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Roe’.ânl3 ți strikinătkte:

Pe ană 44) fr., pe ș^se luni 20 fr., pe trei Iun* 10 frr.nct
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ANULU L.

Tineri, .9 (21) Oetomvre.

SE F fi E N U M E ri A.'
la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

AH (JK7IURILE:
O seriă garmond G cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare

NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI/4
Cu I Oetomvre 1887 st. v., s’au începută lină nou 

abonament A pe triliiniulfi Oetomvre, Novembre și 
Decemvre la care învitămu pe toți onorații amici și spri
jinitori ai foiei uostre.

Pretulft abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pentru România și străinătate:

pe trei luni 3 fi. pe trei luni 10 franci
„ șese „ 6 „ „ ș6se „ 20 „
„ unu anii 12 „ „ unu anu 40 ,,
Abonarea se p6te face mai ușoru și mai

repede prin mandate poștale.
Abonațiloru de păn’acuin li-se recomandă 

a însemna pe cuponu numărultl fâșiei sub care 
au primitu tjiarulu.

Domnii cari se voră abona din nou si binevodscă 
a scrie adresa lămurită, și a ar&ta și posta ultimă.

Brașovtl, 8 Oetomvre 1887.
Când datoria nostră publicistică ne-a silită 

să ne ocupămu cu regretabila „afacere a scdlei 
de fete din Sibiiu“ publicându sub rubrica a- 
cesta părerile, esplicările și observările ce s’au 
datu și făcută din o parte și din alta, am ară
tată adenea ndstră mâhnire pentru conflictulu 
neașteptată ivită între personalulă didactică și 
direcțiunea scdlei de fete a Associațiunei și în
tre comitetulă acestei AssociațiunI. Toții odată 
însă amă accentuată, că interesulu generală ro- 
mânescă, care este legată de des voi tarea acelei 
scdle, pretinde dela noi ca să cercetămă în modă 
obiectivă și cu totală imparțială căușele conflic
tului și astfelă să putemă constata, unde este 
vina și ce trebue făcutu, ca neajunsurile de fe- 
lulă acesta să înceteze odată pentru totdduna.

A voi să întrămă în amăruntele neînțelege- 
riloră ivite între persdnele mai de aprdpe inte
resate, ar însemna a ne depărta dela linia de 
purtare ce ne-amă tras’o dela începută în aedstă 
afacere. Nu suntemă noi chemați a resolva a- 
ceste amărunte. Ar încâtu în cele publicate până 
acum și mai alesă în corespondența ce ni s’a 
trimisă din Sibiiu suntu atinse și asemeni amărunte, 
o spunemu din capulă locului, că noi n’amă pu
tută și nu putemă lua răspunderea pentru esac- 
titatea loră. Ajunge deci ddcă, avendă înaintea 
ochiloră totă ce s’a publicată în acesta neplăcută 
afacere, ne vomă da și noi la rendulă nostru pă
rerea obiectivă asupra celoră întâmplate.

înainte de tdte trebue să accentuămu, că 
neînțelegerile ivite cu privire la conducerea sed- 
lei din vorbă erau o cestiune interidră a acestei 
scoli, care s’ar fi putută aplana în tăcere, fără 
ca să se mai facă din aceste neînțelegeri ună 
cală de bătaiă terendu-se în publicitate și pu- 
nendu-se astfelă în risică chiar dela începută re- 
numele scdlei.

Der odată date publiictății lucrurile, nu pu- 
teamă să ignorămă aedstă afacere și de aceea, 
ascultândă părerile unora și altora, amă trebuită 
să ne punemă întrebarea: cine pdrtă vina, că 
scdla a fostă espusă unui neajunsă ca acela, de 
a fi deodată părăsită de personalulu ei didactică 
și dirigentă ?

La acesta vomă răspunde scurtă, după im- 
presiunile ce le-amă primită, că vina esta mai 
înteiu neînțelegerea ce s’a manifestată cu aedstă 
ocasiune între persdnele, cari chemate erau, ca 
umără la umără să conlucre în cea mai bună 
armoniă pentru nobilulă scopă ală acestei scdle; 
ală doilea, neprevederea acelora, cari datori erau 
să asigure scdla pentru asemeni cașuri neaștep
tate; în fine, amorulă propriu rău înțelesă și și 
mai rău aplicată ală dirigențiloră scdlei, cari 
tdte succesele frumdse, ce le-au dobândită în a- 
nulu înteiu prin diligință și zelă neobosită, le au 

pusă în jocă pe o singură carte, demisionarea 
eu ori-ce preță.

In ce au constată neînțelegerile, nu voiinii 
să cercetămă, ddr din «.punctă de vedere ală in
teresului generală românesc», de a vedd progre- 
sândă șcdla înființată de Associațiune, trebue se 
întrebămă: lucru cu cale și înțelepțescă a fostă, 
de a da conflictului o asemenea estindere, încâtu 
să pdtă strica chiar și șcdlei? Ddcă neînțelegerile 
ivite n’au putută fi înlăturate din alte privințe, 
nu trebuiau dre să amuțdscă ele, celă puțină 
pentru ună timpă dre-care, înaintea exigențeloru 
de apărare a intereselor» șcdlei ?

Și ca să trecemu acum la amorulă propriu 
ală persdneloră care, față cu meritele loră din 
trecută pentru scdlă, s’au crezută nedreptățite, 
întrebămă: gânditu-s’au dre că prin satisfacerea 
imediată și necondiționată a amorului loră pro- 
pri, fiă acesta ori câtă de motivată, potă să pe
ricliteze nu numai fructele muncei loră conscien- 
țidse de ună ană, ci și resultatele muncei de 
tjecl de ani a unei reuniuni de cultură ro
mânesc!, întrupată în instituțiunea scdlei de 
fete ?

Nu credemă că s’au gândită la acăsta, căci 
dăcă se gânddu, căutau să-și satisfacă amorulă 
propriu așa, ca nici câtuși de puțină să se va 
teme interesele scdlei.

In totă casulă, nu putemă nicidecum aproba 
demisinnea necondiționată din directoratulă șcdlei 
și părăsirea imediată a acestuia, tocmai la înce
putul» semestrului, adecă fără a fixa ună ter
mină dre-care, pentru ca comitetulă Associațiunei 
să aibă timpă a se îngriji de înlocuirea nimerită 
și corăspumjătdre a celoră demisionați.

De altă parte recundscemă, că noi de aci, 
cu tdte informațiunile ce le avemă, nu putemă 
învinovăți nici pe unii nici pe alții, nu putemă 
sci, decă nu cumva și comitetulă totuși a cam 
forțată lucrurile, judecândă după starea de lucruri 
ce a aflat’o de bună unu ană de <JiIe.

De greșdlă însă, și încă mare, scimă bine 
că s’a făcută vinovată comitetulă, adecă că n’a 
avută prevederea de a stipula în angajamentele 
încheiate cu persdnele diligente ale scdlei, ori 
câtă de mare încredere au meritată densele, con- 
dițiunea că dela eventuala demisionate și până 
la eventuala părăsire a postului ori funcțiunei să 
trdcă celă puțină ună semestru.

Spre a evita ddr pentru viitoru asemeni du- 
rerdse neajunsuri și a le face imposibile, odată 
pentru totdăuna, e neapărată de lipsă, ca la în- 
cheiarea angajamentelor» la scdla de fete comi
tetulă Associațiunei să prevadă, cum se face și 
la alte institute, casulă unei neașteptate retrageri.

In memoria lui Iambii Mureșianu.
Redactorul „Gazetei Transilvaniei» a mai primită următo- 
rele telegrame și scrisori de «indolență:

Teuții de susii, 12 Oetomvre st. n.
Vină a-ml esprima și eu condolența pentru 

pierderea farului nostru, ce o jălimii în tdte 
unghiurile, unde mai răsună limba dulce și stră
bună. Dea Dumnezeul» ginților» ca să puteți 
representa și D-vdstră cu atâta demnitate și tăriă 
lupta pentru care v’ațl angajată, ca părintele 
vostru ! loanu Cosfinu,

preotă.

București, 3 Oetomvre v. 1887.

Stimabile Domnă!
Curierul^ românescă în Muntenia, 

Albina românăscă în Moldova și Gazeta 
Transilvaniei în Ardeală au fostă cele trei 
focare menite să încăltjescă, să deștepte și să ră
dice poporulă românescă, precum confirmă da
tele de 29 Martie, 3 Maiu și 9 Iunie 1848.

Astâcji și Iacobă Mureșianu, regretatul» 
vostru părinte, este în lumea nemuritorilor», a

lăturea cu Idilă Heliade-Rădulescu, cu Asachi, 
cu toți semenii loră de inimă și de fapte.

Primiți ddr, Vă rogă, espresiunea adencei 
mele mâhniri pentru perderea nereparabilă ce 
ați suferită, și permiteți unui amică "ală valoro
sului Iacobă Mureșianu să vă îndemne a păși 
cu încredere pe calea bătută de antecesori; căci 
întru acesta conaționalii noștri de peste Carpați 
se potă sprijini pe totă ce e suflare romândscă 
în Daciele lui Traiană și Aureliană.

Profitând» de ocasiune Vă rogă, onorabile 
Domnă, să primiți espresiunea semțăminteloră 
mele de cea mai distinsă stimă, iubire și consi- 
derațiune. |. M Rîureanu

SUIRILE D1LEI.
Precum e informată din Pesta ,Polit Korr.«, bi

lanțul» bugetului, ce are de gândii să-lă presinte în cu
rând dietei ministru președinte ungurescă, se va înfățișa 
eu 31/a milione mai nefavorabilă, decum se prevăzuse. — 
Același bocetă în fiă care ană ; de altmintrelea nici nu 
se aștepta nimenea la ună bugetă mai favorabilă ca altă 
dată, der la mai rău, da. Destulă că se va spori darea 
de consuma pe vină, pe bere și pe carne, se va modi
fica legea fimbreloră ea să mai aducă ceva venită ș a. 
Ce .fericiri»' ne așteptă 1

—x—
Cu Iotă subvenținnea de o jumătate de milionă 

datl din banii Nemaghiariloră pentru susținerea operei și 
teatrului națională ungureștii din Pesta, deficitulu va fi 
la finele acestui ană de vr o 50,000 fi. Și cum să nu fiă 
deficită, că Pesta nu e ungurăscă?

—x—
In adunarea ordinară a comitetului administrativă 

ală comit. Albei de joșii de pe luna lui Oetomvre, s'a 
constatată că dările s’au incassafu in acăstă lună multă 
mai slabii ca altă-dală, din causa recoltei slabe și a lipsei 
de afaceri. Rugarea adresată ministrului de comunica- 
țiune, ca să le facă unele drumuri pe spesele statului, s’a 
respinsă, sub cuvent că vrg sg facă economia. — Der bine, 
dările, pentru < e li s’au luată și vitele de ce li s’au ven- 
dută bentru ea sărmanii Omeni nici drumuri să n’aibă? 
Ce miseriă 1

—x—
Ministrulă ungurescă de coraunicațiune a decisă să 

desființeze peste o sută oficii poștale, care nu’șl potă aco
peri cheltuelile de espedițiune și transportă. Cu alte cu
vinte, ună sporă de câteva sute de proletari.

—x—
Inspectorulu de dare ală comitatului Huniădira a 

raportată, că în Septemvrie s’au îneassată dări cu 31,412 
II. 70 cr. mai puțină ca în anulă trecută. Propune să 
se șlergă 10,000 fi , care nu se mai po'ă încassa, căci 
nu mai au ce să ia esecutorii. In același timpă însă a- 
rală, că deja a trimișii în provincia 4 esecutori de dare 
și unu adjunctă esecutorii ca să esecute pe contribuabili. 
— In ce „fericire1* ne-a înglodată stăpânirea ungurescă!

Ținuluiă Reșitei din Carașă-Severină e bântuită de 
lupi. Vitele bieților» omeni dispară de cretji că le svăntă 
esecutorii de dare.

—x—
Oștirea permanentă, milițiele și reserviștii chemați 

la eserciții rămână și pe anulă viitoră fără cină. Soco- 
tindu se 4 cr. de omă, trebuia să se mărăscă bugetulă 
de răsboin cu 4 miliOne florini. Bani însă nu suntă și 
așa soldații totă nemâncațl se voră culca săra ca și pănă 
acum. Se <|ice că, decă delegațiunile voră aduce în vorbă 
acăstă cestiune, ministrulă de răsboiu va chibzui moda
litatea sub care câteva trupe din corpulă 4 (Budapesta) 
să se nutresiă ca probă o jumătate de ană cu o supă 
de conserve săra în preță de •/. cr. In casulă acesta bu
getulă s’ar îngreuia cu mai puțină de ună milionă.

— x—
Din Iclodulu mare ni-se scrie, că de două săptă

mâni plouă pe acolo, așa că putrezesc» pe câmpă bu
catele și bieții omeni n’au putută sămăna bucatele de 
tămnă.

—x—
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Alexe Muteescu din Rășinari, ducendu-se dela Si- 
biiu spre casă, fu atacată pe drumă in pădure de patru 
omeni, între cari a recunoscută pe vagabundulă lonă 
Daroczi din Micăsasa. Hoții l’au bătută și l'au jefuită de 
bani, patru napoleoni și 1 fl. 50 cr., precum și de brâu 
și de pălăriă.

Fundațiunea clerului romano-catolicu din Trans:l 
vania face aprOpe 6 milidne florini. Interesele acestui 
capitală se intrebuințeză mai vertosă pentru scopuri 
culturale. Tâte scâlele medie rom. cat, din Ardelă se 
susțină din fundulă acesta; 200 de profesori și peste 
300 de studențl din gimnasn și universități se susțină 
din aceslă fonda; se ajutoră tote bisericile romano-ca- 
tolice, se dau o mulțime de pensiuni. Cu ună cuventă, 
biserica romano-catofică din Ardelă inlrece cu bogățiile 
ei mai pe tâte bisericile altoră confesiuni, implinesee 
mulțime de scopuri culturale și cu tăte acestea căpete
niile acestei biserici se plăngă, că nu le ajungă banii. 
Nenumărate neajunsuri se simtă in :ă în senulă acestei 
biserici din causa lipsei de bani. Împrejurarea acăsta, 
recunosce însuși „Kolozsvar", stă în fdrte mire contrastă 
cu aspirațiile „Kulturegyleliștiloră', cari pe lângă Iotă 
fanatismuiă lură nu cuteză nici baremi să viseze că a- 
verea societății loră va pute vre-odală trece peste ună 
milionă. Der chiar să aibă ună milionă: ore când va 
fi acesta, și ce voră pute ei face cu ună milionă pentru 
a >cultiva“, respective a maghiarisa ună Ardeală întregă, 
când șese milione nu suntă de ajunsă nici baremi pen
tru ajutorarea recerulă a unei sigure confesiuni ? 1 Acesta 
-a pusă pe Ungurii kulturegyletiști pe seriOse gânduri 
și tremură de mOrte i-au apucată de strașniculă fiasco 
ce-i așteptă.

—x—
In Beticherecă se cjice că teatrală și casa comila- 

tensă voră fi iluminate cu electricitate. — Ce le trebue 
cheliloră!

—x—
Bugetulă comunei Chichinda mare arată pe anulă 

1888 la venituri 100.804 fl., la cheitueli 142.911 II., de- 
ficitulă deci e de 42.107 fl., care are să se acopere 
printr’ună aruncă comunală de 25 procente. Câtă p’aci 
să’ntrăcă Chichindenii pe Brașovenii.

Camera de comerciu și industria din Clușiu atrage 
atențiunea celoră interesați asupra catalogului numeloră 
aceloră advocațl români din România, cari posedă limba 
germană ori francesă și prin a cărora întrevenire se potă 
cu modulă acesta mai ușoră înțelege cu persunele din 
străinătate. Catalogulă se pote vede în cancelaria Camerei.

—x—
Ministrulu ungurescă de culte și instrucțiune pu

blică a holărîtă să se inființeze două stipendii de câte 
2000 fl. pe ană pentru acei candidați de profesoiată, 
cari și-au alesă ca obiectă de propunere limba francesă. 
Respectivii voră ave să petrâcă celă puțină ună ană în 
Francia, pentru ca să învețe pe deplină limba francesă.

—x—
»Lupta“ află dela o persOnă bine informată, că 

Regina României lucriză cu d-nulii V. Alexandri la o 
dramă în versuri, care va fi representată, pote, chiar in 
stagiunea acăsta pe scena teatrului națională din Bu- 
curescî.

—x—
Precum spună 4iarele din București, universitatea 

de acolo, în urma recomandațiunii unanime a facultății 

de litere, a acordată d-lui Lazlră Șeineanu ună premiu 
de 5000 lei pentru cartea sa „încercări asupra Sema- 
siologiei limbei române". l)-!ă Șăineanu va p'eca în cu- 
rendă la l’arisă, unde va urma cursurile linguistn e la 
• E'ole des Hautes Etudes« și la >E:ole des Langues 
orientales vivantes*.

C'timă în .România liberă»: Se-’ția I trb. Ilfovă 
(București) a avută să deslege o problemă de drept/l in
ternațională J’ârte delicată: ună suverani străină [iote 
elă fi chemată înaintea tribunaleloră române pentru da
torii civile contractate in România? Tribunalulă a răs
punsă prin negativă și a respinsă, în lipsa piritului, ce
rerea unei d-ne St., care chemase in judecată pe Regele 
unei țări vecine pentru o poliță subscrisă de latălă a 
cestuia. Afacerea va merge mai departe in cercetarea 
Curței.

Limba franceză predată Româniloru fără profesore, 
in timpă de ună ană. — Limba engleză predată Româ
niloru tără profesoră în timpă de ună ană.— 1,1 are hm 
bistiee săptămânale pentru tăie clasele, redactate in ro
mânește (cu pronunțarea figurată) de d-nulă H. Lolliot, 
P'-ofesoră la liceulă sf. Gheorghe, în Bucuresc.1. — Ne 
tode pentru a înveța singură a scrie și a vorbi limba 

franceză și cea engleză.
Prețulă abonamentului: Pentru limba franceză: Ună 

ană (cursulă complectă), 9 florini; — șese luni, 4 II. 50 
cr.; — trei luni, 2 fl. 25 cr.

Pentru limba engleză: Ună ană (cursulă complectă ), 
18 florini; șese luni, 9 II.; — trei luni, 4 fl. 50 cr.

Cererile de abonamente se adreseză : D-lui II. Lol 
liot, Bulevardulu Etjsabeia, Băile Eforiei. — BucurescI 
(România).

Becleanu, Septemvre 1887 v.

Domnule Redactoră ! Reuniunea învățătoriloră rom. 
gr. or. din districtulu Făgărașului în ăstă ană șl-a ținută 
adunarea generală în ddele de 20 și 21 Septemvre a. c. 
st. n. in comuna romănescă de lângă Făgărașă, Beclean. 
Convocarea adunărei dimpreună cu programulă ei s’a 
publicată și în diarulă nostru cuotidiană „Gazeta Tran
silvaniei" nr. 198. Despre decurgerea acestei adunări 
învățălores. I și despre obiectele îmi de importantă des- 
voitate in acăslă adunare voiu se raporteză ceva onora
tului publică cetiloră.

Șjdmța 1. Duminecă 20 Sentemvre a. c. a. m. în
vățătorii au asistată in corpore la servieiulă divină ce
lebrată in Biserica d n Becleană de M. O d. adm. prot. 
luliu Dană, însoțită de preoții Vincențiu Grama, preșe
dintele reuniunei. și George Imdu. preot ă și învățătură 
în Prc-șmeră. Din biserică d-nii membrii ai acestei cor- 
porațiunî au intrată în odaia mai mare a sedlei elemen
tare din Becleanu. unde s’a deschisă ședința prin preșe
dintele d-nulu Vincențiu Grama. Presențl au fostă ună 
numără mai mică de învățători, Păr. adm. prot. luliu 
Dană și preoții George Ludu din Preșmeră și Nicolau 
Aronă d:n Galați.

Ședința II. Duminecă 20 Septemvre a. c. p. m. 
Numărulă învățătoriloră presențl s’au înmulțită, eră din
tre preoți au mai venită păr. losifă Literală din Luța. 
Industria domestică în scotele poporale, disertațiune de 
George Dobrinii. Acestă obiectă din programă s’a per- 
tractată cu multă atențiune, deorece industria domestică 
este unulă dintre obiectele de învățămentă mai nouă 
care trebue introdusă în scălă. Dreptă aceea după ce
tire și ascultare diserlațiuuea d-lui Dobrină s’a predată 
comitetului centrală, pentru ca acesta principiile din ela

borată să caute a-le pune în pracsă și-a mijloci ca in
dustria domestică să se introducă câtă se p6te mai cu- 
tendă și in s^ălele ndslre de pe teritoriulă reuniunei a- 
cesteia.

Dispunendă reuniunea de timpă și fiindă învățăto
rii membri in numără mai completă de față, președintele 
a (insă la ordinea ijilei tema: Cari suntă căușele pen
tru care absențiile școlare suntă prt numerâse și prin ce 
s’ar putea delătura acestă inconvenientă împedecătoră în 
instrucțiunea poporală. Membrulă Ioană Capătă, fiindă 
însărcinată cu elaborarea acestei teme a descoperită 
prin cetirea manuscriptului său următorele cause cari 
Iacă să fiă absenții multe în scâlă : 1) neînteresarea și 
puținulă conlrolă celă are directorulă școlară, (preotulă), 
comitetulă paroehială, protopresbiterulă și pre venerabi
lele Consistoră față cu scdla, 2) ind'ferentismulă orga- 
neloră politice față cu esecularea absențiiloră școlari; 3) 
raporlulă în multe locuri rău între învățătură și preotă;
4) ocupațiunea eleviioră la economia întreprinsă de pă
rinți; 5) sărăcia poporulu:; 6) îndărătnicia părințiloră 
de a-șl da copii la scâlă; 7) nestabilitalea învățătorului 
în postulă său (desa schimbare dela ună postă la altuia) 
8) depărtarea scolei de elevi; 9) morburile cari graseză 
pe unele locuri, și 10) invățătorulu însuși e de vină mai 
de multe ori că în scola sa suntă absenții multe.

La fiăcaie causă prclegătorulă Ioană Capătă a a- 
rătală și mijloeele pentru delâturarea răului. Reuniunea 
a luată la desbatere acestă lucrare punctă de punctă și 
i-i colea a întregit’o seu a lăsată alară din espune- 
rile ei.

Duminecă in 20 Septemvre a. c. sera după ședința 
I. și a II. a urmată o petrecere socială de jocu premersă 
de o producțiune literară a învățătoriloră d :1a scâla din 
Becleană George Tafiană și Nicolae Ludu cu elevii loră 
în loealulă scolei, fiindă venitulă destinată fondului reu- 
niunci. Petrecerea și producțiunea au reușită pe deplină.

Programulă producțiunei literare a fostă: 1) Cu
vântă de deschidere rostită de președintele reuniunei; 
2) >Ilai la vale", poesiă de C. Porumbiscu esecutată de 
corulă eleviioră; 3) >Nevoiașuiă“, poesiă de A. Pană, 
declamată de ună elevă; 4) »F6iă verde de ștejară», 
poesiă de V. Alexandri, esecutată de corulă eleviioră!
5) „Cântecă ptrpu'ară', esecutată solo de o elevă; 6) 
,Sub o culme de cetate-, poesiă esecutată in duetă de 
două copile și doi copii; 7) >Ună dialogă» despre delă- 
turarea beuturei de vinarsă și îmbrățișarea meseriiloră 
•ntre elevi; 8) Aurora», poesiă, esecutată in duetă de 
George Taflan și Nicolae Ludu și 9) •Cerescule împă
rate», poesiă esecutată de corulă eleviioră. — T6te a- 
cestea au reușită spre deplina mulțămire a publicului 
asistentă. Venitulă a lostu bunișoră. Deși Făgărașulă e 
numai o palmă de loeă depărtare de Beclenă, de unde 
eredeamă că inteligința de acolo va veni la acâstă adu
nare invățătoreseă in numără însemnată, totuși afară de 
Părintele adm. prot. luliu Dană, căpitanulă Bârsană și 
invățătorulă Rață, pre alții n’am văzută.

Ședința III. Lunî în 21 Septemvre a. c a. in. In 
aceslă ședință, care a durată patru 6re. s’a desbătută 
tema : Care este causa, pentru care grădinile șcâleloră nu 
se sporescu și pentru ce unii învățători avendă pămentă 
pentru grădina de școlă nu-lu cultivă spre instruirea șco
larilor"/ în grădinărită și ce mesuri ar fi de a se lua 
pentru a se da unu aventu mai mure în instruirea a- 
cestui ramă folositorii ? I’relegătornlă acestei teme a 
fostă membrulă Nicolae Ludu. Au urmată mai pre urmă 
diferite propuneri, și incheerea adunărei.

FOILETON U.

Gastaln estetic și caracterul a Româniloru.
S’a rjisă și s’a rupetată de cătră acei cari au in

teresă să susțină că poporulă română este înapoiată, că 
elă nu are pentru libertate și pentru drepturile lui cul- 
tulă pe care-lă au alte popore; că gustulu lui estetică 
este prea puțină seu eprope de lo:ă desvoititu- că in 
fine la elă sentimentulă morală este decăzută. Nu mai 
este nevoiă a spune că acești domni nu cunoseă popo
rulă din care facă parte, căci altfelă, și afară de o rea 
voință pentru elă, nu ar ține acestă limbagiu.

S’a demonstrată în atâtea rânduri, de cătră acei 
cari vădă cu ochi mai buni acestă popoiă și suntă con 
vinși de puterea lui de a propăși, că nedrepți seu, în 
casulă celă mai bună pentru d-loră, greșiți suntă In a- 
preciările loră. Din parte-ne ne mulțumitnă pentru aeji 
a releva greșeela pe care o facă când pesimiștii apre 
ciatorl ai insușiriloră poporului română susținu că gus- 
tulă sâu estetică nu este de locă desvoltată. Decă cineva 
fși dă osteneala sâ studieze industria casnică a Româ
nului și modula lui de a se purta, ar vedea lucrurile 
cu totulă altfelă decâtă cum le vâdă acei cărora Iotă ce 
este romănescă le displace seu le inspiră milă. Ar mai 
vedea încă — cu satisfacțiunea ce va urma acestei des
coperiri — că gustulă estetică ală acestui poporă ne dă 
aprăpe măsura adevărată a caracterului său.

Acestă gustă ală poporului română pentru frumosă I

se pote mai lesne și mai complectă aprecia in industria 
lui casnică. Românii, fie cei din România liberă, fiă 
cei din alte țări, toți te isbescă prin frumosulă, armo 
niosulă și blândulă, în forma, ornarea și coloritulă cos- 
lumeloră loru, precum și a iotă ce ține de industria res- 
Irinsă a vieței loră (jilmee.

Cu Iotă deosebirea in cestiunl de detal-u, costu
mele românesei păstrezâ aceeași notă caracteristică, fie 
ele ale celoră din Banală, din Bucovina seu din Tran
silvania, lie ele ale Româniloru din Muntenia, din Mol
dova seu din Oltenia. In tote aceste regiuni, cunoseă- 
torulă și obiervatorulă de bună credință, nu pote deiâtă 
a admira sentimentulă frumosului unită cu simplitatea 
și decența totă deodată. Vioiciunea, simplitatea, blân
dețea și decența Românului suntă întipărite, zugrăvite 
pe lucrurile făcute cu mâna sa.

Când vorbimă de industria casnică a Româniloră, 
de porlulă loră în specială, înțelegemă pe țărani, vor
bimă de îmbrăcămintea loră, er nu pe orășeni, căci la 
aceștia, prin forța lucruriloră chiar, a dispărută carac- 
terulă curată națională in portulă și traiuiă loră ex- 
terioră.

Dâr ni se va cjice, ce interesă pole avea acâstă 
cestiune a gustului care președe la lucrările manuale 
ale țăranului română? Nici unulă altulă decâtă acela de 
a pune în evidență unu faptă, ună adevără. Spuserămă 
mai sus, că diferitele însușiri ale caracterului Românului, ca 
și ale oricărui altă poporă, suntă întipărite, zugrăvite pe 

lucrăttle făcute cu mâna loră, și de ă mulți, fdrte mulțl, 
seiu acestă lucru, suntă alții insă cari, seu nu-lă sem, 
seu nu voescă a ține semă de elă. Ecă der unde stă 
importanța cestiunei pe care o schițămă aci.

Industria domestică a Româniloră țărani a preocu
pată nu numai pe connaționalit loră, der chiar și streinii 
de multe ori sa’u interesată de ea. Intre alții, d. Kohl- 
mann, profesoră la scdla imperială de industrii din Vtena, 
s’a ocupată cu ună deosebită interesă de industria do
mestică a țăranului română și ruteană din Bucovina. 
Acestă studiu ală profesorului a fo.stă adusă la cunos- 
cința ciiitordoră din țera nostră, in colonele „Voinței 
Naționale," In Februariu a. c.

După admirațiunea pe care obiectele de mână și 
mai cu sâmă costumele țăraniloră bucovineni, mai cu 
semă acelea morale de Români, au suscitat’o la d-nulă 
Kohlmann, suntemă siguri că era să încerce același sen
timent ă decă studia și costumele și celelalte lucrări de 
mână ale țăranului română din România, și ar fi făcută 
in privință-le aceleași aprecieri, mai multă decâtă drepte, 
ca și pentru bucovineni.

„Legendele și poveștile Românului și Ruteanului 
bucovineană, tjise d-sa, au ună adencă simță poetică; 
ele nu suntă produsulă unei fantasii orientale, care în
curcă mintea, ci din contră, ele isvorescă din afundimea 
unei inimi duiâse, ineâtă cu adevărată cuvântă se potă 
numi o creațiune politică în care ună spirită luminată 
și ună cugetă curată stăpânește și conduce fantasia.
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învățătorii din tra lele protopresbiierall Făgăraștl și 
Cohi.lmO amă fostă bine reprcs ntațl, cr’ cei lin pro'o- 
presbiteraluhl Agnitei au lipsită cu topi, deși erai de
parte unele comune din acestă traclO numai de 1 oră 
de Io uln ținerei adunărei generate. O.e învățătorii din 
Calboră, Boholță, Cincu-mare, Sorșă. Merghindeală ele . 
cari suntă fbrte aprope de Beclenă, din ce causă au 
lipsiți! dela conferința lorii impusă de lege? Părintele 
protopresbileră Sabină Piso, care e conducătorul invăță- 
foriloră din tractulă Agnitei, ar puie recerca pre ase 
menea învățători, cari nu-șl implinescă datorința, și a’i 
pedepsi conformă legei; escepțiune făcendă de cașurile 
de bo'ă seu de alte grave cașuri. O astfelă de neintere 
sare a bună seină va ajunge și la urechile Venerabilului 
Consistoră archidiecesană.

Atâta despre decursulă adunărei generale a invă- 
țătoriloră rom. gr. or. din districtulă XI Făgărașă, ținută 
in Beclenă la 20 și 21 Septemvre 1887.

La anulă viitoră adunarea se va ține, unde? acolo 
unde va decide comiletulă centrală ală acestei corpora- 
țiuni. Umilii din cei de față.

Informațiunl comerciale din România. — Camera 
de comerță și industria din Focșani a tăcută cunoscută 
celei din Brașovă. câ adeseori se ivescă cașuri in Foc
șani, că representauțl ai caseloră comerciale mai mari, 
fiă că nu cunoseă pieța, fia că voescă a-șl mări coman- 
dele, recomandă acelora case persbne, care se bucură 
de ună credită dubiu seu care merită numai tină cre
dită restrînsă. De aci vină tristele urmări, că persbnele 
neonesle vândă marfa pe ori-ce preță, bani numai să 
esă, fără a se țină de obligamentele luate față cu fir
mele ce le-au acordată credită. De (alimentă nu se 
ingrozescă, din contră le consideră ca ună mijlocă de 
inavuțire. De altă parte sufere comerțulă cinstită, de- 
ărece concurența nesolidă îlă face imposibilă și așa nu 
iși pote împlini îndatoririle sale. De aceea camera co
mercială din Focșani recomandă, ca representanții case
loră nbslre comerciale să se informeze totdeauna la ea 
despre totă ce privesce afacerile pe pieța aceea, sperând 
că in modulă acesta sa va pute evita păgubirea corner 
ciului.

Avisu No. 2. Pentru furnisarca (ânei și ovăsului 
necesare Irupeloră armatei c. reg. in timpulă dela 1 la 
nuarie pănă la finele lui Decemvrie 1888, se voră ține 
tractărue oferteloră in scrisă precum urmeză:

In localuliî oficiului intendunței c. r. a corpului 12 
la 27 Oetomvre n. 1887 pentru stațiunile Cisnâdia și 
Mediașă.

La magazinulu c r. militară de aprovisionare în 
Alba-Iulia, la 28 O lomvre 1887 pentru stațiunile Albi- 
lulia, Orăș'iă și Abrudă.

La magazinulu c. r. militară de aprovisionare în 
Brașovă, la z.8 O tomvre 1887, pentru stațiunile Cod ea, 
Ghimbavă, Hălhii și Bodă; la 29 Ojtoinvre 1887 pentru 
stațiunile Sănpetru, Feldiora, Cârstiană, Be.șnovă și O 
derheiu.

Articulii ce au a se asigura pentru fiecare stațiune 
și cifra cantității loră, apoi condițiunile de tratare se cu
prindă in publicațiunea I. Nr. 5885 d-to Sibiiu 13 Oe- 
tomvre 1887 ce s’a trimisă oficieloru politice, camereloră 
de comerță și industriă, reuniuniloră economice etc. și 
care s’a afișată in publică in stațiunile un le sunt a se fur- 
nisa articulii necesari.

Tbte condițiunile de furnisare se potă vedea la insti 
tutele militare de aprovisionare în Sibiiu, Alba-Iulia, 
Brașovă și Gluși», aceste din urmă institute dau fiecă
ruia cblele cu condițiun le tipărite pe prețulă de 4 cr. 
de căla tipărită. Sibiiu, in 10 Oetomvre 1887 Dela in
tendența c. r. a corpului 12.

Dare de seiuâ și niulțftiuită. publicit
(Urmare din Nrii 176—181 ai -Gaz. Trans.<)

Comitetulă de ajutorare, ■ onslituită la 24 Aprilie 
a. c. st. n. in comuna Galați de lângă Făgărașă, iu țâra 
Oltului, spre a aduna ajutore în favorea celoră nenoro
ciți prin fo. ă din acestă comună, după ce a mai pri
mită ajutore din partea marinimoșiloră contribuențl, isi 
continuă darea de sămă începută și publicată in Nrii 
176— 184 din «Gaz. Trans.” mai departe, și arată că 
au mai incursă ajutore:

24. Dela On. domnă lacobă Zorea, notară cerc, 
in Vlădeni 5 fl. 40 cr t>. o. colectați dela p. t. domni: 
lacobă Zorea, not. cerc. (Vlădeni) 1 fl., Toma Potcbvă, 
primară (Vlădeni) 50 cr, Vasiliu Beleiu, cassară (Vlă
deni) 50 cr., lacobă Balcoșă, parochă (Vlădeni) I fl., 
Ioană l’odariu, proprietară țVlădeni) 40 cr., lacobă Zorea, 
capelanu (Vlădeni) 50 cr. lohan Gross, birtașă (Vlădeni) 
50 cr. și Comuna Vlădeni 1 fl Suma 5 fl. 40 cr. v. a.

25. Dela On. domnă Georye Ludu, capelauă gr. 
or. și invătătoră in Preșmeră 5 fl 57 cr. v. a. colectați 
dela p. t. domni: George Ludu, capelană și invăță'oră, 
(Peșmeră) 1 fl., Irodionă Frateșă, invătătoră (Preșmeră'' 
50 cr., George Ș irariu, invățătoră (Preșmeră) 50 cr., 
Nicolae Grăciună, boltașă (Preșmeră) 50 cr., Nicolae Ma 
nica (Preșmeră) 10 cr., George Popoviciu junior (Preș
meră) 30 cr . George Popoviciu senior (Preșmeră) 5 cr.. 
Vasiliu Aldea (Preșmeră) 10 cr., N. Șandru (Preșmeră) 
8 cr. C. Șandru (Preșmeră) 10 cr., Radu Stelea (Preș
meră) 5 cr.. I). Cranga (Preșmeră) 5 cr., A. Bălășeuță 
(Preșmeră) 10 cr., N. Frateșă (Preșmeră) 4 cr., Frățilă 
Colțiu (Preșmeră) 10 cr., D. Dogariu (Preșmeră) 10 cr., 
G. Mitană (Preșmeră) 10 cr., N Cârstea (Preșmeră) 10 
cr., Nicolae Bălășeuță (Preșmeră) 40 cr, George Călbo- 
reană (Preșmeră 50 cr., G. Roșea, epitropă (Preșmeră) 
50 cr. și Eliseiu Haida, gendarmă ces. jeg. (Preșmeră) 
30 cr. Suma 5 fl. 57 cr. v. a.

(Va urma.)

Ultime sciri.
Belgradul, 18 Oetomvre. Negocierile pentru 

convenținnea comercială cu România suntu pe 
isprăvită. Erl s’a primită aci proectulă de con- 
vențiune trimisă din Bucuresci.

Berlina, 19 Oetomvre. „Kreuz-Zeitung“ asi
gură că cercurile militare vieneze au informații 
despre concentrarea de trupe rusesci la granița aus
triacă. Scirea acesta a redusă în modă cons:- 
derabilă credința în păstrarea păcii.

Belgradu, 19 Octomvrie.—Sinodulă serbescă 
a liotărîtă înființarea unui patriarchată ser
bescă independentă. Guvernulă e invitată 
să realiseze acostă hotărîre.

Sofia, 18 Oetomvre. — Sgomotulă privitorii 
la voiagiulu principelui Ferdinand I este cu to- 
tulă falsă. Ieri Alteța Sa a primită în audiență 
pe d. Stoiloff.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.«)

BELGRADU, 20 Oetomvre. — La granița 
Serbiei s’au concentrată de erl vr’o 500 de Ar- 
năuțl lângă localitatea Maoritz. Erl au năvălită 
pe neașteptate Arnăuții la Materova, au atacată 
trei posturi de graniță serbescl, acestea însă au 
respinsă pe ArnăuțI după o luptă mai îndelun
gată. Din partea Serbiloră suntă doi greu ră
niți. Perderile Arnăuțiloru nu suntă cunoscute. 
A<p se așteptă o nouă năvală.

SOFIA, 20 Oetomvre. — In cercurile ofi
ciale se asigură, că audiența Metropolitului Cle

ment la prințulu Ferdinand nu s’a ținută, fiindu 
că a fostă cerută în modă necuviinciosă.

DIVERSE.
Descoperirea fosforului — La finele lui Septem

vre 1887, s’au împlinită 200 ani de când pe cunoscuta 
insulă numită a păuniloră, de lângă Fotsdam, se făcu 
o descoperire, a cărei însemnătate rămase ja se aprecia 
d’o epocă tnai târ^iă și mai alesă de epoca nbstră. In
sula păuniloră era pe timpurile d’atuncl unuia din lo
curile cele mai neplăcute, unO loca vrăjita ala locuitori- 
lora diinprejurO, din causă că ea servi odinibră ca loca 
de jertfa păgâniloră, locuitorii băștinași ai acelei locali
tăți, și amintirea de astfelă de lucruri impresionabile se 
menține mereu în popora. împrejurarea se mai agravâ 
și prin faptuia că in aeâstă localitate blăstămată de po
pora se stabili una omă care făcea Iota felulâ de lu
cruri misteriose umblândă cu focula și cu aburulă ca și 
cu semenii săi și care nu suferia pe lângă dânsulă de 
câta ună servitora cu ochii înfundați in capă și ună 
câne mare negru. Numai acâsla era d’ajunsă a sures
cita superstiția poporului asupra unui asemenea colonist 
și mai alesă în vremurile d’atuncl. Acelă timpă era e- 
poca alchimiei, a căutărei petrei ințelepțiloră, a artei d'a 
face aură. Ună asemenea producătoră de aură apăruse 
la 1680 pe insula păuniloră unde Iși făcuse o căsuță și 
ună laboratoră. Pe elă îlă chema Iohanes Kunkel, și a 
fostă chemată de cătră marele archiduce din Dresda — 
unde locuia pănă atunci — ca să vină la Potsdam să-i 
fabrice aură, der Kunkel nu isbutl a-i satisface dorința, 
in schimbă insă elă reuși a compune ună felă de sticlă 
colorată și a fabrica din ea vase frumose prin care îșl 
câștigă favorea archiducelui in așa gradă, incâtă acesta 
ii dărui insula.

Kunkel experimentă mai departe și pe la finele lui 
Septemvre 1687 avu noroculă a descoperi o materiă, 
ună minerală pănă atunci necunoscută și pe care îlă 
estrăgea in formă compactă in bețe de lungimea și gro
simea unui degelă. Din aceste bețe eșia o licăreală 
rară; deeă se lua ună asemenea băță în mână, licărăla 
se transmitea îndată pe piele, exalândă ună abură ușoră, 
dăr de ună mirosă tare, neplăcută și înecăciosă, er dâcă 
se aprindea bețulă, elă da o lumină care se putea vedă 
departe și încă într’o lucire admirabilă. Kunkel numi 
acestă rară minerală „fosfor”, și jubileulă lui a căzută 
tocmai in cplele trecute. CâțI-va ani după mortea (1688) 
protectorului său, Kunkel părăsi insula păuniloră și chiar 
casa sa din Klosterstrasse din Berlină, chemată tiindă 
se duse la Stockholm unde regele Carol XI din Șvedia 
ilă primi cu mari onoruri, ilă numi consilieră și înspec- 
loră peste tbte minele dându-i și titlu de «baron Kun
kel de Lowenstern”. Elă muri la inceputulă secuiului 
ală 18-lea Printre pescarii din Potsdam și astădl mai e- 
sistă superstiția că pe insula păuniloră se plimbă spiri- 
tulă unui producătoră de aură. Stafia însoțită de ună 
câne negru se plimbă noptea pe insulă mai alesă vara, 
așa cJicG bmenii.

Rectificare. In Nr. 220 ală ,Gaz. Trans.« la scirea 
dilei a 12-a, in locă de Cisnădibra, să se cetăscă: Guș- 
terița.

eH" Numere singuratice din „Gazeta Transillva- 
niei'1 ă 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GBOSS, fi în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră și redacloră responsabilă: Dr. Aurel Muresiaun.

Dreptă aceea totă asemenea de adâncite și de sentimen
tale suntă și formele și amestecarea culoriloră cu cari 
suntă confecționate produsele industriei domestice in Bu
covina". Mai departe: „Amestecarea culoriloră se deo- 
sibesce dela ună județu la altulă. Așa bunăbră cei din 
plasa Cernăuțului și Cotmaniei iubescă culorile mai des
chise, ăr cei dela Sforuț.nă, Câmpu-Lungă, Râdăuță pe 
cele mai închise. In genere amestecarea culoriloră face 
o plăcută impresiune. Prin acestă amestecare armonibsă 
și estetică Românulă și Ruleanulă scie să provbce ună 
efectă plăcută. Roșu, venătă, galbenă, verde cu albă 
negru și auriu, acestea suntă culorile polihromic’, cari 
facă o minunată impresiune. Pe lângă acestea adesea 
se cjăresce și câte o schimbare rifmatică, care bate în 
roșu, mai alesă roșu-inchisă, galbenă albă, negru și al 
bastru. Acestă variațiune ne arr.intesce de polihromia 
elină și care se manifestă mai cu semă la brânele (cin- 
gălorele) femeiloră bucovinene.* — „Muntenii din Buco
vina în mișcarea loră intelectuală au mai multă senti
mentalitate. Jalnicele loră melodii și poesii au nisce su
nete melancolice. Aceste sunete simțitore, acestă dorn 
adâncă pâtrundâtoră se manifestă la ei, după cum am 
văzută la covbrele locuitoriloră munteni, și in ameste
carea culoriloră în care prepondereză albastru, rosu-in- 
chisă, negrulă și surulă”.

Nu ună Roii ână vorbesce în termeni atâtă de fa
vorabili pentru țăranii români, ci ună Germană specială 
și cu cunoscințe vaste in ale industriei.

Dâcă ună străină, cum este profesorulă Kohlmann, 
este datoră — voindă sâ fiă imparțială — sâ ție soco- 
telă de aceste calități ale Românului, ce trebue să spu- 
nemă de acei scriitori dela noi, cari i le tăgăduescă? 

(Voința Națională). C. A. Filitis

O TERIBILĂ.
de Maurice Reijnolil, traducere de Ioană E. Prodanu.

(Urmare.)

Ioana iși intdrse capulă cu vioiciune și fixa pe tî- 
nărulă, ca și când ar fi voită să-i pună o întrebare. 
Insă diplomatulă se arătă nepăsătoră, și juna fată muș- 
cându-și buzele, rămase ’n tăcere.

— Să ne scoborimă de pe munte, și să ne indrep- 
tămă spre alea Marteaux, căci nu mai avemă timpă, cjise 
domna Brissac, care se’ntărse cu grabă, urmată de în- 
trâga mică trupă.

Era pe la 10 bre sera, și sala cea mare a Redutei 
era plină d’o lume elegantă, care furnica in tbte părțile, 
dându’i aspectulă unui vastă caleidoscopu.

Americanele costumate â la Worfh și asemănândă 
unoră gravuri de modă, se strecurau prin mulțime cu 
nepăsarea loră caracteristică; micile belgiane, mai rotun- 
jbre, însă mai puțină fine ca fetele altoră țări, se nisu- 
iau din tăie puterile a imita, in eleganța mișcăriloră, pe 
rivalele loră, fără a le succede pe deplină. Tbte coche
tau, cochetau și rîdeau cu o veselia, cu o însuflețire, ce 

amă putea-o asămăna cu strigătele, mișcările sprintene 
ale bspețiloră gârăitorl dmtr’o cușcă in momentulă când 
li se aruncă grâulă.

Aici, grâulă era representată prin tineri de diferite 
naționalități, cari îmbrăcațl cu gustă, în negru și cu cra
vată albă, se plimblau in lungă și ’n lată ochindă și a- 
grăindă femeile. Er ele, șeijendă comodă pe scaune de 
catifea roșiă, puse dealungulă părețiloră îndărătulă colb- 
neloră, conversau voiosă eu câte-o frumbsă din provin
cia. Tbte damele, îmbrăcate in toalete deschise și stră- 
lucitore, purtau pălării rotunde, împodobite cu pene seu 
încărcate de fiori, ceea ce le dădea ună aeră de răs
făț a re.

D-lă de Beaulieu, purtândă ună monoclu înșurubată 
pe ochi, percurgea sala balului glumindă cu ună tinără 
blondă, care avea ochii albaștri și privirea liniștită.

— Eu mă miră, cjise atașatulă, cum de domnișbrele 
de Werrieres să nu fi sosită încă, când sciu că ele sca
pără după jocă ; cea mai mare cu osebire n’ar pută lipsi 
dela vr’ună valsă pentru multă. Sunt, curiosă să vădă 
ce impresiune voră produce asupra ta.

— Insă ele nu voră produce nici o impresiune, dăcă 
in faptă ele suntă așa precum tu mi le descrii : tinere 
cochete, îndrăsnețe și inconsecvente. In acăsta nu aflu 
nicidecum idealulă meu despre femeeă.

(Va urma.)



Nr. 223. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

GKTisaîo la burat da Vlena i;5ttr.ua tiu Buciiresel..
din 17 Octomvi

Rentă dc aurfi o’/, . . . 99 85 
Rentă de hârtii &®/0 . . 85.75 ' 
tmprumutulil câilord ferate

ungare........................149 25
Amortisarea datoriei căi- 

lorfl ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) ... 9690

Amortisarea datoriei cii-
lorO ferate de osia ung.
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi
lor 0 ferate de ostd ung.
(3-a emisiune) . . . .114 22 

Bonuri rurale ungare . . 104 20 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.— 
Bonuri rurale Banat-Ti-

zniștl..............................104.—
Bonuri cu cl. de sortare 104.— 
Bonuri rurale transilvane 104 50

re ’t. n. 18*7

Bonuri croato-sla.ua c . . 104 25 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................ —.—
împrumutul^ cu premiu

ung.................................. 122 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 50 
Renta de hărtiil austriacă 80 95 
Renta de arg. austr. . . 82 25
Renta de aurii austr. . . 112 10 
Losurile din 1860 . . . 135.—
Acțiunile băneel austro-

ungare ........................ 884 -
Act. băneel de credită ung. 284.75 
Act. băneel de credită austr.283 70 , 
Argiutulă —. Galbinl

împărătesc: ................5 9j J
Napoleon-d'orI .9 93 ;
Mărci 100 îinp. germ. . . 61 40 
Londra 10 Livrea sterlinge 125 50

Cota oficială dela 5 Octomvre st. v.

Cump.
Renta română \5%). 93>/a
Renta rom. amorl. (5°,0) 96—

• convert. ț60/0) 91—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34—
Credit fonc. rural (7°/c) 105—

>> !> k5°^o) ■ 91’/*
> urban ț7°/0I . . 103—

, (6V ■ 96—
’ (5°/o; • 87l/s

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

Bancnote austriace contra aură. . 2.03

Ac. de asig. Dacia-Rom. —
< > » Națională —

Aură contra bilete de bancă . • 14.1/»

1887.

vend.

9t'/,
97—
92—
36 —

106—
92‘/4

104—
97—
88’/,

15.—
2.04

Cursulu pieței Brașovă
dia 18 Octomvre st. n. 1887

Bancnote românesc! .... Cum P. 8.57 Vend . 8.60

Argint românesc..................... > 8.50 • 8.55

Napoleon-d’orl..................... ... a 9.87 * 9.92

Lire turcescl............................. > 11.21 » 11.28

Imperiali................................. » 10.21 k 10.36

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

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

» ’ n 5°/o ■• » 98.— - 99.—
Ruble RusescI......................... > 109.— » 110.—

Discontulă ... » 7— 10°/, pe ană.

£
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Âvisu!
Făcu cunoscută Onor, publică cmncă îni-au < 

sosită stofe franțuzești si enylezesci de ! 
tomna si de ernă.

Unu rându de haine completă îlu făcu în ( 
48 ore, eră o păreche de pantaloni în 6 ore. <

Rogu pe Onor, publică a mă onora cu nu- \ 
merosă clientelă. ZSItiNIOND ĂRON, i

croitorii de bilrbali. <
Ulița V ă ni e 1 N r. 8. t
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Sosirea și plecarea trenurilorO și posteloru in Brașovii.
1. Plecarea trenurilor^:

.1. Dela Brașovii la Poșta:
Trenulă de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute săra.
Trenulă mixta Nr. 315: 4 6re 01 minulă diminâța.

2. Dela Brașovii la Bucuresoi:
Trenuia accelerata Nr. 302: 5 6re 37 minute diminâ(a.
Trenulă mixta Nr. 318: 1 oră 55 minute după ametjL

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

Trenulâ de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de ametjî. 
Trenula mixta Nr. 316: 9 ore 52 minute sâra.

2. Dela Bucuresoi la Brașovu:
TrenulO accelerata Nr. 301: 10 ore 12 minute săra.
Trenula mixta Nr. 317: 2 ore 32 minute după amfi<|i.

A. Plecarea posteloru:

Avisu d-loru abonați!
Rugăiiiu pe d-nii abonați ea la reînoirea prenutnenițiunei se 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de pe 
fâșia sub care au primită 4'al'ulti nostru până acuma.

Domnii ce se abonezâ din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. IRANS “■
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Brașovă la Jieșnovii-Zernescl-Branu: 12 ore 30 min. după 
„ „ Zizinii: 4 ore după ametji.

in Secuime (S. GeorgI): 1 firă 30 m unte nfiplea. 
,, ia Făgăraștr. 4 ore dimineța.
„ la Săcele: 4 bre dimineta.

B. Sosirea posteloru:

ameji.

a) Dela Reșnoviî-Zernescl-Branu. la BrașovO: 10 fire înainte da ametjî.
b) „ Zizinu la Brașovii: 9 ore a. m.
c) Dm Secuime la BrașovO: 6 bre sera
d) „ Făyăraștl la Brașovă: 2 fire diminfița.
e) „ Săcele la Brașovu: 6 ore 30 minute sera.

PubUcaUunîle JUICBL11IB NEGRUȚIU,"
’ — SZ.-UJVĂB,. — ’

Probitatea în copilăriă. Schiță din rfera educa- ' parandia'i), a invfțătorilora și a altoră bărbați de sefilă, 
țiunei. După Ernesl Legouvă, membru ală academiei.; 
fraricese. Prețulă 10 cr.

Barbu cobzarulu. Nuvelă originală de Emilia
Lnngu. Prețuia 15 cr.

Hermann și Ocrotea după W. de Goe'he, traluc- 
țiune liberă de Constantin Morariu. Prețuia 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 acte, după En- 
Prețulă 30 cr,

Comedia în 5 acte, dopa Augusta 
Kolzebue tradusă de Ioană St. Știință Prețulă 30 cr. 

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în sa'ele 
gimnasiulm dui Fiume prin Vincetiu Nicfiră prof. gim- 
nas. Cu porlretulO M. S. Regina României. Prețulă 
15 cr.

Poesii de Vasiliu Banta-Buticeseu.
de 102 pugine, cuprinde 
rangiate. Prețulă redusă

Trandafiri și viorele,
Ioană Popă Reteganulă.
Prețulă 60 ci

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
aurii Studiu arheologică de I). O. Oline.sdu. Prețuia 
20 cr.

Apologia. Diseusiimi filosofice și istorice maghiare 
[trivilore la Romani, invederile și rectificate de Dr. 
Gregoriu Silași. — Partea- I. Paidu Ilunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românesc! in vorbire și scriere 
invederită și aprețiatâ de Dr. Gregoriu Silași. (Opu 
completă ) Broșura I. 11. și III. Prețulă bro.ș. I. II. 
căte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. T6te trei împreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Românu Cartea I. II. III.
IV. euprindendă materii forte interesante și amusante. 
Prețulă la tote patru 1 II., câte una deosebită 30 cr.

Biblioteca familiei. Cartea 1. cuprindă materii 
f6rte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.

Colecte de Recepte din economiă, industria, eo- 
merciu și chemiă, pentru economi, industriași și co-1 
mereianțl. Prețulă 50 cr.

Economia pentru scotele
II. Pr. țulă 30 cr.

îndreptară teoretică și 
meiitulu intuitivă în folosulă

GHERLÂ
AMICULU FAMILIEI, piară beletristică și enciclo- 

pedicO-literară cu ilustrațiuni, Cursulă XI. — Apare 
In 1 și 15 di a lunei in numeri de câte 1 l/a—2’/a cote 
cu ilustrațiuni frumfise; și publică artielii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanuri, suveniri de călătoria ș. a. — 
Mai departe Iraeleză cestinni literare și scientifice, cu 
reflesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune vieța socială a BomănilorO de pretutmdenea, 
precum și a celorlalte poporațium din patriâ și străi
nătate; și prin umoră dulce și satiră alesă iiisuesce 
a face câte o firă plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste Iotă nisuesce a întinde tuturora indi- 
vitjiloră din familia o petiecere nobilă și instructivă.
— Prețuia de prenumerațiune pe anula intregă e 4 fi. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibili și In timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN Re vislă bisericăscă, scolastică 
și literară. CursulO XIII. — Apare în broșuri lunare 
de câte 21/,—31 4 cole; și publică artielii din sfera tu
turora seiințeloră teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbători și diverse ocasiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scientifice- 
literarî. — Prețuia de abonamente pe anulă îulregă 
e 4 fl. —
tibili și în bilete de bancă și in timbre poștali.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu in Gherla
— Szamosujvâr, unde se mai află de ven<|are și ur
mă țârele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă 
vinară. Prețulă 20 cr.

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

Opera unui omu de bine.

pentru România 10 franci — Fi noi, plă-

de l’aulma G. Z. Ru

PrețulQ 15 cr.
Nuvelă poporală

codrului. Baladă

de Geoigiu

de Georgiu

Nuvelă
Continuarea nuvelei: .Idealulu pierdutu“ 
lina C. Z. Rovinară.

Fontâna dorului.
Simu. Prețuia 10 er.

Codrenu craiulu
Simu. Prețuia 10 cr.

Elu trebue să se însore. Nuvelă de Maiia Schwartz 
traducere de N. F. N.gruțiu Prețuia 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea
Ici DragoșO. Nuvelă istorică națională. Prețulă 20 cr

Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs- 
mann, de loanO Tanco. Prețuia 30 cr.

rigide, tradusă in versuri de Petru Dulfu.
Petulantuld.

Unfi volumu 
103 poesii bine alese și a- 
(dela 1 fl 20 cr. la) 60 cr. 

poesii poporale culese de 
UnO volumu din 14 cole.

popor, de T. Roșiu.

de V. Gr. Borgovană, profesorO preparaudială. Pre
țuia unui esemplară cu porto francată 1 fl. 80 cr. v. 
a. In literatura nâstră pedagogică abia allăma vre-unO 
opă. întocmită după lipsele scdleloră ndstre în măsura 
în care este acesta! pentru aceea ila și reeomandâmă 
mai alesă Directorilorâ și învățăloriloră ea celorO in 
prima liniă interesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. Dc Vas. Gr. Borgovană. Prețulă 15 er.

Manualii de Gramatica limbei române neutru s- fi
lele poporali în 3 cursuri de Maximă Popă profesorO 
la gimnasiulă din Năseudă. — ManualulO acesta este 
aprobata prin Inaltulă Ministere de cultă și instruc
țiune publică cu rescriptuiă de da'o 26 Apiilie 1886 
Nr. 13193. — Prețuia 30 cr.

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

Carte conducetore la propunerea calculărei în 
scdla poporală pentru invățâtoil și preparandi. Broș. 
I. scrisă de Gavrilă Trtfu, profesore preparandialO. 
PrețnlO 80 cr.

Cele mai eftîiie cărți de rngăciuni.
Mărgăritarulu sufletului. Carte bogată de rugă

ciuni ș cântări bisericești forte frumosO ilustrată. Pre
țuia unui esemplară broșată 40 cr. legată 50 
gală in pânză 60 cr. legată mai fină 60, 80, 
1 fl , în legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritaru sufletescu. Cărticică

&
*
9

*

$

9
9
9
9
9 
e
9
9
9

cr.
90

le-
cr.
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de ru
găciuni și cântări bisericesc! — frumosă ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe seesele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericesc!. Prețulă unui esemplară 
broșată 1* cr., — legata 22 cr., legata în pânză 26 cr. 

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe seesele. Cu mai multe icâne fru- 
mose. Prețulo unui> esemplară trimisa franco e 10 
er.; — 50 esemplare costau 3 fl.; 100 esempl. 5 fl. 

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei 
de D-deu urmată de mai multe rugăciuni frum6.se. Cu 
mai multe icâne frumose Prețulă unui esemplară

Ed espedata franco e 10 cr.. 59 esemplare 3 fl., 100 esem- 
i ;>lare 5 fl. v. a.

practicu pentru înveță- Epistolia D N. IsusQ Christosft. Prețuia unui
eleviloră normali (pre- esemplară legata e 15 cr.

Tipografia ALEXI, Brașovii.
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