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Primindit până în dilele din urmă din tdte 
părțile locuite de Români adrese de condolență 
pentru pierderea durerdsă, ce amu suferit-o, eu 
și familia ndstră, prin mdrtea prea grabnică în
tâmplată a iubitului și neuitatului nostru părinte 
Iacobă Mureșianu, n’am putută să-mi împlinescu 
mai înainte scumpa datoriă, de a da espresiune 
nemărginitei recunoștințe, ce-o semțimu pentru 
dovezile de stimă, venerațiune și iubire, ce s'au 
adusă părintelui nostru de cătră binevoitorii, a- 
micii și veneratorii lui.

Adâncă mișcată de manitestațiunile de sim
patia și de iubire frățâscă, ce cu acâsta tristă 
ocasiune, am fostă așa de fericită a-le primi din 
tote părțile dela tnulțl bărbați iluștri și de mine 
fdrte stimați, precum și dela unu numără mare 
de prea demni și respectați soți de luptă ai mei, 
nu potu decâtu mulțumindu-le din adenculu ini- 
mei, în numele meu și ală familiei ndstre, să-i 
asigură, că în veci vomă păstră în pepturile 
ndstre, ca cea mai scumpă suvenire, cuvintele 
dulci de mângâiere și de încuragiare, ce ni le-au 
adresată.

Pentru mine în deosebi aceste dovedi de 
simpatiă și de iubire voru fi, în bine și în rău, 
ună puternică stimulu de a lucra necurmată cu 
putere și mai încordată în bresda trasă de bă
trâni și de a ținâ susă stdgulă, pe care bătrânii 
l’au purtată nepătată prin tdte adversitățile tim- 
puriloră, și a’lu apăra cu bărbăția și cu neînfrântă 
curagiu, pănă ce provedința ne va învrednici pe 
noi toți să puternă reintra cu elă în fortârâța drep- 
turiloră ndstre politice-naționale!

Dr. Aurel Mureșlanu.

Brașovă, 22 Oetomvre 1887.
Ce 4ile amare a ajunsă să petrâcă Românulă 

sub regimulă tiszaistu, ne arată destulă de în
vederată cele petrecute în adunarea generală de 
tdmnă a comitatului Carașă-Severină, ce s’a ți
nută săptămâna trecută în Lugoșiu.

In acâstă adunare înainte de t6te avea să 
se facă instalarea noului comite supremă. Era, 
va să dică, o solemnei? ocasiune, care întrunea 
de astădată pe representanții comitatului și cu 
dreptu se putea aștepta, ca nou numitulă comite 
să fiă câtă se p6te de prevenitorii și echitabilă 
față cu cei adunați, căci interesulă lui propriu 
cerea să deștepte încredere prin purtarea sa în 
poporațiune.

Nu trebue să uitămu, că comitatulu Carașă- 
Severinului este locuită aprdpe cu desăvârșire de 
Români, așa că neromânii formâză acolo numai 
o mică fracțiune. Era der ună postulată ală pru
denței și ală tactului celui mai elementară, ca 
noulu comite să arate celu puțină acuma la in
stalarea lui 6re-care deferență față cu covârșitdrea 
maioritate a locuitoriloră comitatului.

Dâr ca la tdte ocasiunile de feliulu acesta, 
au trebuită și de astădată să-și dea în petecă 
guvernanții unguri. Ei, cu ajutorulu aparatului 
de care dispună, s’au străduită să facă și din 
instalarea de față a comitelui supremă, o sărbă- 
tdre de familiă. Și-au adunată, — cum 4leu 
confrații dela „Luminatorul!!11 — de pretutindeni 
pe „împenații, îndolmații și înșinorații loră“ 
și au înscenată cu ei o pompă esclusivu un- 
gurâscă.

Era ună usă vechiu ca noii ocârmuitori ai 
comitatului să fiă bineventați din partea repre- 
sentanțiloră români și unguri în limba loră. 
Acum însă lucrurile au ajunsă acolo încâtă crea- 

turele guvernului ungurescă nu mai voră să fiă 
nici bineventate în limbi română. Noulă fiș
pană ală Carașă-Severinului, Iakabffy, a putută 
să asculte vorbirea de bineventare a protonot.a- 
rului lingură, dâr n’a mai avută pațiență să as
culte și vorbirea ce avea să i se adreseze din 
sînulă representanțiloru români, cari erau de 
față, și închise imediată ședința, când aceștia se 
pregăteau a-i vorbi.

Ce ironia a sorții! Românii cei urgisiți, mal
tratați și respinși de pretutindeni mai au inima 
de a se apropia de omulă guvernului impuin- 
du-șî cea mai mare moderațiune și acesta n’are 
nici atâta inimă de a le da ascultare. Mare în
vățătură potă trage din acâsta Românii din Ca- 
rașiu-Severină!

Și ciimcă o voru trage ne dovedesce pasulă 
ce l’a întreprinsă unulă din conducătorii loră, 
d-lu Coriolan Brediceanu în ședința a doua a 
congregațianii comitat.ense din Lugoșiu.

La începutulă ședinței adecă, d. Brediceanu 
a interpelată pe noulu fișpanu, dâcă cu soirea 
lui nu s’a citită actulă, prin care este numită în 
postulă său, și în limba română, cerendă să se re- 
pareze acâstă călcare de lege, căci altfelă Ro
mânii nu voră lua actă de numirea lui și nu voră 
considera ca legală introducerea lir în funcțiunea 
de comite supremă.

Totu atunci a cerută esplicări d. Brediceanu 
dela noulă fișpană de ce a închisă ședința primă, 
fără a’lu lăsa să ajungi la cuvântă. „Eu, 4lse 
d-sa, plătescă mare dare ca să am dreptulă de 
a vorbi aci, der d lu comite supremă trage mare 
plată ca să mă asculte!“

Fișpanulu Iakabffy a răspunsă, că ar fi tre
buită „sd se veră“ și cetirea în românesce a ac
tului de numire și că n’a mai putută da cuvântă 
d-lui Brediceanu în ședința primă, dedrece o în
chisese deja 1 ?

Este învederată, că negândindu-se a satis
face câtă de puțină și pe representanții români, 
noulă fișpană a începută debutulu său într’unu 
modă, care numai încredere nu pdte însufla po- 
porațiunei române a comitatului.

Va lucra însă fișpanulă cum îlă taiă capulă 
și va face ce-i dictâză cei dela Peșta. Este însă 
marea întrebare, că 6re cum voră lucra și ce 
voru mai face în viitoru Românii din Carașă- 
Severină în fața unoră asemeni aparițiunl, când 
nu se respectă nici cele mai elementare cerințe 
ale bunei cuviințe în raporturile guvernanțiloru 
cu ei ?

Oii pe ce parte amu întdree cești unea totă 
numai la acelă resultată vomă ajunge, că causa 
principală a acestoră triste și umilitdre apari- 
țiuni este și rămâne neînțelegerea și lipsa de 
energia, ce domnesce în sînulă Româniloră din 
Carașă-Severină însuși. A sosită timpulu să se 
trezdseă odată din apatia și să facă să fiă res
pectați de amici ca și de adversari!

Din Caraștt-Severintt.
Etă vorbirea ce avea s’o rostâscă d-lă C. 

Brediceanu ca din partea Româniloră în șe
dința dela 25 Oetomvre n. a adunărei comita- 
tense, în care s’a instalată noulă comite su
premă :

Două decenii au trecută dela restabilirea constitu- 
țiunii în scumpa năstră patriă, timpă scurtă în vieța u- 
nui stată, der mănosă în esperiențe.

Pentru acăslă palriă comună și instituțiunile ei, ne
numărate generațiunl ale poporului română și-au jertfita 
viăța și averea de multe ori în frunte, dăr pururea ală
turea eu poporele conlocuilăre. In fața inimicului, în 
flacăra periculului, suferința a făcută zidă umerii cetă- 
țeniloră de diferită limbă, concordia Ii-a întărită falanga 
și însuflețirea a sdrobită capulă hidrei dușmane. Prin 
sângele vărsată in lupta comună, prin fericirea stinsă pe 

altarulă patriei comune, prin neclătita apărare a cămi
nului comună și-au elupfată strămoșii noștri demnu'ă 
nume de civl ai patriei.

Orcanulă a amuțită, s’au trasă norii, orisonulă s’a 
limpedită și sOrele păcei cu radele libertății descinde peste 
câmpiile -patriei adapate cu sânge de eroi. Fiă-care ce- 
tățănă consciu de meritulă său pentru viăța milenară a 
patriei s’a bucurată de căldura libertății și setosă a aler
gată la limpedele isvoră ală egalei îndreptățiri. Ce de- 
samăgire ?

Cine fabricheză prin legi nori artificioșl, incâtă ra
dele libertății nu ajungă la fiecare poporă; cine parali- 
seză dreptulă liberei desvoltărl prin strimtorirea lui In 
forme nenaturale; cine face scutulă cetățeniloră proble
matică ; cine sparge încrederea, și cine dejosesce viăța 
publică la patrimoniulă unei rasse? E sistema greșită!

Sistema inaugurată cu restituirea constituțiunei și 
desvoltată progresivă. La anulă 1872 prin legea despre 
organisirea municipieloră principiulă representativă de
mocratică s’a paralisată și într’ună cercă restrînsă ală 
autonomiei s’a creată o fisionomiă a congregațiuniloră 
comitat) tise, care nu corespunde voinței poporului și nu 
representă adevăratele interese ale poporului.

Neaplicarea legiloră sustătătore seu aplicarea loră 
inversă, abusiva ingerința întru oprirea liberei espresiuni 
a voinței cetățeniloră în vieța constituțională, suspiționa- 
rea ca preteestă pentru mania d’a contopi naționalitățile 
— suntă totă atâția stâlpi frumosă decorați, der de jocă, 
ai sistemei acluile, cari n’au întărită administrațiunea, 
der au slăbită mulțămirea generală, adeveratulă isvoră 
ală i ibirei de patriă. Resultatcle acestei sisteme spe
cială in comitatulă nostru nu le p6te șterge nime din 
istoria mai recentă.

1) Faceți comparațiune între corpulă oficianțiloră 
de înainte de 1872 și intre celă după 1872 și trebue 
să tăcemă, ca să uu conturbămă acesta di solemnă.

2) Faceți comparațiune între renumele de rangulă 
primu în țeră a administrațiunei de înainte de 1872 și 
celeia după 1872, și faptele, descoperirile din era dela 
1872 încăcl, suntă pete veclnice ale administrațiunei din 
acestă comit ală.

3) Faceți comparațiune între comiții supremi din 
aceste două ere: mulțămiți și distinși s’au depărtată co
miții supremi din era înainte de 1872, ără dela 1872 
trei comiți supremi speciali pentru acestă comitată au 
domnită și toți trei au fostă siliți se părăsăscă postulă 
plini de desamăgire, luândă cu sine convingerea, că cu 
o maioritate congregațională 1 psită de spiritulă popo
rului nu se pOte face nici ună serviciu nici patriei nici 
comitatului.

Ală 4 lea comite supremă în două rânduri a ve
nită din altă comitată ca mentor — »să măture', cum 
singură s’a esprimată. Ce a voită a demandată și ce 
a demandată s’a împlinită orbișă și totuși și elă — 
neliniștită — a în hisă ochii, căci sprijinulă majorității 
fără simță pentru adevărata voință a poporului — e 
forma fără esență.

Acâstă stare a vieții publice, in carea poporulă 
română e avisată la o rolă umilitdre lipsită chiar și de 
umbra egalei îndreptățiri nu ne-a mulțămilă, nu ne mul- 
țămesce și nici cânii nu ne va mu țămi.

Nu cu jertfirea limbei și națiunei nostre, nu cu ab- 
negarea caracterului nostru națională, nu din grațiă, ci 
pe basa bunului nostru dreplă, probată prin jertfe și si
gilată cu sânge, cu foeulă neperiloriu ală consciinței 
ndstre naționale in inimă, cu fruntea încununată de dem
nitatea străbună, voimă să fimă părtași drepturiloră și 
libertății, să fimă domni in rendă cu toți cetățenii, cari 
au susținută și susțină patria comună iubită.

Și dâcă în cadrulă acestei sisteme acestă sântă 
scopă ală nostru nu e re.ilisabilă, și dâcă acâsta sis
temă nici pentru promp itaie i administrațiunei, nici pen
tru remunerarea adevăratului merită, nici pentru prote- 
giarea lalenteloru eminente, nici pentru promovarea bunei 
înțelegeri nu s’a probată, acâsta sistema atunci, lanțurile 
ei trebue rupte câtă mai curendă.

In acestă momentă solemnă, in <j,ua înlroducerei • 
II. Tale în scaunulă comitetului supremă ală Comitatului 
Carașă-Severină, între sgoraotdsele felicitări, noi tre<jl ș( 
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îngrijiți ne-amă ținuta de sântă datorință a ne espune 
vederile asupra stărei vieței p iblice și precum ne’nfricațl 
vomă apăra totd'auna convingerile noslre, asemenea Vă 
asigurăniă cumcă toți pașii legali și leali ai 11. Vostre 
voră fi primiți din parte-ne cu recunoseință, tota actulă 
folositorii patriei, poporului și comitatului din inimă cu
rată îlă vomă sprijini, ca prin conlucrare comună acest ii 
frumoșii comitată, cu poporă atâtă de bravă, să ajungă 
o eră mai fericită, mii binecuvântată. (Luminăt.)

Din afară.
Soirea foiei polone „Gazeta Narodoiva“ din 

Lemberg, despre o însemnată sporire a garnisd- 
uelorti ruse dealungulu granițelor» prusiane, se 
confirmă din parte demnă de încredere în fdia 
oficifisă „Posener Tageblatt" ea adevărată.

Italia se pregătesce repede pentru espedi- 
țiunea plănuită contra A bisai ni ei și nu e 
departe timpulu când corpulu de espediț.iune va 
fi pe drumti cătră Abissinia. De altă parte Ras 
Ăluia, comandantulu trupelor» abissiniene, ame
nință tribul» Assaoriinilorti, cate e amicală Italiei. 
Anglia se încdrcă să’mpace pe Abissinia cu Italia 
și în acestu scopti au și plecată la regele Negus 
primulă secretară ală agenției englese din Cairo, 
cu maiorulă Beecli și cti căpitanul» Alimet- 
efendi.

Scirî din Panama spună că fostul» vicepre
ședinte Castinada a fostă proclamată dictatorii 
ală Guatemalei și, sprijinită de cele dintâiu 
familii din țeră, s’a pusă în fruntea revolu
ții! n ei contra președintelui Barillas. Guvernulă 
a suprimată revoluțiunea și a prinsă pe capii ei. 
cari au și fostă împuțeați împreună cu alte patru 
persâne. SOIRILE pîLEI.

Deputalulă ungară Desideriu Szilagyi fiindă candi
dată de deputată la Fojună, a ținută ună discursă pro
gramă înaintea alegătoriloră din acelă orașă. Cu acâslă 
ocasiune fanaticulă Maghiară Szilagyi a vorbită în limba 
germană, fiindă că cu limba ungurescă n'avea ce căuta, 
despre convențiunile comerciale, pe care Austro-Ungaria 
voiesce să le încheia cu Italia, România și Germania; cu 
privire la România oratorulă dise că acesta nu voiesce 
să facă concesiuni față cu înlesnirile făcute de Austro- 
Ungaria. Refusulă României oratorulă îlă esplică prin 
faptulă, că România se găsesce în ajunulă alegeriloră 
generale pentru parlamentă.

Marele măiestru ală marei logi simbolice din Un
garia, Francisc Pulszky, deschidândă adunarea anuală a 
logei, a esprimată părerea de rău că logea nu pbte în
truni tbte elementele culte ale Ungariei. In specială d. 
Pulszky a regretată că Românii și Slavii nu voescă să 
între în societatea francmasoniloră. Nici nu va vede dom- 
nulă Pulszky Români în'r'o societate, care sub masca 
umanităței propagă maghiarisarea.

—x—
Atjl s’a celebrată în biserica Sf. Neculae din Scheiu 

cununa D-lui Matei Voileanu, referentă școlară ală ar- 
chidiecesei Sibiiului, cu D șbra Octavia Ilusu. — Felicită
rile nbstre căldurdse!

— x—

Irlandezii dau uimitore eseinple de tenacitate 
în lupta pentru libertate cu asupritorii loră englezi. 
Nici măsurile cele strașnice, ce le-a luată guvernulă en- 
glesă pentru ca să-i îngenunche, nu suntă în stare a-i 
îmuia, din contră irlandezii suntă și mai stăruitori, și 
mai neînfrânțl, femeile chiar nu voescă să rămână mai 
pe josă decâtă bărbații in lupta pentru drepturile loră. 
O sepnă demnă de admirată s’a petrecută tjilele acestea 
la Iribunalulă polițieneseă din Taghman in Irlanda. Două
zeci de persone fură duse înaintea tribunalului pentru 
că s’ar fi folosită de espresiuni ofensătbre față cu ună 
arendașă esploataloră, ce arendase o moșiă, de pe care 
fusese isgonită ună altă arendașă totă esploataloră, cum 
de regulă suntă arendașii in Irlanda, cari suntă mai toți 
engiezl. Șesespretjeee din ei fură achitați, er patru, 
intre cari ună tânără și o fâlă de 14 ani, fură con
damnați la câte 14 Zile arestă. Considerândă tinerețea 
ei și spre a o scuti de >rușinea“ de a sta în temniță 
— cum (ficea judecătorulă — se declară acesta gata a 
o lăsa liberă pe garșnțiă. Feta insă, care se chiamă 
Lawlor, se ridică în susă mândră și declară cu voce 
tare și clară, că nu numai nu e o rușine, ci e chiar o- 
nâre a merge în temniță pentru (era ei Irlanda, de a- 
ceea nu primesce garanția. Aplause furlunbse și nesfâr
șite urmară după aceste cuvinte, er advocatulă Mr. 
Leamy se adresă cătră felă cu cuvintele: că ea e cea 
mai bună felă în Irlanda înlregă și face onore țării și 
poporului ei.

—x—
Eri in 22 Oclomvre după amedi, nisce reufăcetori 

au pusă focă la casa măcelarului Orghidană, din Cio- 
cracu (în Brașovă). Mulțumită ajutorului repede ce s’a 
dată, foculă a fostă îndată stinsă. Alaltaerl s’a pusă 
focă la Andrei Lupană in Strada Furcoei. Celă care a 
pusă focă a fostă vădută fugindă, der din nenorocire n’a 
putută fi prinsă. Foculă a fostă imediată observată și 
repede stinsă.

—x—
Sesiunea de ăstă ană a adunării generale a uni

versității săsesci s’a deschisă adl în Sibiiu.

♦ Narodni Lisfv< anunță, că e in perspectivă ună 
interesantă procesă de pressă. Membrii clubului cehă 
din Reichsrath intenționeză, precum se diee, a improce- 
sua pe conductorulu trenului, care i-a du-ă la intbrcere 
dela Viena la Fraga, fiindă că elă la fiecare din multele 
stațiuni le striga in ba'jocm-.i nemțesce: »Fertig“!“ in 
locă de cehesce. La aeils'a observă „Fesier Lloyd< : 
„Se vede: celă păgibilu, să nu se îngrije^zi de oatjo- 
cură. Cu alte cuvinte, merită a ti batjocorită acela, că 
a suferită să fiă scurtată în drepturile sale politice, de 
limbă și de naționalitate. S’o țiă minte Românii!

—x—
Se dtce, că la primăveră corpulu flotilei române va 

face o încercate de manevre.
—x —

In loculu batalionului din regim. 51 de intanteriă, 
transferată din Clușiu la Abrudă, a sosită batalionulă 
din regim. 62 de infanteria, care a fostă pănă acum in 
Bosnia, și va rămânea in garnisbnă la Clușiu ună ană 
înlregă.

Studenții din Praga plănuiseră o demonstrațiune 
contra deputațiloră cehi la intorcerea ioră din Viena, 
fiindă că Iotă au făcută unele concesiuni guvernului din 
Viena în cestiunea seoleloru. Poliția insă a împedecată

demonslr.ițiunea. Deputafu'ă cehă Zucker, care e pro- 
fesoră dc universitate, totă n’a scăpată de demonstra
țiune, fiindă primită la cursă cu strigăte batjocuritbre.

Selagiu, Octomvre 1887.
Nu sufere îndoielă, că bunăstarea spirituală și ma

terială formăză basa fericirei popbreloru. Fericirea e 
scopul» tuturoră nisuințeloră; atingerea scopului însă e 
condiționată dela împrejurări șt dela mulțl factori, pre
cum : libertate, cultură, sciință, artă,. comerță, indus
tria etc.

Avândă în vedere evenimentele și mișcările mai 
principali numai din acesta ană, fiecare Română bine- 
simțitoră, nepreocupată și consciu de împrejurările ac
tuali trebue să vină la convingerea, că numai desvoltarea 
puteriloră intelectuali, sporirea averei materiali și ună 
viu interesă de căușele nostre naționale ne pbte asigura 
esistința și ună locă mai demnă lângă conaționalitățile 
din patria comună.

Românii, in considerarea recerințeloră timpului și 
a necesitățiloru nemului loră, au și făcută ună frumosă 
începută pe terenulă culturală și economică. Au înfiin
țată, deși cam lânjiu, reuniuni de învățământă și insti
tute de credită în mai multe locuri, durere însă, că in 
pre puține să manifestă față de acelea acelă zelă des- 
interesată, care le pbte da ună avântă mai mare spre 
progresare și înflorire.

După părerea mea, formată din esperiința, indo- 
lința și indiferentismulă națională mai tare împiedecă 
mersulă trebiloră nostre națională-culturall, decâtă le
gile patriei cu §§-ii loră elastici și echivoci; mai multu 
ne strică nouă vânarea intereseloră private și mârșavulă 
egoismă ală unora Români, decâtă amendele și încarceră
rile înscenate cu scopă de a ne intimida în pretinderea 
și esereiarea drepturiloră nostre politice.

Aerulă coruptă alu temniței din Satmară, batjocura 
suferită din chiar senină, apoi procedura fără esemplu a 
justiției maghiare în veci, nu va astupa gura Dr.-ului Lu- 
eacin și a confrațiloră săi, ca să nu pretindă încă cu 
mai resolută insistință, firesce între limitele legei, res
pectarea drepturiloră pub'ice ale națiunei sale; brânele 
celea vinete confiscate la Bistrița — de nu s’a napoiată 
— potă ocupa ună locă demnă ca nisce insemne ale 
portului naționala română în museulă regnicolară ma
ghiară din Clușiu, fiindă că Româncele nostre voră țese 
altele mai frumose și mai late în loculă loră.

Repetă, că cu intimidări și încarcerări nu-șl voră 
ajunge scopulă puternicii dilei; cu multă suntemă mai 
numeroși, de. âtp să incăpemu în carcerile loru, îndesu- 
ite cu defraudențl de bani erariali și falsificatori de do
cumente publice. Înșiși Maghiarii prevădă acâsta, pen
tru aceea au și înființată în țeră pănă acumă vr’o 35 
de cultur-egylet-uri, cari dispun, deși mai r. uit pe hârtiă, de 
ună capitală de peste 200 mii florini. In dilele trecute s’a 
ținută în Festa sub presidiulă contelui Ludovică Tisza 
congresulă cultur-egylet-uriloră. In acelă congresă gro- 
fnlu Ștefană Kărolyi ’ți spune verde, că scopulă princi
pală ală reuniuniloră loră culturale e propagarea limbei 
statului și unitatea politică și culturală a Ungariei; pen
tru ajungerea acestui scopă propune introducerea prin 
lege a unui adausă de contribuțiune culturală — Cultur- 
steuer - zusch'ag; provbeă la conlribuiri benevole pe 
mică și mare, că numai așa se Va realisa profeția lui 
Szechenyi: „Ungaria na fostă, der va fi.“ Vorbirea lui 
Karolyi și afla resunetă încă in congresă, debrece ună 
tnembiu congresuală Iosifă Șandoră, vrând să trăeă de 
celă mai patentată in patriotismă, îșl trage inelulă de pe 
degetă. îșl scbte orologiulă din busunară și le depune 
pe mesa presidială ca pe altarulă națiunei.

Froeedura învăpăiatului Maghiară, pe lângă partea 
sa comică, pbte fi pentru noi Românii și instructivă.

In fața acestoră aparințe, e timpulă supremă, frați 
Români! să ne consoiidămă și altcum să ne sululcămă, 
decă voimă să trăimă ca Români pe viitoră în dulcea 
nbstră patriă. Li-a căzută greu mai în vâră unoră Ro
mâni, ca;! călcândă în picibre decis.unile luate in Sibiiu 
fată de alegerile dietall, nu numai au votată pe lângă

FOILETONU.

Dascâlulil poporalii modern».
(După M. Moser.)

Dăcă esistă bmeni, cari se nmnercă cosmopoliți și 
cari prin urmare suntă acasă »pretutindenea< și „ni- 
căiri» — așa suntă și Omeni de aceia, cari trebue să fiă 
umblațl in atâtea ramuri ale sciinței, incâtu cu dreptulă 
se potă numii jidovii rătăcitori ai scimței. Acestora a- 
parțină și dascălii.

Daseălulă are să crâscă din copii, in privința spiri
tuală nedesvoltațl încă, Omeni, cari să scie cugeta și lucra 
independentă; astfelă dascalulă in primi liniă e educa- 
torulă tinerimei, și Ia rendu’i trebue să pună principalulă 
pondă pe desvoltarea spirituală a aceleia, adecă trebue să 
fiă psichologă.

Cu crescerea merg» paralelă instruirea, carea se 
ramifică în mai multe specialități, de unde apoi dască- 
lulă se face ună țcameleonă, a cărui colOre propriă nu 
o mai poți distinge.

Elă trebue ca pe fiiloruiă cetățenă, care pănă aci 
’șl-a fostă lărgită plumânile acasă sâu pe stradă, eserci- 
tândă plină de speranță musica viitorului—să-la aducă 
acolo, ca să ptoducă tonuri regulate și astfelă formarea 
estetică să țină pasă cu desvoltarea lui fisică și spirituală: 
elă e așadâră dascălă de cântă.

Elă are să-lă desvețe de obiceiulă de a impodobi 
ușile și păreții cu caricaturile fantasiei sale copilăresc! și 
să-lă aducă prin arta desemnului la cunoscința, că scau- 
nulă n’are tOte picibrele, nici căruța tbte patru rbtele de 
o lăture: Elă e prin urmare dascălă de desemnă,

Elă are să aducă iregularitatea mișcării picibreloră 
lui la o organisațiune amăsurată tactului, șl sfi-i indi- 
gefeze întrebuințarea brațeloră și a mâniloră, ca aucjindă 
comanda „Drepți!< sC nu i ajungă o mână în părulă 
vecinului, er’ din cealaltă să Iacă pumnă, cu care să fiă 
gata a da în celălaltă vecină, ci să învețe comanda, 
după care va trebui să mergă mai tâitjiu contra inimi
cului; adecă elă e și dascălă de gimnastică

Măesfrulă nostru Diestorweg (jice: -Ftăcare dascălă 
poporală e ună scrulăforă ală naturei. E'ă scrufeză si- 
tuațiunea locuinței sale, calitatea naturală a pământului 
și cea produsă prin cultură; sc utâză viâța animaleloră, 
ce-lă incungiură , observă timpulă, și aparițiumle sOrelui, 
iunei și a steleloră, va să cjică daseălulă trebue să fiă: 
geografă, botanică, geologă, zoologă, metereologă și as
tronomii <.

Cerințele timpului de astăcji suntă insă și mai,mari. 
Decă ș>'ola e prea scundă, prea mică seu prea întune- 
cbsă, ori are Iote aceste defecte deodată; decă băncile 
nu suntă corăspuntjălore, de unde apoi băiații potă că
păta bOle, seu bOlele avute deja le potă agrava: atunci 
daseălulă are să paraliseze urmările rele, are să’șl pă- 
(Jâscă discipulii de bOle și chiară să se încerce a le vin

deca pe cele esislente; va să cjică elă are să fiă și 
medică.

In planurile nbstre de învățământă stă și economia 
rurală. Să înțelege, că și acesta are să o propună das- 
călulă, căci și dealtmintrelea totă e economă, de vreme 
ce principalulă său venită îlă are d n pămentulă ce i s’a 
dată ea să folosescă usufraclulă. Elă e așaderă și eco- 
nomă. Cu economia e împreunată și cultivarea pomiloră, 
prin urmare e și grădinară, ba în cele mai multe cașuri 
și cultivătoru de vermi de mătase.

Cu oficiulă de dascălă este împreunată de comună 
și cela ală cantorului. Trebue așaderă ca dascalulă să 
fiă înzestrată și cu plumânî bune, ca să cânte popore- 
niloră pe placă. Șese Qile să lucri și nici in a șâptea să 
n’aibi odihnă.

Der la ce să mai continuămă ontologia acâsta. 
Decă cineva ar corăspunde tuturor pretensiunilor de pănă 
aci și celoră, ce li se voră face de aci încolo, atunci 
acela de sigură ar fi idealulă unui dascălă, ar fi in ade- 
vără ună lexiconă de conrersațiune, care umblă.

I’ănă aci artielulă d lui Moser. Noi mai adaugemă, 
că daseălulă română are să fiă și diplomată, carele să 
scie ține echilibru întră susceptibilitățile preotului și ale 
notarului și să scie împăca și poporulă. Mai pre susă de 
tole insă are să fiă daseălulă română ună Tanner*).
________ Aug. 0. Paulă.

Medică americană, care a răbdată de fbme 40 de <jile,. 
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candidați streini, der pe aceea i-au purtata pe umeri — 
a la protop. G. — li-a căZută greu dică, că Ziaristica 
româna i-a t-actată, precum au meritată. Pentru liniș
tirea consciinței vătămate atunci, cetâscă acum acei Ro
mâni slabi de ângeră epistola fișpanului Tallian din corn. 
Somogy, și convingă-se odată, ce sântă causă au apă
rată 1 Ex uno disce omnes.

Când acei Români, desbrăcați de simțulă națională 
și orbiți de interesă privată, voră fi considerați de mă
dulare morte ale corpului națională română, fncă n'a pe- 
ritu Românul/}, decă membrii sănătoși ișl voră face da- 
torințele sale față de interesele vitali ale națiunei cu cons- 
ciențiosita'.e și cu abnegațiune, E dreptă, că suntemă să
raci, der din causa sărăciei totuși ar pute fi numărulă 
membriloru ordinari ai Associațiutiei transilvane de trei 
ori mai mare: din causa sărăciei la o adunare gen. de 
despărțămentă cercetată ca cea din Buciumi — Sălagiu — 
s’ar pute încassa pentru Associațiune mai multă, ca 15 fl. 
v. a. despre cari tace amintire direcțiunea desp. XI in 
adresa sa cătră comitetulă centrală, decă maioritatea par- 
ticipanțiloră la adunări ar ave în vedere scopulă ace
lora, er nu petrecerea de joeă împreunată cu acelea. Doi 
inși au descrisă pentru publiculă cetitoră adunarea gen. 
de ăstimpă din Buciumi, amândoi au uitată să numescă 
resnltatulă materială alu balului și ală obiecteloru sor
tite. Banulă trebue numărată și celă comună publicată, 
escepțiune face fondulă viduo-crfanală gherlană. e. u.

Năseutlă, Oetomvre 1887- 
(Fine/

Ședința a IV s’a ținută Marți ia 27/9. Inceputulă 
a fostă la 81', ore în clasa 1, unde invățătorulă Mihăescu 
a tratată „scaunulă". Dela 91/, 6re s’a ținută în clasa 
II, unde invățătorulă Petru Neamțu din Romuli a tratată 
din socotelă numărulă 24.

Ambele tratate au fostă in genere satisfăcătore, cu 
deosebire cestă din urmă.

După acestea au urmată criticele relative la a- 
cestea trădări, apoi Raportulă Comisiunei asupra ope- 
rateloră practice. Apoi s’au cetită operatele: Importanța 
curățeniei în educațiunea și crescerea scolariloră de Va- 
siliu Tofană inv. in Maieră și .Despre remunerațiuni 
și pedepse", de Demiană Nechiti, inv. în llva mică, 
ambele teme forte bune.

După aceea s’a alesă o comisiune de șâpte inși, 
cari să studieze tema „Pedepse !și remuneruiiuni", și in 
ședința de a doua <}i să-și dea raportulă relativă. După 
aceea vice-președintele dă cetire unei scrisori a inspec 
torului scolastică din Bistrița relativă la lundațiunea și 
portretulă lui Gonczi, au și subscris’o mulți învățători, 
de unde a resultată suma de preste 25 fl., după cum 
dice „Kolozsvâr».*}

Ședința a V-a s’a începută (otă în Zlua acesta la 
3 bre. Aci vorbi profesorulă gimnasială, d-lă Gregore 
Ple osă, despre eanlă, melodulă cantului și istoriculă 
cântăriloră bisericesc!. 0 prelegere fârte interesantă, in 
care arată însămnătalea fiecărei rugăciuni și cântări ce 
obvină la liturghie. Apoi arată cum ar trebui cântate 
răspunsurile la liturghiă, cum unele cântări pănă la Hie 
rovică. Cântarea acâsta o esplică cum celoră mai mulți 
învățători nu li s’a fostă esplicală nici când.

Ședința a VI, la 28/9, dela 7—8 6re a. in. Pro
fesorulă Pletosă propuse cântările dela liturghiă și în 
deosebi: Mărire Tatălui și răspunsurile; dela 8=9 pro- 
p tse luliu Popă poesia: „Sunt fecioră sdravănă", dela 
9—10 Jarda vorbi despre defeclale învățătorului, cari 
adecă se observă la unii învățători. Aci fu vorba des
pre multe de Iote, căci vorba vorbă scdte, unde suntă 
mulți adunați ideile se schimbă. Intre altele fu vorba 
și despre calitatea legendareloră ce le posedemu. Ună 
membru întrebă: ore n’ar fi bine să se facă ună le
gendară generală, care adecă să fiă astfelă compusă, în- 
câtă să suplinescă manualele celea multe, cu deosebire 
la scolele cenduse numai de unuia seu de doi învă
țători?

Intregă corpulă Reuniunei a recunoscută, că o asl- 
felă de carte ar fi fârte de lipsă, ba a și rugată pe Pre- 
sidiu să binevoiâseă a primi insinuările aceloră domni 
membri, cari ară fi aplicați a conlucra la acelă opă. Nu 
sciu decă s’a insinuată cineva ori ba, propunătoriulă insă 
s’a esprimată, parte în cercuri mai largi, parte mai in 
guste, ba și atunci publice, cu elă nu fuge de muncă nu
mai colegi de șl ar mai afla.

Vomă vedă ce va aduce viitoriulă; ar fi insă daună 
decă și acestă propunere ar remăne dreptă materială 
pentru trotoarulă cătră internă, căci scrisă este: ca.ea până 
la iadă e pardosită numai cu principii bune — cari nu 
s’au realisată.

Ședința a Vil-a, la 28 Septemvre după prânZă. Dela 
2—2‘/a ore a propusă luliu Popă cantulă. Dela 2'/a—3 
tractată practico de invățătorinlă Dionisiu Istrate din 
Borgo-Mureșeni: „Lupulă in dogă de mărie". Putea fi 
multă mai bună acestă tracta. Dela 3—6 ore sera d-lă 
Pletosă propuse cantulă.

*) N’avemă noi destule nevoi? Să mai contribuimă 
acum și pentru fundațiunile și portretele ungurescl? Ore 
Ungurii ară fi dată pentru Români intr’ună casă ana
logă? — Red.

Ședința VIII, în 29 Septemvre dela 7—9 a. m. pro
puse Pletosă cântările bisericesc!; dela 9—12 luhu Popă 
cântările naționale. Dela 3—5 p. m. totă cantulă prin 
ambii profesori: Pletosă și luliu Popă.

Ședința IX, la 30 Sept, dela 8—-3 în elassa a IV-a 
normală a tractată invățătorulă Hangea din Măgură 
„Atributulu“ și încă forte bine. — După prânejă dela 
2—5 ore se ținură probe de cântări.

La 1 Oetomvre se mai ținură înainte de prândă 
probe din cântă, ăr după prândă ultimele probe totă din 
cântă, er săra ne adunarămă la hotelă „Grivița*, unde 
iângă ună păhară de vină ne luarămă adio, și la 2 Oc- 
lomvre ne depărtarămă fie-care la ale nâstre, ducendă 
dela conferințe suvenirl plăcute, er din librăria „Concor
dia* lucrurile, de cari avetnă lipsă peste anulă înlregă, 
atâta pentru noi câtă și pentru elevi.

Ună lucru însă a fostă bătătoră la ochi: învățătorii 
dela scâlele comunale din fostulă dis'rictă ală Năsăudu- 
lui, adecă dela acelea scole, cari s’au făcută in comunele 
românesc!, pe bani comunali, și reevirațl de inspectorulă 
reg. din fii de Română, celă puțină așa se c^ice, din a- 
ceșli învățători singură Finegariu din Salva a luată parte 
la ședințele reuniunei Mariana. Și suntă adi multișdre 
seăle comunale, unele numai pe liărtiă, cum suntă celea 
din Nepos și Maieră, er altele și în realitate, precum cea 
din Salva, condusă de zelosulă învățătoră Finegariu, cea 
din Măgura, condusă de fabricantulă de baslâne George 
Popă, cea din llva mică (fără elevi) condusă de Traiană 
Moldo’ ană, fratele profesorului dela universitatea clușană 
Moldovană Gergely, cea din llva mare, condusă de Va- 
siliă Baciu (fără elevi), și cea din Telciu, condusă de 
Tdder Pupăză. Din toți aceștia numai Finegariu din 
Salva a aflată de bine, a lua parte la ședințele reuniunei 
nâstre.

E dreptă că cei mai mulți din ei nici că au lipsă 
de reuniunea nostră, deorece nu se ocupă cu prelegerile, 
deârece n’au cui prelege, că omenii nu voră a’șl da bă
ieții la scolele conduse de den.șii, și bine și facă.

Credă că nu lucru fără interesă va fi de voiu a- 
minti puțina și despre portulă invățătoriloră noștri. A- 
cesta variază forte, după starea materială și după gustă.

De bună seină că fiindă noi învățătorii tare modestă 
salurisațl, ba unii din noi fiindă in neplăcuta posițiă de 
a ne căpăta lefile tare neregulată, cum suntă mai toți 
învățătorii dela scolele confesionale din fostele comitate 
ale nobililoră, învățătorii fiiloră foștiioră iobagi, din a- 
cestea cause nu ne putemă întinde la vestminte fine și 
bine croite. Unii portă vestminte destulă de sărăcuțe și 
rău croite, incâtă stau pe ei ca pe gardă; alții apoi pârtă 
vestminte din materii lucrate in familiă; âr cei mai pu
țini suntă aceii, caii portă nisce vestminte, cari să dea 
celui ce le portă o înfățișare deamnă. Der pote omulă 
vede la unii vestminte de materii lucrate in familiă, 
der lucrate atâtă de bine și croite atâtă de simetrică, 
incâtă ți-e mai mare dragulă a privi la celă ce le portă. 
D. e. înv. din Zagra, d-10 Mană, se presentă la ședințele 
reuniunei Mariana intr’ună căpută (spențelă, mânecară, 
zăbună, tunică) de pănură lucrată de soția d-sale și croită 
de ună croitoră de profesiune. Căputulă acesta-lă pote 
purta otl-ce procatără (advocată), ori pro'opopă fără sfială 
și cu fală. Pănura lui spune lămurită că țesălorea scie 
să lucre lâna omenesce, er croitura căputului ne arată 
bunulă gustă ală celui ce-lă portă. Ună astfelă de că- 
pută așă preferi mai bucnrosă decâtă celea sdrențe ce le 
cumpărămă pe bani scumpi și țină numai câte o iarnă 
multă două.

De dorită ar fi ca toți învățătorii să aibă barem! 
când se presintă in societăți câte ună rendă de vest
minte mai bune, mai simetrică croite, că precum paserea 
se cunosce parte de pe cântă, parte de pe pene, așa și 
omulă, de unde a cșită proverbiulă: ori vorbesce cum 
ți-e portulu, ori te portă cum ți-e vorba!

Ședința generală a reuniunei .Mariana" pro 1888, 
se va țină in comuna Sân-georgiu, la dorința colegiloră, 
de acolo, cu deosebire a d lui directoră Mihaiu Domide, 
și adecă în sărbătorile Rusaliiloră.

La revedere acolo 1 I. P. R. 

O venătore de urși.
Din pădurea Arpașului inferiorii, Oetomvre 25.

In 9 Oetomvre s’a începută o venătore contra ur- 
șiloră la Avrigă și s’a continuată prin t6te pădurile, pănă 
în pădurea Ucei inferiâre, unde în 25 Oetomvre s’a ter 
minată eu resultatulă că au fostă impușcațî 12 urși.

In pădurea Avrigului a împușcată în 9 Oetomvre 
d-lă Dr.Slauch 3 urși, dintre care 2 au cădulă morțî, 6r 
ală treilea numai a doua Z1 l’au aflată mortă. In 10 
a împușcată d. grofă Sehweinitz o ursâică in pădurea 
memorată. In 12 nolarulă Vaieriană Oprișă în pădurea 
Ucei superiore ună ur ă de 3 ani. In 13 a împușcată 
d. locotenentă Andreiu Berger ună ursă și d-lă pro-pre- 
tore Mețiană Aldulia o ursâică de 5—6 ani în pă’urea 
Arpașului inf'erioră. In 15 subloeotenentulă premiată din 
Germania von Htigo ună altă ursă totă în pădurea Ar
pașului inferioră și ună grofă unulă in pădurea Ucei 
superiore. In 16 la 4 6re ante m. locotenentulă Ber
ger a împușcată unulă de o mărime uriașă și de o gre

utate nespusă, căci 16 omeni nu au fostă in stare a-lă 
ridica. In 21 venătorulă Clonția ună puiandru de ună 
ană in pădurea Ucei interiore. In 22 ună altă venătoră 
la ’nsărată a mai pușcată unulă. A mai împușcată și altă 
venăloră 2 vulpi. Lupi nu au eșită nici unulă. Fe la 
Inceputulă venalului a fostă timpulă ploiosă și rece, căci 
de era mai bine sâ puteau împușca mai mulțf.

Unii participante.

Invitare. Comitetulă jparochială gr.-orientală din 
Arpatacă, protopresbiteratiilă Treiscauneloră, are onâre 
a invita pe toți onor, domni binefăcători și voitori de a 
participa la Actulu sânțirei bisericei celei noue cu hra- 
mulă st. mucenică Dimitrie, ce se va săvârși la 26 Oc- 
tomvre (7 Noemvre) a. c., precum și la banchetulă, ce 
va urma la 1 âră p. m. in sala edificiului școlară. Pre
țuia unei couverte este 1 fl. 30 cr.

Arpă tacă, 21 Oetomvre 1887.
Cu profundă respecta:

Dionisin Nistoră, parochă.SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, a >Gaz. Trans.<)

BERLINtJ, 3 Noemvre. — Reiclistagulă e 
convocată pe (Jiua de 24 Noemvre.

Starea sănătății împăratului s’a îmbunătățită 
în modă însemnată.

HAMBURG, 3 Noemvre. — Circulă Renz 
a arsă totală.

DIVERSE.
Unu curioșii episodu din viâța literară in Germa

nia, despre care ni se telegrafiase: Doi autori dramatici, 
celebrulă scriitorii Paulă Heysse și contele Schack. fă
ceau parte din societatea ordinului Maximilian, instituția 
fundată de regele Maximilian ală Bavariei, în interesulă 
literiloră și alu arteloră, in urma unei modificări făcute 
statuteloră ordinului, ei crezură de datoria loră de a’șl 
da demisiunea loră din posițiunea onorifică de membri 
ai societății. Ca consecință, baronulă de Perfall, inten- 
dentulă teatreloră regale ale Bavariei, le scrise că con
veniențe înalte ilă obligau de a amâna representarea ul- 
timeloră loră piese, primite la teatrulă regală din Mun- 
chen. Cei doi autori primiră cu fârte rea disposițiă acestă 
comunicare, și răspunseră prin interzicerea absolută de 
a se mai representa vreodată lucrările loră, atâtă cele 
din urmă câtă și cele dinainte la teatrulă din capitala 
Bavariei și incheiară scrisorea loră ast-felă: „Decă au
torii au neeeiitate de teatre, teatrele au necesitate de 
piese; celă din Mtiinhen nu va avă pe ale nâstre". In- 
cidentulă a făcută multă sgomotă la Munchen și in tâtă 
Germania. Elă fu aplanată după puțină timpă, mulțămită 
intervenirei principelui regentă ală Bavariei, care in a- 
cordă cu sentimentulă publică, a dală dreptate celoră doi 
autori, intimândă baronului Perfall, la care apreciăză mai 
presusă de ori-ce lealitatea cea mai deplină, ordinulă de 
a relua repetițiunile operiloră d-loră Paulă Heysse și co
rnițele Schack. Piesa lui Paulă Heyse „înțelepciunea lui 
Solomonă" va fi jucată la Frankfort înainte de Munchen. 
Prima representațiune s’a dată acum câteva <Jile la tea
trulă din Lipsea, cu ună succesă imensă și cu o atâtă 
de mare dărnic ă de ovațiuni și rechemări, că s'ar fi pu
tută crede a fi mai multă în Italia decâlă în Germania.

Curățitulii vaseloru — Intre mijlbcele de întrebuin
țată pentru a se scote guslulă rău din vase gâle, urmă- 
torulă dă cele mai bune resultate: După ce se pregătescă 
buțile, antalele, buriașele, (pcătorile. pentru a se umplâ 
cu vină, se tornă in ele apă caldă, care a fiertă cu frunZe 
de persică. Se astupă bine la vrane și după câtva timpă 
se scurgă și prinlr’acăstă opărelă se scâte gustulă rău 
din vase. Decă încă vasele suntă oțetite, său mucegăite, 
după ce se spălă și se răZuescă bine, apoi se clătescă 
și se afumă cu fitile anumite de puciosă, se opărescă er’ 
din nou și frecă cu cenușă; apoi se spălă din nou și se 
scurgă bine. Pentru mai multă siguranță se pâte a se 
turna în vasă odată cu cele 2 cofe cu apă caldă și o 
oca de carbonată de sodă și după ce s’a rostogolită bine 
vasulă cu acăstă opărelă se scurge și se clătește vasulă 
cu apă rece. Acea sare albă ce se cumpără dela spițerii 
cu 1 leu 50 b. kilogramulă, numită carbonată de sodă, 
ni-a dată resultatele cele mai bune la opărirea vaseloră 
nouă neintrebuințate incă: Opărelă ese din vase galbenă 
de totă; ceea ce pentru ori cine e o probă că s’a scosă 
din dâgele de ștejară multă tanină și materii ce se to- 
pescă in acea leșie și care de n’ar fi scâse din dâge, 
pe câtă e cu putință, ar strici și fața și gustulă vinului.

(.Gazeta Sătănului«.)
** *

Cununiă. D lă lână Rebrânu, absolută de facultatea 
teologică în Bpesta, ișl va serba cununia sa cu d șăra 
Emilia Mureșianu Duminecă in 20 Noemvre la ărele 3 
p. m. in biserica greco-cat. din Sesarmu. — Intr’ună 
căsă bună 1

Editoră și redactoră responsabilă: Dr. Aurel Muroșianu,



Nr. 233. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

din 31 Octomvre st a. 1887.
liiii'hu de Eîiu uresct

Rentă de aură 5% . . 91 80
Rentă de hârtia o°/0 . . 86.70 
împrumutul^ căiloră ferate

ungare........................149.—
Amortisarea datoriei câi-

lorfi ferate de ostti ung.
(1-ma emisiune) .

Amortisarea datoriei
lorii ferate de ostil
(2-a emisiune) . . 

Amortisarea datoriei
lorfl ferate de ostfl
(3-a emisiune) . .

Bonuri
Bonuri
Bonuri

miști
Bonuri
Bonuri rurale transilvane 104 25

Cota oficială dela 19 Octomvre st. v. 1887.

vuiaulu pioț&i LM'dșueu

din 1 Noemvre st. n. 18:;7.

96 72
căt
un».

căi- 
ung.

112 50 
rurale ungare . . 1< 3 70 
cu cl. de sortare 1C4.10 
rurale Banat-Ti-
..............................104.10 

cu ci. de sortare 104 —

Bonuri croato-slavone . . 104 25 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................ —.—
Imprumutulu cu premiu

1 ung.................................. 123 80
| Rosurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 —
i Renta de hărții austriacă 89 35
Renta de arg. austr. . . 82.60

| Renta de aură austr. . . 11150
Rosurile din 1860 . . . 135.25

: Acțiunile băncel austro-
I ungare ........................ 887 —
| Act. băncel de credită ung. 284.75 
i Act. bănce l de credită austr.283.70
Argintul fi

împărătesei
Napoleon-d'orI
Mărci 100 împ. germ. . . 61.40 

| Londra 10 Livres sterli.nge 125.50

Renta română ^5%),
Renta rom. amor). (5°/0) 

» convert. (6°/0)
împr. oraș. Buc. (20 Ir.) 
Credit

>
fonc. rural (7“/ct 
„ >> '5%)

> >

■««

ea
$

■ • e e e i»
i»i■

e
e• e e•

«

i

Câmp.

1
Gulbinl !

. . 5.93
. . . 9.93

< w r* Q ', » JO /o; .
Banca rațională a României 500 Li 
Ac. de asie. Dacia-Rom.

. . • Națională
v.n-a contra bilete de bancă . .

1 Bancnote austriaee contra aură. .

veni.

93>/a
96— 97—
91 — 92—
34— 36-

105— 106—
91’/, 92iu

103— 104—
96— 97—
87>/a 88>/a

?.i------ ——
— —
— —
14.'/4 15.—

2 03 2.04

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.63 Vând. 8.66

Argint românesc................. » 8.55 • 8.60

Napoleon-d’ort..................... » 9.89 » 9 93

Lire turcescl......................... » 11.22 » 11.26

Imperiali............................. > 10.21 » 10.25

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

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

n * n 5°/0 • n 98.— - 99.—
Ruble RusescI..................... > 109.— » 110.—

Disconlula ... » 7— 10°/a pe ană.

Școlă privată comercială.
La 2 Novembre a. c. st., n. vorii începe obicinuitele 

mele prelegeri din

Comptabilitate simplă, și duplă, mate
matică și corespondență,.

Cursul durezâ 6 luni.
Prelegerile se voru serva în limba germană, însă la casă 

trebuință cu esplicari suficiente în limba ungară și română. 
Orele de studiu: Luni, Mercur! și 

pănă la 9 bre în locuința mea Strada 
sub Nr. 227.

Honorarulă pe lună
Doritorii suntu invitați a se adresa

suini în orele postmeridiane rdu în comptoarulu D-lui Andreiu A. 
Popovici, Strada Sclteiloriî Nr. 146 dela 8—12 ore în t6te dilele.

losifu
complabilO.

de

3—3

9

u

i
Sâmbătă sera dela 8
funariloru media

5 fi.
în locuința subscri

c

i

Sosirea și plecarea trenuriloru și posteloru în Brașovu.
I. Plecarea trenurilorfi:

ul. Dela Brașovu la Pesta:
Trenultă de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute sera.
Trenultă mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută diminâța.

2. Dela Brașovu Ia Bucuresoi:
Trenulă accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța.
Trenulă mixta Nr. 318: 1 oră 55 minute după ametji.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Festa la Brașovu:

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amâ^L 
Trenultă mixtă Nr. 316: 9 6re 52 minute sera.

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

A. Plecarea posteloru:
a) Dela Brașovă la Beșnovu-Zei-nesci-Branu: 12 ore 30 min. după amâtp.
l>) n „ „ Zizinu: 4 ore după amedi.
c) D „ în Sfcuime (S. Georgî): 1 oră 30 minute nâptea.
d) 71 ,, la Făgărașii: 4 ore dimineța.
e) 17 „ la Săcele: 4 6re dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Ittțnovu-Zci-nescl-Branu la Brașova : 10 6re înainte da ametjî.
b) Zizinu la Brașovă: 9 ore a. rn.
<■■) D.n Secuime la Brașova: 6 fire sera
d) 77 Făgărașii la Brașovtă: 2 6re diminâța.
e) Săcele la Brașova: 6 ore 30 minute sera.

AMICULU FAMILIEI, piară beletristică și enciclo- 
pedicu-literaru cu ilusfralmt.i, Cnrsnlfl XI. — Apare 
in 1 ți 15 di a lunei în nunerl decalc 11/2—21 a cole 
cu ilustrațiunl frumdse; ș; pubiică artiehi sociali, poe- 
siă, nuvele, romaniirT, suvenir! dc eălăioriă ș. a. — 
Mai departe tracleză cesliuni literare .și scit ntilice, cu 
reflesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune vieța socială a Româniloni de pre.iutindenea, 
precum și a celorlalte poporațiuni din patrii! și străi
nătate; și prin umoră dulce și satiră alesă nisuesee 
a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste totu nisuesee a întinde tuiuroră indi- 
vitjiloră din familiă o petiecere nobilă și instructivă.
— Prețuia de prenumsrațiu.ne pe ar uia iniregă e 4 11. 
pentru România și străinătate 10 lianei —■ lei noi, 
plătibdi și în timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revistă biserieescă, scoia: ti.-fl 
ș’ literară. Cursulă XIII. — Apare in broșuri lunare 
de câte 21/»— 3‘, co’e; și publică arii< Iii din sleia tu- 
turoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbăton și diverse ocasiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și seientifice- 
lilerarl. — Prețuia de abonamente pe anulă întregă 
e 4 fl. — pentru România 10 Ir.ti cl — lei noi, plă- 
tibil! și în bilete de bancă și în timbre poștali.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu în Gherla
— Szamosujvâr, unde se mai alia de venejare și ur- 
mătorele cărți:

Puterea amorului. N ivelă de Paulina C. Z. Ro- 
vinară. Prețuia 20 cr.

Idealulu pierdută. Nuvelă originală de Paulina 
Z Rovinartă. Prețulu 15 cr.

Opera unui omu de bine.
Continuarea nuvelei: 
lina C. Z. Rovinartă.

Fontâna dorului. 
Simu. Prețuia 10 cr.

Codrenu craiulu
Sinm. Prețulă 10 <r

Elu trebue ce se însore. Nuvelă de Mm ia Sehwariz 
traducere de N. I1'. Nfgruț-ii Prețuia 25 < r.

Branda seu Nunta fatală. Sthiță din emigrarea 
lui Dragoștă Nuvelă istorică națională. Prețuia 20 cr

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

amâKiEi iiBifttiiîiB,”
SZ.-UJVÂR,. — ’

I parandialî), a invățătorilora și a altora bărbați de sc6lă, 
de V. Gr. Borgovana. profesoră preparandială. Pre
țuia unui esemplarO cu porto francat 0 1 11. 80 cr. v. 
a. In literatura nostră pedagogică abia aflămO vre-unâ 
opO. întocmită după lipsele sc61eloră nostre in măsura 
în care este acesta! pentru aceea îlă și recomandămă 
mai alesă Direcloriioră și învățătoriloră ca celoră în 
prima liniă interesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. De Vas. Gr. Borgovana. Prețuită 15 cr.

Manuala de Gramatica limbei române oentru sca
lele poporali în 3 cursuri de Maximo Popa profesoră 
la gimnasiula din Năsăudă. — Manualele acesta este 
aprobată prin Inaltulă Ministeră de cultă și instruc
țiune publică cu rescriplulă de dato 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețuiu 30 cr.

Nu me uita. Coleețiune de versuri funebrali, ur
mate de iertăciuni, epitaliă s. a. Prețuia 50 cr.

Carte conducetore la propunerea calculărei în 
scoia poporală pentru învățători și preparant^l. Broș. 
I. scrisă de Gavrilă Trifu, profesoră preparandială. 
Prețuia 80 cr.

C.

, Idealulu pieriLtu” 
Prețulu 15 -r.
Nuvelă poporală

coclruiu5. Ud: dă

originală. —
— de Pau-

de

de

Georgiu

Georgiu

GHERLA
Probiiatea în copilăriă. Schiță din sfera educa- 

! țiunei. După Ernest L^gonvâ, membru academiei. 
! france.se. Prețuia 10 er.

Barilii cobzarulu. Nuvelă originală de Emilia 
• Lungu. Prețuia 15 cr.

| Hermann și Dorotea după W. de Goethe, traduc- 
țiune liberă de Constantin Morariu. Prețuia 50 cr.

, Ifigenia în Aulida. Tragedia in 5 acte, după Eu- 
ripide, tradusă in versuri de Petru Dtilfu. Prețuită 30 cr, 

Petulaiitulu. Comediă în 5 acte, după Augustă
: Kotzebue tradusă de Ioană St. Șuluță Prețuită 30 cr. 

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în sa’ele 
gimnaziului d,n Eiume prin Vincețiu Nicdră prof. gim- 
nas. Cu porlretula M. S. Regina României. Prețuia 
15 cr.

Poesii de Vasiiiu Ranta-Buticeseu.
de 102 pagine, cuprinde 
rangiate. Prețuia redusă

Trandafiri și viorele, 
Ioană Popu Reteganulă. 
Prețuia 60 cr

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
auru. Studiu archeologică de I). O. Ohnesdu. Prețuia 
20 cr.

Apologia. Disensiuni filosofice și istorice maghiare 
privitOre la Romani, invederile și rectificate de l)r. 
Gregoriu Sila.și. — Partea 1. Paula Ilunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețuită 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vorbire și scriere 
invederilă și aprețială de Dr. Gregoriu Stlași. (Opă 
completă ) Broșura 1. 11. și III. Prețuia broș. I. li. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. T6letrei împreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Românii Cartea 1. 11, III. 
IV. cuprintjenda materii forte interesante și amusanfe. 
Prețuia la Iote patru 1 11., câte una deosebită 30 er.

Biblioteca familiei. Cartea 1. cuprindă materii 
fOrle interesante și amusante. Prețuia 30 cr.

Colecte de Recepte din economia, industria, 
meniu și chemiă, pentru economi, industriași și 
inereianți. Prețuită 50 cr.

Economia pentru stolele
II. Pci-lulă 30 cr.

îndreptară teoretico și 
meiitulu intuitivă în folosula

Ună volumă 
103 poesii bine alese și a- 
(dela 1 11 20 cr. la) 60 cr. 

poesii poporale culese de 
Ună volumă din 14 cole.

popor de T. Koșîu.

co
co-

Ed.

practică pentru înveță- 
eleviloru normali (pie

Tipografia ALEXI, Brașovă.

cr.
90

le-
cr.
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Cele iutii eftiue cilrți de rugăciuni.
Margăritarulă sufletului. Carte bogată de rugă

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

Miculu mărgăritaru sufletescu. Cărticică
găciuni și cântări bisericesci — frumosa ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericesci. Prețuia unui esemplarO 
broșata 1F cr., — legata 22 cr., legata în pânză 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe icâne fru- 
moie. Prețuia unui esemplară trimisa franco e 10 
cr.; — 50 o.setnplare costau 3 fl.: 100 esempl. 5 11.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născâtorei 
de D deu urmată de mai multe rugăciuni frumose, Cu 
mai multe iedne Irumose Prețulu unui esemplarO 
espedată franco e 10 cr.. 59 esemplare 3 11., 100 esem- 
plare 5 11. v. a.

Epistolia D N. Isusti Christosâ. Prețuia unui 
esemplară legata e 15 cr.
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