 
riâse: deliră, tremurăturl, dureri in șira spinării, greu
tate la înghițită și din când in când accese de sufoca- 
liune. Complexulă tuturoră acestoră simptome făcu pe 
mediculă curantă să presupună o bâlă nervâsă. Boia 
agravându-se inse din ce în ce mai multă, doctorulă So- 
tecă a fostă chemată la consultă. Contra opiniunii co- 
legiloră săi elă susținu îndată că pacienta este turbată 
în ultimulă stadiu, de unde nu mai este scăpare. Cu 
multă precauțiune, doctorulă Sotecă descoperi mumei 
nenorocitei adevărata natură a bălei pentru a preserva 
pe cei dimprejurulă bolnavei de atacurile la cari ar pu
tea fi expuși din partea furiâsei victime a turbării. Pri- 
marulă orașului, d. Constantinescu, fiindă avisată de 
doctorulă Sotecă de acestă casă, s’a declarată gata de 
a trimite pe bolnava pe propria sa cheltuială la Pasteur, 
der mediculă arătândă că mârtea este iminentă, se re- 
cunosi-ă că ajutorulu ar veni prâ târijiu. După trei (jile 
sărmana hidrofobă muri în cele mai teribile convulsiunl 
caracteristice turbării, lâsândă in urma ei doi copilași 
și o bătrână mumă care a perdută în ea pe ultimulă ei 
copilă.

Necrologd. — Dr. Aurel Mureșianu, Redacloră ală 
• Gazetei Transilvaniei», in numele său, ală suroriloră 
sale Elena Groza și Sevastia C. Davidescu, ală frațilorfl 
săi lacobă Mureșianu, profesoră de musieă, și Traiană 
Mureșianu, sculptoră; ală nepoțiloră săi Marin și Va- 
leria Mureșianu, Huria și Mironă Davidescu, ală cum
natei sale Elisa Mureșianu, ală cumnațiloră săi Locote
nent ă-Colonelu Moisc Groza și ingineră Constantină Da
videscu, precum și ală tuturoră celorlalte rudenii din 
locă și din depărtare, anunță cu adâncă întristare și du
rere, că seumpulă și neuitatulă său Tată

IACOBt MUREȘIANU
Directorii gimnasialil în retragere, Editorii, proprietarii 
și fostă Redactorii ală „Gazetei Transilvaniei*, Membru 
onorară ală Academici române, Membru fundatorii ală 
Associațiunei transilvane pentru literatura și cultura po
porului română și alăAssociațiunei meseriașiloră din locă, 
Membru în consiliulă orașului și în consiliulă comitatului 

Brașovă etc. etc.
șl-a finită cursulă neobositei sale vieți după o suferință 

scurtă în ală 75-lea ană ală etății.
Rămășițele pămentescl ale scumpului decedată se 

voră rădica Sâmbătă în 19 Septemvre st. v. (1 Octomvre 
st. n.) din casa sa, piața mare Nr. 22, și se voră așeija 
la ârele 3 p. m. pentru eternă odihnă în mormântulă 
familiară din cimilerulă din Grăveră.

Brașovă, 17 (29) Septemvre 1887.
Fiă’i țărîna ușără și memoria neuitată 1

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redacloră responsabilă: Dr Aurel Murosiano.
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flaMUlf la bure* da iftitrsa <le tluciiresel.
din 28 Septemvre st. u. 1887.

Rentă de aură 5°,0 . . . 100 20
Rentă de hârtiâ 6°/0 . . 87.10
Imprumutula căiloră ferate

ungare........................—
Amortisarea datoriei cii- 

lortl ferate de osta ung.
(1-ma emisiune) . . . —.—

Amortisarea datoriei căi- 
lora ferate de osta ung.
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi- 
lora ferate de osta ung.
(3-a emisiune) ....------

Bonuri rurale ungare . . 104.30 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.20 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișO............................ 104.50
Bonuri cu cl. de sortare 104 30 
Bonuri rurale transilvane 104 25

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

vina uug........................ 100. —
lmprumutula cu premiu 

ung.................................  122 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segediuului . 123 50 
Renta de hărtiă austriacă 81 25 
Renta de arg. austr. . . 82 45
Renta de aura austr. . . 112 40 
Losurile din 1850 . . . 135.50
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................881 —
Act. băncel de credita ung. 287.75
Act. băncel de credită austr.282.10
Argintula —. — Galbinl 

împărătesei ................. 5.95
Napoleon-d’orl .... 9.96
Mărci 100 imp. germ. . . 61 55 
Londra 10 Livres sterlinge 125 85

Cota oficială dela 15 Septemvre st. v.

Cump.

Renta română 5°,,). 91’/a
Renta rom. a mort (5°/0) 95’/.

» convert. (6°/0) 1-9’/.
i împr. oraș. Buc. k20 Ir.) 35—
1 Credit fonc rural (7“/0) 104’/,
I jț >> <5°/0) . 89>/a1 urban (7%) . . 103’/,

• • . (6o/o) • 94—
• • (5»/„) . . 87—

Banca națională a României 500 Lei------
Ac. de asig. Dacia-Rom. ------

< > » Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 14.—
Bancnote austriaee contra aură. . 2.01

TARIFA
aniintiirilorfi si iiisertiuiiilorii.

1 1 1

Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. —cr. 6.
Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.

Pentru repețiri se acordă uruiătorele rabate:

Pentru repețiri de 3— 4 ori • 10°|o

n „ V 5- 8 n • 15°|o

n „ ,, 9-11 • 20°|o

„ „ 12-15 >) • 30°|„

V „ „ 16-20 • 40°|o

Dela 20 de repețiri în susti • 50°o

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în-
voiri și reduceri și peste cele înseninate mai susu.

1887.

vend.

92’/,
95’/,
9)’/,
36 -

105’/,
90>„

103’/.
95—
87’/a

14.’/.
2.02

Uufăutu pieței Brașavu
din 29 Sep temvre st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . . . Cump 8.64 Vând 8.68

Argint românesc . . . 8 60 » 8.65

'iapoleon-d’ort . . 9 94 * 9 98

Lire turnesol................. 11.22 > 11.28

Imperiali..................... 10.21 • 10.26

Galbeni......................... 5 86 > 5.90

Scrisurile fonc. «Albina» 6®/0 . . 101.— • 102.- -

n * » ^°/o • » 98.— 99.—
Ruble Rusesc! .... 109.— » 110.—

Discontulă . . . » 7—1 0°/. pe ană.

Sosirea și plecarea trenuriloru și posteleră în Brașovu.
I. Plecarea trenuriloru:

1. Dela Brașovu la Peșta:
Trenulă de persâne Nr. 307: 7 ore 20 de minute săra. 
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută diminăța.

2. Dela Brașovu la Buouresoi:
Trenulă accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța. 
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după ametjî.

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

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amăijl.
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresoi la Brașovu:
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera. 
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedl.

A. Plecarea posteloru:
a) Dela

c) ,,
d) .
e) r

Brașovă la lieșnovă-Zernescl-Branu: 12 6re 30 min. după 
„ „ Zizină: 4 6re după amățp.
„ in Secuime (S. GeorgI): 1 oră 30 mmute ndptea.
,, la Făgărașu: 4- ore dimineța.
„ la Săcele: 4 bre dimineța.

B. Sosirea posteloru:

ame<p.

a) Dela Reșnovu Zernescl-Branu la Brașovă: 10 bre înainte da ametp.
b) „ Zizinu la BrașovO: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la BrașovO: 6 bre săra
d) „ Făgărașu la Brașovă: 2 bre dimineța.
e) „ Săcele la BrașovO: 6 ăre 30 minute săra.
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Publicatiunile „MIKUKIBI KEGRUT1U"
’ — GHERLA — SZ.-UJVÂR. — ’

Probitatea în copilăriă. Schiță din .-f»ra educa-, 
țiunei. După Ernest Legouvh, membru ală academiei, 
francese. Prețuia 10 cr.

Barbu cobzarulu. Nuvelă originală de Emilia
Lungo. Prețulă 15 cr.

Hermann și Dorotea după \V. de Goethe, traduc- 
țiune liberă de Constantin Morariu. Prețulă 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 ace, după Eu 
ripide, tradusă in versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Peîulantulu. Comediă în 5 acte, după Augusto
Kotzebue tradusă de Ioană St. Șuluță Prețulă 30 cr. 

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută in sa’ele 
gitnnasiului dm Fiume prin Vincețiu Nicoră prof. gim- 
nas. Cu portrelulă M. S. Regina României. Prețulă 
!5 cr.

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

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese de 
Ioană Popă Reteganulă. Ună volumă din 14 cole. 
Prețulă 60 cr

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
aură. Studiu archeologică de I). O. Olinesdu. PrețulO 
20 cr.

Apologia. DiscusiunI filosofice și istorice maghiare 
privitdre la Romani, invederile și rectificate de Or. 
Gregoriu Silași. — Partea I. Paulă Hunlalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. PrețulO 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vorbire și scriere 
invederită și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. (Opă 
completă ) Broșura 1. II. și III. Prețulă broș. 1. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Tble trei împreună 
costau 1 fi. v. a.

Biblioteca Săteanului Românii. Cartea I. II. III.
IV. cuprin4endă materii f6rte interesante și amusante. 
PrețulO la tbte patru l fl., câte una deosebită 30 cr.

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

Colecte de Recepte din economiă, induslriă, 
merciu și chemiă, pentru economi, industriași și 
^mercianțl. PrețulO 50 cr. 

i Economia pentru scblele 
TI. PrețulO 30 cr.

îndreptară teoreticii și 
mentulu intuitivă in folnsiilă

AMICULU FAMILIEI. Qiară beletristică și enciclo 
pedică-literaru cu ilustrațiuni, Cursulă XI. — Apare 
in 1 și 15 di a lunei în numeri de câte l’/a —2’/a cole 
cu ilustrațiuni frumbse; și publică articlii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanurî, suvenirl de călătorii ș. a. — 
Mai departe tracteză cestiunl literare și scientifice, cu 
reflesiune le cerințele vieț'i practice; apoi petrece cu 
atențiune vieța socială a Româniloră de prefutindenea, 
precum și a celorlalte popotațiuni dm patriă și străi
nătate; și prin umorii dulce și satiră alesă nisuesce 
a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste totu nisuesce a întinde tuturora indi- 
vidiloră din familtă o petiecere nobilă și instructivă.
— PrețulO de prenumerațiune pe anulă întregii e 4 II. 
peniru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibill și în timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revistă bisericescă, scolastică 
și literară. Cursulă XIII. — Apare in broșuri lunare 
de câte 2’/,—31/. cole; și publică articlii din sfera lu- 
turoră sciințelorfl teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbălorî și diverse ocasiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice șt scientifice- 
literarî. — Prețulă de abonamente pe anulă inlregO 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă- 
libili și in bilete de bancă și in timbre poștali.

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

Puterea amorului. Nuvelă 
vinară. Prețulă 20 cr.

Idealulă pierdută. Nuvelă 
C. Z Rovinară. PrețulO 15 cr.

Opera unui omit de bine.

originală de Paulina

originală. —
— de Pau-

Prețulă 15 cr.
Nuvelă poporală

codrului. Baladă

de Georgiu

de Georgiu

Nuvelă
Continuarea nuvelei: , Idealulă pierdutu“ 
lina C. Z. Rovinară.

Fontâna dorului.
Simu. Prețulă 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețulă 10 cr.

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

Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea
Iti Dragoșă. Nuvelă istorică națională. PrețulO 20 cr 

Numerii 76 și 77. Naraț une istorică după Wachs- 
mann, de Ioană Tar.co. Prețulă 30 cr.

popor, de T. Roșiu.
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parandiali), a învgțătorilorO și a alloră bărbați de scblfl, 
de V. Gr. BorgovanO, profesoră preparaudială. Pre
țuia unui esemplară cu porto francată 1 fl. 80 cr. 
a. In literatura nostră pedagogică abia aflămă vre-ună
opă, întocmită după lipsele scbleloră nbstre in măsura 
în care este acesta! pentru aceea îlă și recomandămă 
mai alesă Diredoriloră și învățătorilor^ ca celoră in 
prima liniă interesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. Di Vas. Gr. Borgovană. PrețulO 15 cr.

Manuală de Gramatica limbei române oentru sca
lele poporali in 3 cursuri de Maximă Po; 0 profesoră 
la gimnasiulă dm Năsăudă. — Manualulă acesta este 
aprobată prin InaltulO Ministeră de cultă și instruc
țiune publică cu rescriptula de dato 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețulă 30 cr.

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

Carte conducătore la propunerea calculărei in 
scola poporală pentru învățători și preparantfl. Broș. 
I. scrisă de Gavrilă 'l'rifu, profesoră preparandială. 
Prețuia 80 cr.

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

ciuni și cântări bisericești forte frumosă ilustrată. Pre
țulă unui esemplară broșată 40 cr. legală 50 
gata in pânză 60 cr. legată mai lină 60, 80, 
I (1, in legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritaru sufletescfl. Cărticică
găciunl și cântări bisericesc! — frumosă ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericesc!. Prețulă unui esemplară 
broșata 1* cr.,

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii
școlari de ambe secsele.
m6se. Prețulă unui esemplară trimisă franco e 10 
cr.; — 50 esemplare costau 3 fl.: 100 esempl. 5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei 
de D deu urmată de mai multe rugăciuni frumăse. Cu 
mai multe icbne frumb.se Prețulă unui esemplară 
espedată franco e 10 cr.. 50 esemplare 3 fl., 100 esem- 
ulare 5 fl. v. a.

Epistolia D N. Isusu Christosă. Prețuia unui

cr. le-
90 cr.

de ru-

legată 22 cr., legală în pânză 26 ce.

practică pentru învăță-1
eleviloră normali (;>re- fsrrnplară legată e 15 <r.

Cu mai multe ic6ne fru-
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