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In memoria lui IACOBU MUREȘIANU.
9

----------------------------

Brașovu, 21 Septemvre 1887.
Continuămă atjl cu estrasele din însemnă

rile autografe ale neuitatului nostru editorti, pe 
care l’amft condusă alaltaeri, cu inima sfâșiată, 
la moi mentă.

Etă ce cjice elu între altele cu privire la 
stăruințele sale culturale, naționale și sociale.

„„Gazeta Transilvaniei" și „F6ia pentru 
minte inimă și literatură" suntă martore că spiri- 
tuia de reunire a puteriloră, pentru înlesnirea înăl- 
țărei în cultură a poporului română, a fostă nu
trită si la timpulă său resuscitată de nenumă
rate ori în sînulă publicului română, ma pre- 
mergevea ca esempîu încă n’a lipsită din parte- 
ne înființândă „Reuniunea femeiloră române spre 
ajutorulă crescerei fetitelorti române orfane11 etc. 
în Brașovă, care îndată după revoluțiunea din 
1848, cătră finele anului 1849 îșl luă începu- 
t.tilă...

„La aducerea în vidță a gimnasiidui română 
din Brașovă am colaborată prin îndemnă, ca în 
grădina ce se cumpără de cătră frații comercianțl 
români din Brașovă să se rădice șcble române, 
gimnasiu etc., spre înălțarea culturei între Ro
mâni, că numai acâsta va fi în stare a rădica 
fericirea Româniloră. Simțulu celă nobilă ală 
Româniloră brașoveni întru a întreprinde tote 
posibilele încercări, s’a manifestată și la desle- 
garea problemei acesteia cu totă soiulă de oferte, 
colecte și binefaceri, încâtă în 17 Septemvre 
1851 s’a pusă cu cea mai lăudabilă și mai fru- 
m6să ceremonia din partea comercianțiloră și a 
preoțiuiei pătra unghiulară în fundamentulă gim- 
nasiului de adi, cântată, după cuvântări și pre
dice, și prin poesii latinesce și românesce, „scfise 
din adenculă sufletului, cu urări de înălțare la 
Universitate, scrise și declamate în genunchi cu 
cea mai sinceră bunăvoință națională de Iacobă 
Mureșianu.......“ (Vecjl „F6ia“ etc.)

„întreprinderile naționale patriotice de totă 
soiulă au fostă în principiu cea mai delicată 
cfirdă a răsunetului „Gazetei Transilvaniei" și a 
„F6iei“.

„La Associațiune — am îndemnată de tim
puriu și cu esemplu ca membru, ma și pentru 
înființarea unei Academii de drepturi română în 
patriă-ne am făcută ună începută cu sacrificii 
adause de mulțl bărbați binefăcători cu semță 
nobilă".

„înființarea iustituteloră române de credită și 
economii pentru poporală română am reclauiat-o 
și am sprijinit’o din tote răsputerile la timpulă 
său premergendă și cu esemplu pârtiei pătoru la 
înființarea loră la „Transilvania", „Albina" ș. a.

„...La inițiarea unui bală pentru Reuniu
nea femeiloră române, spre înmulțirea fondului 
ei in folosulu crescerei serului femeescă ală nați- 
unei române fără osebire de confesiune — am for
mată și joculu „Romana11, „care spre a-lu feri de 
ori-ce corcituri s’a croită și făcută în casa înte- 
meiătorului Reuniunei I. M., după cum l’a des
crisă și în versuri (ve<}l „F6ia“ de atunci.)...."

„...Intr’aceea se crescea junimea română fără 
osebire confesională pe struna cea mai delicată 
a semțului națională română atâtu în scdlă, câtă 
și în societate, în scrisă și în conversărl, cu în
demnă de repețite ori reînoitu și recomandată, 
pentru ca să se sacrifice și ea cu fiii mei dim
preună pentru luminarea și înaintarea Româniloră 
reclamândă totă feliulă de progrese folositdre 
dela ei și aducendu la viăță associațiuni de totă 
soiulă, cari potu asigura esistența și înaintarea 

poporului română în totu ramnlă de cultură: 
sciință, comerciu, economiă, industria, arte etc. 
etc. în patria sa mamă".

„Să nu fiă sată ori comună română, care 
să nu fiă reunită ori asociată cu comunele ve
cine române pentru esercitarea, apărarea și sal
varea dreptului de limbă română în politică, ca 
și în biserică și scfilă, unde șoviniștii maghiari 
îșl facă mereu calcule peste calcule, ca să ne 
maghiariseze t6tă suflarea românăscă, încă până 
și pe cei de dincolo de Carpați, decă ei prin 
certe politice de partide îșl voru uita de reînoirea 
simțului națională română și nu voră jertfi totă 
pănă la ultima picătură de sânge.. . pentru sus
ținerea vieții și a limbei sale daco-române, istro
române și macedo-române."

„Deci faceți reuniuni peste reuniuni pentru 
înaintarea în cultura națională, câtă și cu scopu 
de a restaura și înloca curagiulă Românului de 
a’șl apăra dreptulă de egalitate perfectă politică 
între naționalitățile patriei fără frică și cutre
mur ă.u

Mâne vomă încheia șirulă acestora sfaturi 
ce cu limbă de infirte ni le-a lăsată moștenire 
bătrânulă luptătoră pentru vieț? și drepturile 
națiunei reproducendă frumosulă pasagiu pri
vitori la stăruințele sale din trecută, unite cu 
ale altoru meritați bărbați, pentru introducerea 
literiloră străbune latine.

In cursulă cailei de eri și de a<JI, Redactorulă „Ga
zetei Transilvaniei» a mai primi O următOrele telegrame 
și scrisori de condolență:

Sibiiu, 21 Septemvre (3 Octomvre.,)
Primiți sincerile mele espresiunl de condo

lență pentru perderea iubitului vostru părinte și 
domnului meu profesoră. Veclnica lui pomenire.

Popea, vicari).

Budapesta, 19 Septemvre (1 Octomvre).
Sincere condolențe pentru perderea scum

pului vostru părinte și mare patriotă.
Alexandru Farra,

secretară de legațiune cl. I, consulă ge 
nerală ală M. S. Regelui României.

Budapesta, 19 Septemvre (1 Octomvre).
Vă esprimă sincera mea compătimire la du

rerea vdstră și a națiunei.
loanu Poruțiu,

secretară interpretă alo consulatului 
generala ală României.

iBucurescI, 19 Septemvre (1 Octomvre.)
Impărtășimă durerea Româniloră pentru per

derea celui mai zelosu publicistă Iacobă Mure- 
reșianu. Eternă fiă amintirea lui!

Grandea și Frâncu.

Salina, 20 Septemvre (2 Octomvre.)

Trista veste ce am primită a<Jl despre mfir- 
tea scumpului vostru părinte, a neobositului lup- 
tătoru, a mișcată viu inima mea. Vă rogă, pri
miți espresiunea sentimenteloră mele de condo
lență pentru acăstă ireparabilă perdere.

Sântu.

Budapesta, 20 Septemvre (2 Octomvre.)

Ca vechiu amică stimătoru ală venerabilului 
repausată iau parte la durerea ce resimte na
țiunea ndstră și familia vdstră.

Alexandru Romanu.

Titnișdra, 20 Septemvre (2 Octomvre.)

Sincera mea condolență pentru perderea 
demnului bărbată ală națiunei ndstre și tată ală 
familiei vdstre, Iacobu Mureșianu. Rotariu.

Poiana sărată, 20 Septemvre (2 Octomvre.)
Primiți sincera mea condolență.

loanu Băloiu, protopopă.

Șimleulfl Silvaniei, 19 Septemvre (Oct.)
Lacrimile de condolență și simțămintele nds- 

tre de recunoscință se turnămă în sînulă mamei 
națiuni române, carea va ridica din ele monu- 
mentfi neperitoeu celui mai intrepidu conducă- 
toră ală său Iacobu Mureșianu.

Românii Sălăgienl.
Turda, 19 Sept. (1 Oct.)

Românii din Turda și giură, din inimă par
ticipă la adânculu doliu și ireparabila perdere ce 
a suferită națiunea și familia.

Miincheu, 19 Sept. (1 Oct.)
Associându-raă cu întrăga familiă la durerea 

pentru perderee iubitului vostru tată, primiți sin
cerile nfistre condolențe. Eremia Popa.

Turda, 19 Sept. (1 Oct.)
Regretămu din inimă perderea iubitului vos

tru părinte și a multă stimatului nostru nașu.
Dr. Radu și soția Emilia.

Oradea mare, 19 Sept. (1 Oct.)
Mortului lucdscă lumina cerăscă, cei vii se 

primăscă compătimirea frățdscă.
loslfu Romană.

Clușiu, 20 Sept. (2 Oct.)
Cu cea mai adencă tristeță pentru perderea 

nu numai familiară, ci și națională, venimă a vă 
esprima adevărata nfistră condolență.

Almășiană, Isacu Alesiu Popă, 
Bohățieiu, Vajda, G. Popu. Em. 
Popu, Coroianii, Silași, Podobă.

Sibiiu, 18 (30) Septemvre.
Vă rogă stimate domnule și amice, să pri

miți și să comunicați întregei jalnice familii sin
cera și profunda mea condolență pentru perderea 
ce ați Indurată și fiți siguri că lacrimile v6stre 
suntu totodată și ale națiunei române.

Elia Măceilariu.
Rodna vechia, 19 Septemvre (1 Octomvre).

Primiți cea mai sinceră condolență pentru 
perderea ireparabilă. pOpa Domide.

Cohalniă, 19 Septemvre (t Octomvre).

Durerea familiei vfistre este și a ndstră. 
Perderea marelui dascălă, care a dată națiunei 
spiritulu de viăță, a marelui și zelosului ante- 
luptătoru, care n’a cruțată nici ostenălă, nici 
avere, nici chiar libertatea personală pentru e- 
manciparea nămului nostru și pentru apărarea 
drepturiloru lui, este perdere națională nerepa- 
rabilă. Primiți condolență foșttiloră săi discipull.

Clemente Raicu, vice-protopopă. 
George Lungu, proprietară.

înmormântarea.
Pe lângă cea mai viuă și umărăsă participare a 

publicului brașoveană de tăte naționalitățile s’a săvâr
șită Sâmbătă după amâtjl înmormântarea bătrânului Ia
cobă Mureșianu. Au oficiată la înmormântare delegații 
Escelenței Sale prâ sâuțitului Metropolită ală Albei-fulie 
și Făgăra.șă d-nii canonică Ioană M. Moldovană și pro- 
fesorulă Dr. Augustină Bunea, precum și cei doi preoți 
din Tohanulă-vechiu. Preoțimea românâscă din Brașovă 
a asistată în corpore la conductulă funebrală, la care 
au luată parte elevii gimnasului româDă și ai celui rb- 
mano-calolică cu corpurile loră profesorale, corpulă pro
fesorală ală scdleloră evangelice, preoți de diferite con-
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fesiunl, deputațiunl din satele dimprejură și notabilită
țile civile și militate ale Brașovului.

Nepermițându-ne atjl spațiala vomă publica mâne 
unii raportă detaiată despre înmormântare, dândă locă 
a<)I numai vorbirei funebrale de mai josă, care cuprinde 
date și trăsuri din vieța și faptele răposatului.

DiscurstL funebralti
rostită de d-lu l)r. AugUStillU Buiiea projesoru 
de teologii! în Blașiu, la înmormentarea lui l(t- 

C.obti MureșiftlH!, în capela din Grovera.
înțelepciunea va lăuda sufletultl 

seu și în inijloculti poporului se 
va mări.

Ini. lui Sirach 24. 1.

Lacrimele, ce le amă vărsată pe nwrmentulă unuia 
dintre cei mai energiei anteluptători naționali, abia s’au 
uscată , sunelulă lugubru ală clopoleloră, ce vesteau 
mOrtea celui mai erudită bărbate romănă, abia a înce
tată, vestinentu’ă de jale, ce l’a îmbrăcată națiunea ro
mână la apunerea nemuritorului canonică și preposilă 
capitulariu Timoteu Cipariu, încă nu l’amă desbrăcală, și 
deja firulă electrică a vestită în tăte părțile locuite de 
Români trecerea în sînulă eternităței a fericitului în Dom- 
nolă lacobă Mureșianu, carele în ună periudă lungă de 
50 ani a luminată ca ună fără maritimă cărările, pre 
cari poporulă română s’a nisuită printre valurile vieții 
sale grele să ajungă la limanulă unei sorți mai bune, la 
limanulă fericitei sale culturale și naționale. O familiă 
vrednică ărășl suspină, o națiune intregă erășl plânge, 
o biserică românescă ârăși jălesce, și în mijloculă acestui 
doliu universală sortea nemilâsă îmi impune necesitatea 
durerosă de a-ml astupa isvorulă lacrimeloră, de a-mi 
năduși suspinele și de a vărsa pre inimele vdstre sânge
rate, în locă de lacrime, balsamulă, cu care singură re- 
ligiunea creștină scie alina durerile mari!

Religiunea Mântuitorului nostru Isusă Christosă, 
carea luminâză pe ori ce omă ce vine în lume și reguleză 
inimele âmeniloră in totă vieța loră, serbezi chiar și în 
giurulă acestui sicriu ună triumfă strălucită, deorece pre 
când noi vărsămă amare lacrime pentru pierderea unuia 
dintre cei mai credincioși fii ai bisericei și cei mai mari 
binefăcători ai neamului românescă, ea ne arătă, că și 
astăzi împrăsciă în Iote părțile adevărata lumină a înțe- 
lepciunei, adevăratulă zelă pentru mărirea Ființei supreme, 
adevărata iubire cătră deanropele, pentru ca astfelă să 
formeze omeni înlr’adevără înțelepți, omeni mart înaintea 
lui Dumnedeu, mari înaintea omeniloră și vrednici de a 
fi măriți de popore întregi.

Ună astfelă de bărbată formată sub inriurința sântei 
ndstre biserice este și fericitulă în Domnulă lacobă Mu
reșianu, care în totă vieța sa și in Iote laptele sale a 
demonstrată, că este adevăratulă înțeleptă, adevăratulă 
creștină, adevăratulă amică ală umanității, binefăcătorul^ 
poporului, din sînulă căruia a eșită, și fala bisericei, de 
care s’a ținută, așa încâtă cu totă dreptulă putemă să-i 
aplicămă cuvintele înțeleptului Sirah: «Înțelepciunea va 
lăuda sufletulă său, și în mijloculă poporului se va mări.

Provedința dumnecjeâscă. triști ascultători, nu a 
concesă numai cetățiloră superbe și farailieloră ilustre și 
domnesc! privilegiulă de a produce și a forma omeni 
mari, suflete nobile și capabile de întreprinderi falnice 
și nemuritâre. Dumne4eu, carele pre Davidă l’a ridicată 
de lângă turma de oi pre celă mai strălucită tronă; 
Dumnezeu, carele din pescari a formată pe cuceritorii 
lumei și iniemeiătorii bisericei, a voită, ca alesulă său 
lacobă Mureșianu, carele avea să devină unulă dintre 

cei mai înțelepți și energici conducători ai poporului ro- 
mânescă, să se nască din o comună rurală eu numele 
Rebrișora de pe leritorulă fostului regimentă ală Il-lea 
de graniță, și din o familiă modestă de preot ă ro 
mână.

Talălă lui nu cunoscea ocupațiune mai de lipsă de- 
câfă crescerea fiului său, însă eu nu me voiu ocupa cu 
educațiunea, ce a primit’o fericitulă în Domnulă în casa 
părintescă dela 27 Noemvre anule 1812, când a vădută 
lumina 4'lei, pănă in momentulă, când a părăsită acea 
casă iubită, deorece numai omenii de tbte dileie aternă 
dela educațiune, pre când sufletele mari surită in stare 
a și da ele singure acea educațiune, care să-i facă capa
bili de fapte mari și întreprinderi generdse. Ună astfeliu 
de sufletă a fostă și fericitulă în Domnulă, carele, sem- 
țindă de timpuriu o sete nestinsă pentru seiință, încă în 
anii cei mai fragezi și-a îndreptată pașii săi spre scola 
grănițărescă din Năsăudă, unde sub instrucțiunea zelosu
lui Ioană Mariană, carele mai tftrijiu a devenită renumi- 
lulu vicariu foraneu ală Năsăudului, a primită cele din- 
tâiu prim-ipie ale sciințci omenescl.

Insă cunoscințele, ce le oferesce o scălă normală, 
erau prea miel pentru mintea cea mare a lui lacobă Mu
reșianu. Pentru aceea pre la anulă 1824- ’lă ’-edemă a- 
lergândă cu doră spre scdlele din Blașiu, acestă (oculară 
puternică, care ’șl revărsa radele sale de civilisațiune și 
cultură națională pretutindenea, unde răsuna dulcele graiu 
românescă, rechiămândă la o nouă vieță ună poporă de 
vecurl cufundată în letargiă.

In acelă Iocașă sfântă fericitulă în Domnulă a 
dovedită o minte ageră, care putea pătrunde cu ușu
rință cele mai grele sciințe, ună sufletă nobilă, care 
era fotdeuna capabilă de a primi adevărulă, ună sufletă 
constantă, pre care nu-lă puteau clăti de pre calea vir- 
tuței nici esemplele rele, nici pornirile vârstei tinerescl. 
In cursulă celoră 5 clase gimnasiale nu cunoscea altă 
ocupațiune, decâtă să-și însușescă locuțiunile netede ale 
limbei latine, să guste elocința strălucită și maiestosele 
vorbiri ale lui Cicerone, și să se preâmble pre vîrfulă 
poeticului Parnasă printre chipurile încântătâre produse 
de fantasia geniiloră din Grecia și Lațiu ; âr în cursulă 
filosofică de 2 ani a percursă în sboră repede teoremele 
și axiomele lui Aristotele și Platone, îmbogățindu’șl min
tea sa și cu alte cunoscințe seridse și folositore.

încununată cu cele mai strălucite succese în stu- 
diele gimnasiale și filosofice, iubită și stimată de erudiții 
lui profesori, dintre cari venerabilulă canouivă Constan 
tină Papfalvi eu lacrimele în ochi ’și aduce și astăzi a- 
minte de elă, ca de unulă dintre cei mai bravi elevi ai 
săi, — fericitulă în Domnulă a fostă primită în semina- 
riulă teologică din Blașiu, unde fote sciințele profane câș
tigate în liceu le-a sânțită și perfecționată cu sciința acea 
teologică, care transportă pre omă in societatea lui Dum 
necjeu și-lă face capabilă a deveni ună adevărată înțe
lepții.

Ferice 1 ferice 1 de locuitorii acelei cetăți, cari voriî 
avâ norocirea de a primi in mijloculă loră pre ună băr
bată înzestrată cu cunoscințe atâtă de vaste, sacre și 
profane, și împodobită cu virtuți atâtă de frumdse, creș
tine, civile și sociale, cum a fostă fericitulă în Domnulă 
după terminarea studieloră sale în Blașiu: ferice de voi 
frațiloră Brașoveni, cari mai ântâiu și nemijlocită ați 
primită reflexulă racjeloră ce se revărsa din o minte 
atâtă de luminată, și aventulă, ce l’a imprimată socielă- 
ței românescl esemplulă virtuțiloră marelui lacobă Mu
reșianu 1

Fericitulă în Domnulă a fostă chemată la Brașovă 

prin întrepunerea humanului abate și plebană romano- 
catolică Antoniu Kovăcs, carele și înlr’ună străină a «ciută 
prețui calitățile lui eminente. La începută a funcționată 
la scâla elementară întemeiată prin zelulă numitului abate, 
er după ce s’a înființată gimnasiulă romano-catolică, în 
care pre atuncea studiele se propuneau în limba latină, 
er mai târziu in limba germană, fericitulă în Domnulă a 
funcțională ca profesoră la acelă gimnasiu în decursă de 
39 ani, er ca directoră în timpă de aprăpe 20 ani.

In aceste oficie importante nu l’a susținută nici le
gături de sânge cu mai marii sfii, nici protecțiunf și fa
voruri câștigate prin lingușiri, sâu alte mijlăce neiertate, 
fără numai hărnicia cu care a lucrată cjiua și năptea 
pentru înflorirea gimnasiului, și conseiențiositatea, cu ca
rea s’a dedicată cu tolulă instrucțiunei și educațiunei ti- 
nerimei. O singură dată superiorii lui n’au fostă mulță- 
rniț! cu funcționarea dânsului ca profesoră la gimnasiulă 
romano catolică, și acâsta a fostă cu ocasiunea cunoscu
tului pronuneiamenlă dela anulă 1868, când fericitulă In 
Domnulă a fostă relevată din postă, însă curândă au tre
buită sfi se convingă cu toții, că interesele gimnasiului 
pretindă rechemarea lui în oficiu.

Nimică nu lă lega cu legături mai plăcute de gim
nasiulă romano-catolică din Brașovă, deeâtă cugetulă și 
dorulă fierbinte de a pute fi folositoră tineriloră români, 
cari pe timpulă, câtă a fostă elă profesoră și directoră, 
alergau în numfiră forte mare la acelă gimnasiu. Părinte 
a fostă fericitulă în Domnulă, învfițătoră și Mecenate a 
fostă tuturora tineriloră, cari au venită în atingere cu 
elă : pe cei buni și d ligențl i lăuda, pe cei răi și negli- 
gențl, înfrunta cu totă blândețea și-i abătea de pe calea 
rătăcitei, pe cei lipsiți îi ajuta și încuragia, pe toți îi primia 
cu afabilitate în casa sa, punându-le la disposițiune fe
lurite mijloce spre a înainta în sciințe și virtute. Dâr 
pe altă cale nici nu putea fi folositoră studențiloră ro
mâni, deorece gimnasiulă românescă din Brașiovă încă 
nu era înființată, er la gimnasiulă germană de aci tine
rii români numai cu greu puteau încăpe, și acâsta este 
a doua causă, pentru care a rămasă în serviciulă gim
nasiului romano catolică.

Acestă activitate nu l’a împiedicată nici ună mo- 
mentă a lucra în colonele Gazetei Transilvane, la a că
rei întemeiere a conlucrată eu venerabilulă luptătoră na
țională Georgiu Barițiu, sub a cărui redacțiune a apă
rută acestă organă prețiosă pănă la anulă 1849. De 
atunci încoce redacțiunea a dus’o fericitulă în Domnulă 
pănă la anulă 1878, când reservându-șl numai editura 
foiei a depusă redacțiunea în mânile tinere și vigurdse 
ale fiiului sfiu A.ureliu. In acestă (Jiară escelentă, care 
tot-deauna a fostă celă mai aprigă apfirătoră ală inte- 
reseloră nâstre naționale, și nici odată nu a venită în 
conflictă cu aspirațiunile poporului românescă, fericitulă 
în Domnulă identificându-se cu sărtea poporului, din care 
făcea parte nobilă, a plânsă și suspinată, când timpuri 
grele și împregiurărl vitrege scoteau țipete de durere din 
piepturile frațiloră sfii de ună sânge, s’a bucurată, când 
sorele unoră (JHe senine revărsau radele sale binefăcfi- 
tore asupra unui poporă însuflețită de speranțele unui 
venitoră mai fericită, a îmbrățișată cu căldura unei i- 
niml nobile tote ideile salutare și folosităre pentru propă
șirea nnțiunei românescl. Ie a susținută cu tăriă, le-a 
desfășurată cu înțelepciune, și le-a împrăștiată cu iuțâlă 
în tote orașele, satele, cătunele și casele, unde se aude 
glasulă armonidsei limbe românescl, a sfimenată o mul
țime de idei nouă, cari întrupându-se și realisându-se au 
produsă multe din instituțiunile, cari astăzi suntă scu- 
tulă și fala națiunei nâstre, a «biciuită vițiulă, a încui a-

FOILETONU.

APERAREA TRANSILVANIEI
contra

ROMÂNIEI ALIATA CU RUSIA.
(Urmare.)

Valulă munțiloră Transilvaniei despre România nu 
se p6te străbate cu corpuri mari de trupe, decâtu prin 
trecători anumite (defileurl) relativă puține și forte de
părtate una de alta. In interiorulă țârei inamice dămă 
peste câteva cursuri de apă, mai multă seu mai puțină 
paralele intre ele și anume : în direcția de Nordii- Vestă 
spre Sudu-Vestă, care însă nu ne presintă bune linii de 
apărare, avendă o întindere liniară pre mare și o canti
tate de apă pre mică, așa că nu formeză obstacole de 
terenă destulă de bune pentru apărare

Din causa configurațiunei circumferențiale a țârei, 
aceste rîuri, întrebuințate fiindă ca linii de apărare spre 
Sudu-Estu său spre Sudu (casulă cel mai probabilă) au 
inconvenientulă a pute fi intârse (atacate pe la spate) 
din flanculă stângă ală loră, deorece ele nu cuprindă în 
sine și comunicațiunile ce ducă dela fronlulă de Est spre 
interiorulă țârei.

Din cele <}'Re resn'lă naturalmente, că apărarea 
Transilvaniei se face numai la pOlele munțiloră și aci, 

cu tendința de a preîntâmpina în parte și cu forțe rela
tivă superiore diferitele colone inamice, disputându-le în 
modă absolută debușarea (eș'rea) din defileurl; său |prin 
atacuri concentrice, impingându le înapoi erășl în de
fileurl.

Pentru o asemenea acțiune se cere, bine înțelesă, 
mobililate mare și precisiune absolută în întrebuințarea 
timpului, in fine condițiunl de cari Napoleon de multe 
ori a sciută să tragă cele mai mari folose.

Unde ar fi <5re loculă celă mai avantagiosă pentru 
concentrarea forțeloră principale ale apărătorului?

Acestă locă trebue să fiă:
1) Câtă sfi pdte de asigurată (ferită);
2) Centrală, și
3) Astfelă situată ca sfi predomine liniile principale 

pe cari Românii ară putea înainta cu corpuri de trupe 
mai mari.

Relativă la prima condițiune, loculă de concentrare a 
grosului nostru de trupe, nu trebue sfi fiă prâ aprope 
de frontieră și sfi nu pâtă fi întorsă nici ușoră nici iute, 
pentru că in acestă din urmă casă liniile nâstre de re
tragere ară putea fi periclitate, în consecință, con :entra 
rea forțeloră întreruptă, apfirarea energică și activă cu 
totulă paralisată.

In privința condiției 3-a, nu putemă găsi ună loc 
în interiorulă Transilvaniei, care să cuprindă în sine 

tdte liniile de înaintare ale inamicului și acesta din causă 
că Transilvania nu are forma unui basină perfectă.

De aceea se cere a gâsi ună locă, care sfi predo
mine celă puțină acele linii de înaintare, cari înlesnescă 
mai multă invasiunea română seu cari oferă cele mai 
mari resultate atacului inamică (cele mai periculâse pen
tru apfirătoră) prin urmare, cari corespundă mai bine 
condițiuniloră l-a și a 2-a. In acestă scopă trebue sfi ec- 
saminămă bine liniile de înaintare contra Transilvaniei, 
ce stau adversarului la disposițiune.

Comunicațiunile cari ducă din România în Tran
silvania se polă clasa în 4 grupe, fiă-care dintre ele re- 
presentândă o liniă de operațiune, și anume:

1. Aceea contra frontului de Nord ală Iransil- 
vaniei.

2. Aceea contra frontului de Est.
3. Linia de operațiune îndreptată contra frontului 

de Sud și care se compune din comunicațiunile ce ducă 
directă la Brașovă.

4. Șoseaua din Valea Oltului care, trecendă sfrim- 
târea Turnului roșu, duce prin Sibiiu în Valea Ternavei 
mari și mici și d’aci în Valea Mureșului, unde se unesee 
cu comunicațiunile de Vest a Ardealului.

(Va urma). 
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gialO virtutea, a înfierați! fără cruțare pre aceia, cart 
pentru interese trecâtore și-au vândutei legea și sângele 
și a eternisatO memoria acelor? bărbați, cart au depusă 
capitalele loră spirituale și materiale pe aliariul? bise- 
ricei și alb națiunei, ne a îndemnata cu t6tă puterea cu 
vântului la iubire împrumutată și concordia neclătită in 
fața intereselor? mart naționale, a dată impulsii deose
bită înliințărei de reuniuni culturale, și mai cu semă a 
conlucrată la înființarea reuniunei femeiloră române din 
Brașovă, care dela anulă 1850 până acum șl-a câștigată 
merite însemnate pentru crescerea femeii române.

Afară de aceea, fericitul? în Domnulă a dată tolă 
sprijinul? său morală la întemeiarea gimnasiului româ- 
nescă din Brașovă, a propusă înființarea fondului pen 
Iru Academia de drepturi, conlribuindă elă celă dintâiu 
1000 de 11. la capitalul? acelui fondă, a lucrată in di
ferite chipuri pentru desvoltarea vieței năstre sociale, es- 
tinijându-șî atențiunea sa până și la petrecerile nâstre 
pentru cart a ideală cunoscuta > Romana."

Din care causă poporulă română l’a considerată 
totdeauna ca pe unul? dintre conducătorii săi cei mai 
înțelepți și în inima s'a i-a făcută loc? intre figurile cele 
mai stimate, venerate și iubite, cart au jucată ună rolă 
importantă in istoria nășiră de 50 ani.

Eu nu sciu cu ce ași pute asemăna mai bine ca
riera percursă de acestă bărbată vrednică, decâtă cu 
drumulă, ce-lă percurge sărele la începutulă primăverei. 
Când se rădică eu fața sa pompăsă află pămânfulă bă 
tută de vânturi reci, acoperită cu ună vestmân'O de 
ghiață și cu noii înfiorători, și numai după mari lupte și 
mari greutăți ’i succede a răspândi lumina în tâte păr
țile, a îmblânzi sălbălecia vânturiloră, a storce plăia caldă 
dm norii stâmpărațl, a topi gerul? și inghețulă și a face 
ca sub înriurința radelor? sale calde tăie să incolțâscă, 
să erâscă și să înflorâscă pre pământulă trezită din amor- 
țâlă. O astfelă de muncă este gloriosă, însă și obositore, 
pentru aceea bine venită și plăcută este sârelui odihna, 
ce-lă așteptă în valurile pretinose ale mărei.

Astfelă a fostă și cariera lui lacobă Mureșianu.
Caracterul? lui nobilă și firmă a strălucită mai cu 

sâmă în iubirea și alipirea lui fi lelă eătră biserica, în 
care a fostă botezată și crescută, și pre carea, respec- 
tândă in Iotă viâța sa celelalte confesiuni, a servit’o tot- 
dăuna cu credință, luândă asupra sa intre nenumăratele 
ocupațiunl pănă și sarcina de catechetă ală tinerimei 
române greco-catolice, ce studia la gimnasiele din Bra- 
șiovă.

Iubirea lui cătră deaprâpele s’a manifestată mai 
vârtos? in ospitalitatea sa, carea întrunia la casa și mesa 
sa pre cei mai iluștri bărbați români din 'două țări ve
cine, ba chiar și cei mai erudițl bărbați din străinătate, 
cari s’au abătută in scrutările loră sciențifice în acestă 
ornșă încă au trebuită să ducă în țări îndepărtate cele 
mai dulci suvenirl de ospitalitate românâscă.

In cununa acestora și al'or? virtuți frumose se îm- 
pletia o afecțiune delicată pentru familia sa, pentru a 
cărei fericire a lucrată (jma și ndptea cu acelă zelă și 
perseveranță, care voră fi totdâuna ună esemplu rară 
tuturoră părințiloră, pre cari Dumneijeu i va binecuvânta 
cu familiă. Nici in cresceTea fiilor? săi nu a perdulă din 
vedere interesele națiunei romănescl, căci pre unulă l'a 
crescută, ca să-i fiă demnă urmașă pre arena politicei 
militante, pre altulă l’a inițiată in arta tonuriloră, ca să 
pdtă eternisa suavele me'odie poporale, și pre ală treilea 
l’a învățată, să pdtă perpetua in pâtră, marmură și bronză 
memoria bărbaților?, cari voră contribui la înaintarea 
poporului românescă, pre fiicele sale le-a educată ast
felă, încâtă în 2 țări să potă deveni esemple strălucite 
de adevărate matrăne romane.

Iubirea nu păle stârni decâtă iubire. Pentru aceea 
vedemă pre toți fii lui vărsândă amare lacrime în giu- 
rulă acestui sicriu, ce ascunde rămășițele unui părinte iu- 
bitoră, dovedindu-ne, că ei ară fi in stare să-și jertfescă 
chiar și vieța loră, pentru ca să o potă salva pre a Pă
rintelui loră!

Virtuți atâlă de nobile, atâtă de creștine, atâtă de 
curate, isvorîte din o iubire nemărginit? cătră Dumnezeu, 
cătră deapropele, cătră națiunea românescă și cătră fa 
milia sa au fostă totu atâtea pregătiri pentru o mărte 
bună și sântă.

De aceea am cea mai mare încredere, că sufletul? 
fericitului în Domnulă se află pre calea, ce duce la pla
iurile eternităței gioriose, de unde înainte de a ne pă
răsi cu totulă, <J'ce încă unQ rămas? bună jalnicei și 
iubitei sale familie și tuturora consângeniloră și afini - 
loră săi, cărora le lasă de moștenire spiritul? său de 
sacrificiu pentru totă ce este frumosă, bună, adevărată și 
folositor? poporului românescă, asemenea și braviloră 
cetățeni ai orașulni Brașiovă, cărora încredințez? spre 
imitare esemplele virtuților? lui domestice, cefățenescl, 
sociale și naționale, apoi națiunei romănescl, în sînulă 
căreia depune tesaurulă învățăturiloră sale prețiăse, ce 
singure o potă duce la mărire și idealurile, spre cari 
țîntesce, și in fine tuturoră acelora, cari din apropiere 
său depărtare au venită la acăstă pompă funebră, ca să

înalțe o rugăciune cătră tronul? Părintelui cerescă pen
tru repausul? sufletului lui, seu să verse o lacrimă pre 
mormântul? lui.

Acum mergi în pace suflet? nobilă pre plaiurile 
gloriosei fericiri și acolo întâlnindu-te eu aceia, cari ne-au 
părăsită înaintea ta: cu Maior?, Șincai Klein, Maiorescu, 
Lauriană și amicul? tău Cipariu, uniți-vă cu toții rugă
ciunile la treptele Tronului divină, și cereți dela Părin
tele îndurărilor? ca să inspire poporului românesc? aceea 
statornici? și alipire de învățăturile vostre, care să nu 
potă scăde și dispărâ nici atunci, când nici o picătură 
de apă nu va mai curge pre alvia noroiăsei Tise, când 
vor? seca valurile majestosului Danubiu, când va înceta 
murmurul? lină al? Nistrului și va amuți freamătul? ple- 
toșiloră Carpați I Amină !

Autograful a Maiestății Sale
adresată ministrului presidentfi Tisza, despre 

care s’a făcută amintire atâtă într’una din tele
gramele foii ndstre, câtă și la scirile tjilei, are 
următorulă cuprinsă:

„Iubite Tisza! Adânc? impresionată, Mă înto’că 
acum in capitală, după ce cu ocasiunea mareloră ma
nevre din acestă ană, am cercetată mai multe părți 
ale țării.

„Pretutindenea cu bucuriă am observată, că fide
litatea tradițională și patriotismul? în orl-ce parte a iu
bitului Meu regală Ungaria — atâtă în Ungaria propriu 
cjisă, câtă și in părțile ardelene — se află adânc? im
primate in inimile poporațiunii, ceea ce s’a dovedită e- 
clatant? prin nămărosele manifestări de iubire cătră per- 
sona Mea și alipire neclintită față eu tronul?.

„Acâslă bucuriă se potențeză și prin aceea, că în 
6te regiunile, unde au fostă trupe, nu numai autorită
țile locale și organele acestora și-au dat? silință ca să 
satisfacă cu cea mai mare prevenire și sacrificii tuturoră 
pretensiuniloră trupeloră și de a arăta cea mai mare 
simpatia soldățimei, — ci și întreagă poporațiunea; lucru 
de care M’am convinsă nu atâtă din raportele singura
ticilor? comandanți, ci din observările Mele proprii.

.Dorind? a da deci espresiune recunoscinței Mele 
adevărate, te însărcinez?, ca pretutindenea in regiunile 
sciute și tuturora să le espriml mulțămita și satisfacțiunea 
Mea pentru noua dovadă de credință și patriotism?, cu 
care poporațiunea și de astădală întări aducerea Mea 
aminte de dilele petrecute cu plăcere în iubitul? Meu 
regată Ungaria.»

Clușiu, 24 Septemvre 1887.
Francisca Iosifii m. p.

SOIRILE DILEL
„Telegraful?" din BucurescI aduce soirea, că prin

țul? de cordnă Rudolfă ’șl-a esprimată dorința a face 
o visită, încă în tdmna aeâsta, Regelui și Reginei 
României la castelul? Peleș?.

Din raportul? comitetului societății pentru 
fond? de teatru română presentatu la adunarea ge
nerală ținută in Oravița la 25 Septemvre n. c. se vede 
că averea societății e de 44,700 fl. 44 cr. parte în hârtii 
de valdre, parte în bani gata și deposite. Tacsele res
tante se urcă la suma de 3,719 fl. v. a. Se observă, că 
membrii nu-șl prea plătesc? tacsele regulată; chiar și 
provocarea advocatului societății a rămas? fără resul- 
tată. Comitetul? are de cuget? să înacționeze pe restan- 
țierii, cari nu plătesc? nici interesele. — Tristă și înjo
sitor? 1 icru din partea astorfelă de membri. Nu așa se 
ridică națiunile, nejertfirea e peirea loră.

—x—
Ni-se scrie din Șimon? (Bran?) cu data in 19 

Septemvre: In noptea de 18 spre 19 Septemvre a. c. 
st. v. ună focă pus? de mâni rele prefăcu în cenușe 
clădirea de firăstrău a vrednicului și bunului nostru pa- 
roch Ion? Moșoiu, causându-i astfel? o daună de aprăpe 
400 fl. Acestă veteran? preot?, care se bucură de cea 
mai bună reputațiune, în timp? de 10 ani avu multe 
nenorociri să induse. Așa acum sunt? 10 ani, hoții 
spărgându-i o fereslră furară aprope 5000 fl., er în anii 
trecuțl ar4ăndu-i grajdurile cu vite suferi o daună de 
aprope 2000 fl. și totuși îl? vedem? suferindă aceste cu 
răbdare esemplară, deși este încungiurată de o familiă 
fârte numerăsă și îngrijată de buna educațiune a fiilor? 
săi. Ne-am? îngrozit?, d-le Redactor?, văijendo, că la noi 
incendiurile sunt? la ordinea dilei; numai în dlilele tre
cute unui locuitor? George Lăzescu îi arse ună grajd? 
plină cu fân? în valăre de aprâpe 200 11. Pare că a 
sosită vremea cea de apoi". — I6nă Bucșa ebilurientă.

—x—
Esportulă de cai din Austro-Ungariae 

permisă acuma nu numai prin punctele arătate prin or- 
dinațiunea cerculară din Iulie, ci și pe la punctul? Buch 
dela granița austriacă-elvețiană.

—x—

0 deputațiune compusă de 500 persăne s’a dusă 
dela Czegled in Pesta, ca să sommeze pe deputatul? 
acestui oraș?, d-lă Komjathy să demisioneze în fa- 
vorea d-;ui Verhovay, fost? deputată, și cunoscută ca 
anti-semitică. Totă poliția este în piciăre și a luat? tăie 
măsurile ca ordinea să nu (iă turburată.

—x—
Au sosit? în Sibiiu și bataliănele 1 și 2 din re

gimentul? 31 de infanteria. Primirea a fostă din cele 
mai cordiale.

—x—
După cum comunică „Revue de l’Orient", ambasa

dorul? rusă din BucurescI, d. Hitrovo, însoțită de ata
șatul? militară rusă pe lângă acea ambasadă, va între
prinde o călători? prin pdlele Garpațiloră în Moldova.

■—x—
Ministrul? unguresc? Trefort a mai «pricopsită" pe 

preotul? gr or. Radu Marco viei din Idiciu cu 100 
fl. — Nu vei fi uitată părinte!

—x—
Postulă de magistru poștală In Nadeșă 

comit. Târnavei mici, e de ocupată cu o lăfă anuală de 
150 fl., 40 fl, cheltuell de cancelari? și 300 fl. cheltuelf 
de espedițiune.

Ultime scirl.
Iloma. 1 Octomvre. — D. Crispi ministru- 

președinte ală Italiei a plecată la Friederiehs- 
ruhe, unde a fostă invitată de principele de 
Bismarck. Cornițele Herbert Bismarck a plecată 
să primăscă pe d. Crispi spre a-lă conduce la 
Friedriesruhe, unde are o întrevedere cu can
celarul?.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.<)

PESTA, 1 Octomvre. — Viceșpanulă Ja- 
kabffy fit numită fișpană ală comitatului Carașă- 
Severină.

BELGRADU, 1 Octomvre. — Au fostă a- 
leși 135 din partida guvernului, 6 din nici o 
pardidă, 15 alegeri încă nu s’au făcută.

SOFIA, 1 Octomvre. — Prințul ă Ferdi- 
nand a plecată să inspecteze lucrările călei ferate 
la Țaribrod.

Zankoviștii declară că nu iau parte la a- 
legerl.

BRUXELA, 3 Octomvre. — In Gent 
(Gând) s’au încăerată mai multe sute de anar
hiști și socialiști. S’au dată mai multe împuș
cături de revolver?. Sunt? mai multe răniri.

CONSTANTINOPOLU, 3 Octomvre: — 
Ultima notă adresată de Pdrtă cabinetului din 
Petersburgă propune să se trimită în Bulgaria 
doi locțiitori princiari, unulă turcescă și unul? 
rusescă, caii să administreze țăra timpă de trei 
luni și să concheme o nouă Sobraniă pentru a- 
legerea principelui. Se asigură că cabinetul? 
rusă nu va răspunde la notă înainte de înt6r- 
cerea Țarului la Petersburgă.

DIVERSE.
Monstru. — In 4>ua de 8 Septemvre curentă, fe

meia locuitorului Radu Toaderă Micu, din comuna Chioj- 
denl, plasa Râmnicul? de sus? cu Plaiu, județul? Râm- 
nicul?-Sărată, a născută mort? unu copilă monstru, de 
sex? femenină, fără capă, cu puțină pâră în spate, un? 
semn? de ochiu în capul? acelui trunchiu, gura în pept? 
in dreptul? mâniloră, fără să aibă ăse și gât?; femeia 
lăuză se află greu bolnavă.

NOU ABONAMENTU
Ia

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Octomvre 1887 st. v., se începe un? nou 

abonament? pe triluniulă Octomvre, Novembre și 
Decenivre la care învitămu pe toți onorații amici și spri
jinitori ai foiei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru România și străinătate: 

pe trei luni IO franoi 
„ ș6se „ 20 „
„ unu ani? 40 „

face mai ușor? și mai

Pentru Austro-Ungaria:
pe trei luni 3 fl.
„ ș6se „ 6 „
„ unu anu 12 „
Abonarea se pdte 

repede prin mandate poștale.
Abonațiloră de păn’acum li-se recomandă 

a însemna pe cuponă numărulă fâșiei sub care 
au primită (țiarulâ.

Domnii cari se voră abona din nou si binevoiscă 
a scrie adresa lămurită și a arita și posta ultimă.

Redactor? responsabil?: Dr. Aurei Murosianu,



Nr. 207. GAZETĂ TRANSILVANIEI. 1887.

Cur««lc U hurea <lo 'JleriE.
din 30 Septemvre st. a. 1887.

Rentă de aura 5 ,t ... 99 86 Bonuri croato-slavone . . 104 75 
Rentă de hârtii' 6’,'0 . 86.85
Imprumutula căiloră ferate

ungare........................ 149 50
Amortisarea datoriei căi-

lora ferate de osta ung.
(1-ma emisiune) . .

Amortisarea datoriei
lord ferate de osta
(2-a emisiune) . .

Amortisarea datoriei
lord ferate de ostd
(3-a emisiune) . .

BoutiH
Bonuri
Bonuri

Bonuri
Bonuri rurale transilvane 104 30

98 30

Kursa <le ISiieurescI.

căi- 
ung.

căi- 
ung.

14,25
104.30rurale ungare

cu cl. de sortare 1C4.10 
rurale Banat-Ti-
..............................104.50

cu cl. de sortare 104 50
I

Despăgubire p. dijma de
vină ung........................ 100. —

Împrumutul^ cu premiu
ung....................................123.20

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 123 50 

Renta de bărtiă austriacă 81.10 
Renta de arg. austr. . . 82 36
Renta de aură austr. . . 112 35 
Losurile din 1860 . . . 135.25
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 880 —
Act. băncel de credita ung. 289.70 
Act. băncel de credita austr.282.90 
Argintula —. — Galbinl

Împărătesc! ................5 94
Napoleon-d’or! .... 9 94
Măre! 100 împ. germ. . . 61 50 
Londra 10 Livres sterlinge 125 75

1887.Cota oficială dela 15 Septemvre st. v.

Cump. vend.
Renta română (5%). 91’/a 92*/,
Renta rom. amort. (5°/0) 95*/, 95’/t

> convert. (6°/0) 89’/, 90’/,
Impr. oraș. Buc. (20 fr.) 35— 36-
Credit fonc. rural (7°/0) . 104’/* 105’/,

> !1 !> (5°/o) ' 89V> 90*,.
• » urban (7%) . 103 >/< 103’/,
> . (6°/„) • 94— 95—
> ’ (5»/0) . 87— 87’/,

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

* » > Națională — —
Auiă contra bilete de bancă . . 14.— 14.’/,

1 Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Cursuiu pieței Brașovu
Jrn 3 Octoinvre st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . . Cun.p. 8.64 Vend. 8.62

Xrgint românesc................. > 8.55 • 8.60

Napoleon-d’orl..................... > 9.94 A 9.98

Lire turcescl......................... 11.25 » 11.30

Imperiali............................. > 10.24 » 10.27

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

Scrisurile fonc. • Albina» 6°/0 101.— > 102.--

n ' n 5°/0 • Ti 98.— - 99.—
Ruble Rusesel..................... > 110.— » 111.—

Diseontulă ... » 7— 10°/9 pe ană.

TARIFA Sosirea și plecarea trenuriloru și posteloru în Brașovu.
I. Plecarea trenurilor^:

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

1. Dela Brașovu Ia Peșta:
Trenulă de persăne Nr. 307: 7 6re 20 de minute săra. 
Trenulă mixte Nr. 315: 4 6re 01 minufă dimineța.

2. Dela Brașovu Ia Bucureeoî:
Trenulă accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța. 
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după ametjl.

II. Sosirea trenuriloru:

Pentru repețirl se acdrdii următorele rabate:

Pentru repețirl de 3— 4 ori........................................... 10°|o

n ,, » 5- 8 n ...... 1510

H „ „ 9-11 n ...... 20°jo

H „ „ 12-15 n ...... 30°|o

V „ „ 16—20 Ș) ...... 40°|o

Dela 20 de repețiri în susu . . . • . • 50"to

1. Dela Peșta la Brașovu:
Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amăcfl.
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 6re 52 minute sera.

Trenulă 
Trenulă

a) Dela
b) „
c) „
d) „
e) *

2. Dela Bucureaoi la Brașovă:
accelerată Nr. 301: 10 6re 12 minute săra, 
mixtă Nr. 317: 2 Ore 32 minute după ametjl.

A. Plecarea posteloru:
Brașovă la Reșnovu-Zernesci-Branu: 12 6re 30 min. după amăcp. 

„ „ Zizinil: 4 ore după amătp.
,, in Secuime (S. Georg!): 1 oră 30 minute noptea.
,, la Făgărațu: 4 ore diminăța.
„ la Săcele: 4 Ore dimineța.

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se făcu în
voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susu.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Reșnovu-Zernesci-Branu la Brașovă: 10 Ore înainte da ameijt.
b) „ Zizinii la Brașovă: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovu: 6 ore sera.
d) „ Făyărașu la Brașovă: 2 Ore dimineța.
e) „ Săcele la Brașovă: 6 Ore 30 minute săra.

I e
I
Ii *
&

«elâbiei mm;

e
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Publicatiuaile „
’ — GHERLA — SZ.-UJVĂR

Probitatea ÎI1 copilăriă. Schiță din sfera educa- parandiall), a invățătorlloră și a altora bărbați de scălă, 
țiunei. După Ernest Legouve, membru ală academiei, de V. Gr. Borgovană, profesoră preparandială. Pre- 
francese. Prețulă 10 cr. țulă unui esemplară cu porto francată 1 fl. 80 cr.

Barbu cobzarulă. Nuvelă originală de Emilia a. In literatura năstră pedagogică abia allămă vre-ună 
Lungu. Prețulă 15 cr. opă, întocmită după lipsele scăleloră năstre in măsura

Hermann și Dorotea după W. de Goethe, traduc- în care este acesta! pentru aceea îlă și recomandămă 
mai alesă Directoriloră și învățătoriloră ca coloră în 
prima liniă interesați.

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

Manuală de Gramatica limbei române centru sca
lele poporal! în 3 cursuri de Maximă Popă profesoră 
la gimnasiulă din Nâsăudă. — Manualulă acesta este 
aprobată prin Inaltulă Ministeră de cultă și instruc
țiune publică cu rescriptula de dalo 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețulă 30 cr.

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

Carte conducetore la propunerea calculărei in 
scola poporală pentru învățători și preparaințl. Broș. 
I. scrisă de Gavrilă Trifu, profesoră preparandială. 
Prețuia 80 cr.

e

*

AMICULU FAMILIEI, piară beletristică și enciclo- 
pedică-literară cu ilustrațiunl, Cursulă XI. — Apare 
In 1 și 15 d o lunei în numeri de câte 1 ’/a—2’/, cole 
cu ilustrațiunl frumOse; și publică articlii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanuri, suvenir! de călătorii ș. a. — 
Mai departe tracteză cestiunî literare și scientifice, cu 
reflesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune vieța socială a Romăniloră de pretutmdenea, 
precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străi
nătate; și prin umoră dulce și satiră alăsă nisuesce 
a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste iotă nisuesce a întinde tutiiroru indi- 
vidiloră din familiă o petiecere nobilă și instructivă. 
— Prețulă de prenumerațiune pe anulă intregă e 4 fl. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibdl și în timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN Revistă bisericăscă, scolastică 
și literară. Cursulu XIII. — Apare în broșuri lunare 
de câte 2’/,—3’/, cole; și publică articlii din sfera tu
turora sciințeloră teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbătorl și diverse ocasiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scienlifice- 
literarî. — Prețulă de abonamentă pe anulă intregă
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi plă-
tibilî și în bilete de bancă și în timbre postalî.

A se adresa Ia „Cancelaria Negruțiu în Gherla 
— Szamosujvâr, unde se mai află de vendare și ur- 
mătOrele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă
vinară. Prețul 0 20 cr.

Idealulu pierdută. Nuvelă
C. Z. Rovinară. Prețulă 15 cr.

Opera unui omu de bine.

de Paulina C. Z. Ro-

origmală de Paulina

originală. —
— de Bau-

V.

Prețulă 15 cr.
Nuvelă poporală

codrului. Baladă

de Georgiu

de Georgiu

Nuvelă
Continuarea nuvelei: ,Idealulu pierdută* 
lifta C. Z. Rovinară.

Fontâna dorului,
Simu. Prețulă 10 cr.

Codrenu craiulă
Simu. Prețulă 10 cr.

Elu trebue să se insore. Nuvelă de Maiia Sehwarlz i 
traducere de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea 
lui Dragoșă. Nuvelă istorică națională. Prețulă 20 cr |

Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs-

țiune liberă de Constantin Morariu. Prețulă 50 cr.
Ifigenia in Aulida. Tragediă in 5 acte, după Eu- 

ripide, tradusă in versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr,
Petulantulu. Comediă în 5 acte, după Augustă 

Kotzebue tradusă de Ioană St. Șuluță Prețulă 30 cr.
Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în șalele 

gimnasiului din Fiume prin Vincețiu Nicără prof. gim- 
nas. Cu poriretulă M. S. Regina României. Prețulă 
15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Unu volumă 
de 102 pagine, cuprinde 103 poesii bine alese și a- 
rangiatc. Prețulă 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.

Tesaurulă dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
aură. Studiu archeologică de I). O. Olmesdu. Prețulă 
20 cr.

Apologia. Discusiun! filosofice și istorice maghiare 
privitOre la Romani, invederite și rectificate de l)r. 
Gregoriu Silași. — Partea I. Paulă Hunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românesc! in 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. Tăte trei împreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Română. Cartea I. II. III. 
IV. cuprincfendă materii fărte interesante și amusanle. 
Prețulă la tăte patru 1 fl., câte una deosebită 30 cr.

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

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

Economia pentru scălele
11. Prețulă 30 cr.

îndreptară teoretică și

cr.
90

le-
cr.

de ru-

popor, de T. Roșiu.

co-
co-

Ed.

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

ciuni ș: cântări bisericești fărte frumosă ilustrată. Pre
țulă unui esemplară broșată 40 cr. legată 50 
gată in pânză 60 cr. legată mai fină 60, 80, 
l fl., în legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritaru sufletescă. Cărticică
găciunî și cântări bisericescl — frumosă ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericesc!. Prețulă unui esemplară 
broșată 1* cr., — legată 22 cr., legată în pânză 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru prițncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe icăne fru- 
m6se. Prețuia unui esemplară trimisă franco e 10 
cr.; — 50 esemplare costau 3 fl.: 100 esempl. 5 fl.

Visulă Prea Sântei Vergure Maria a Născătorul 
de D-deu urmată de mai multe rugăciuni frumăse. Cu 
mai multe iedne frumose Prețulă unui esemplară 
espedată franco e 10 cr.. 50 esemplare 3 fl., 100 esem
plare 5 fl. v. a.

8
e

»$

8
8s$ Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs- îndreptară teoretică și practică pentru învăță- Epistolia D. N. Isusu Christosă. Prețuia unui jfe 

£ mann, de Ioană Tanco. Prețuia 30 cr. j meutulu intuitivă in folosulă eleviloră normali (pre- esemplară legată e 15 cr.
t

Tipografia ALEXI, Brașovă,


