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BrașovU, 27 Octomvre 1887.
Amu comunicații într’unnlu din numerii 

trecuțl ai „Gazete?1 esența unui proiecții de 
lege ce l’a presentatâ parlamentului din Viena 
guvernulu austriacu.

E vorba de proiectulu de lege contra beției.
A foștii unu momentu fericită acela în care 

guvernulă austriacă s’a decișii să înzestreze ț<5ra 
cu o lege atâtă de importantă, menită a ridica 
moralitatea pnblică și bunăstarea popbreloril din 
acea jumătate a monarchiei ndstre.

Nu voimă să cercetămă cum va fi stândă 
lucrulfi cu moralitatea publică în partea aus
triacă a monarchiei, și nici ce estindere va fi 
luată acolo patima beției, care influințăză în 
modă nenorocită asupra moralității publice; dăr 
mărturisimă că, decă vre-ună guvernă era datoră 
să se presente înaintea parlamentului cu vr’ună 
proiectă de lege de felulă celui amintită, atunci în 
prima liniă datoră era să facă acăsta guvernulu 
ungurescă.

Nu numai odată amu arătată proporțiunile 
cele maii ce le ia patima beției și cu ea imora
litatea în partea de dincoce a monarchiei nostre. 
Nu numai odată amu acusatu guvernulu ungu
rescu și organele lui, că nu numai nu facă ni- 
mică, ca să pună stavilă răului, ci din contră 
propagă chiar beția și prin urmare și imora 
lila tea.

Alegerile dietale suntă o necontestabilă do
vadă, că beția se propagă chiar de guvernă prin 
organele lui, suferindă ca spirtulu și rachiulă 
să j6ce rolulă principală, ba să decidă cliiară 
îsbenda candidatului guvernului ori ală opo- 
sițiunei.

Acăsta nu o scimă numai noi, nu o spunemă 
numai noi, ci o scie t6tă lumea, o spună chiar 
foile unguresci, cele guvernamentale când se ne- 
căjescă pe oposițiă, cele oposiționale când se ne- 
căjescă pe guvernă și pe partidulă lui.

Dăcă dăr se felosescă, între altele, de unu 
astfelă de mijlocu de corupțiune înșiși aceia, cari 
chemați ară fi^a-lă înfiera și a căuta măsurile 
potrivite pentru stîrpirea lui, atunci îșl p6te în
chipui omidă, ce dimensiuni a luată acăstă ne
norocită patimă, acestă distrugătorii vițiu în aeăstă 
parte a monarchiei, sub stăpânirea ungurăscă.

Dăr răulă e cu atâtă mai mare și îngrijirea 
ndstră cu atâtă mai seridsă cu câtă elă, mulță- 
mită celoră cari ne guvernăză și ne administrăză, 
se veră și intre Români, cari cunoscău pănă a- 
cum rachiulă numai ca mijlocu de recreare după 
obosălă, ăr nu ca mijlocă de a’șl stempăra setea.

Nu’i vorbă, nu găsescl în comunele româ
nesc! totă la a (jecea ori a douăspre4ecea casă 
cârciumă, cum găsescl în comunele unguresci șî 
săcuescl; dăr destulă e că cârciumele, una ori 
două câte suntă într’o comună românescă, au 
ajunsă în multe părți în mânile jidoviloru, cari 
protegiațl de organele stăpânirii, nu numai vendă 
mai multă spirtă și vitriolă decâtă rachiu, fă- 
cendă pe bieții locuitori birnicl permanențl ai 
cârciumei loră, ci îi ducă chiar la sapă de lemnă, 
prin aceea că unii țărani mai slabi de ângeră 
îșl beau mai totă ce câștiga, ori ajungă de li-se 
vinde produsulă muncei loră de ani pentru „da
tori?1 pe otrava ce au băut’o.

Guvernulă ungurescă, în locă de a aduce 
proiecte de legi pentru sporirea dării pe carne, 
pe zachară, pe cafea și pe alte lucruri absolută 
necesare omului, mai bine s’ar fi gândită să aducă 
proiecte de legi contra băuturei escesive a alcoo- 
luriloră.

E destulă de mare miseria ce ni-a adus’o 
pe capă prin dările cele mari, ce n’au sămănă 
în alte state, prin stagnarea afeceriloră, prin le- 
gidnele de funcționari de totă soiulă ce se spo- 
jescă pe ce merge ,* nu ne mai trebuia pe 

capă și corupția și încă protegiată și alimentată 
prin bețiile de pe la alegerile dietale.

Der e o ironia a aștepta dela guvernulă 
ungurescă proiecte de legi de felulă celui de susă. 
Nu poți aștepta așa ceva dela ună guvernă, care 
tdtă activitatea sa ’șl-o consun A numai și numai 
cu proiecte de legi pentru sporirea dăriloră, cu 
legi și ordonanțe pentru scurtarea continuă a 
drepturiloră naționalitațiloră nemaghiare, cu mă
suri de persecutare a celoră cari luptă pentru 
apărarea acestoră drepturi, peutru reîntregirea ce
loră scurtate și pentru recâștigarea celoră perdute.

Din afară.
In comisiunea delegațiunei ungare, 

cornițele Iuliu Andrassy a interpelată pe guvernă 
asupra a faceri loră bulgare, în generală, și, 
în particulară, asupra recundscerei principelui 
Ferdinand. Cornițele Kalnoky a răspunsă, că 
afară de o singură putere, guvernulă bulgară este 
recunoscută ipso facto. Dăr ministrulă a a- 
dăogată că „astăzi nu putemii recundsce legali
tatea alegerei principelui". Politica austro-ger- 
man? este o politică de pace la care s’a unită 
și Itacia, și ale căroră scopuri suntă identice cu 
acelea ce urmăresee Englitera. C unitele Kalnoky 
esprimă speranța că Rusia se va reapropia de 
aspirațiunile pacifice și conservatdre ale puteriloră 
centrale și că Austro-Ungaria va întreține rela- 
țiuni cordiale cu puternica sa vecină.

„Titties" (Jice că d. Crispi a fiesată la Frie- 
derichsruhe cele mai mici detalii ale în
treitei alianțe. In casulă unei rupturi a 
păcei în Europa acțiunea celoră trei puteri (Ger
mania, Austria și Italia) va fi comună. S’ar fi 
stabilită asemenea că modificațiunile teritoriale 
voră fi ficsate înainte de concluderea păcei.

țfiarulu „Le Nord" confirmă că Țarulă 
întorcendu-se în Rusia, va trece pe la Berlină 
și va avea o întrevedere cu împăratulă Wil- 
lielm. Organulă cancelarului însă 4'ce că nu 
este esactă cum că Țarulă va fi însoțită la 
Berlină de doi miniștri. Rusia va persista în 
atitudinea ei espectantă, 4'ce „Le Nord", față cu 
afacerile bulgare, fără a’șl compromite libertatea 
sa de acțiune. Garanția păcei stă nu în întreită 
alianță, ci în siguranța că Rusia se va pronunța 
în contra oricărei puteri care va da semnalulu 
de resbelă.

Felicitări adresate generalului Doda.
Alegătorii români din Sibiiu aparținători partidului 

națională au adresată d-lui generală Doda următărea fe
licitare :

Domuule Generală! Alegătorii români din 
cercurile electorale ale cetății Sibiiului, înfrunți 
astă4l în conferență ’și luândă cu multămire și 
mândriă la cunoscință bărbătăsca D Tale pășire, 
prin care ca singurulă mandatară a 3 milidne 
de Români, adresându-Te parlamentului ungară, 
ai descoperită nedreptățile ce se facă nămului 
românescă, — se simtă fericiți a Te felicita și 
a Te asigura, că din inima loră ai vorbită în 
ambele D-Tale acte, adresate parlamentului. Să 
trăesci, d-le Generală: stâlpă adevărată ală Tro
nului, patriei și națiunii.

Din conferență alegătoriloră români, apar
ținători partidului națională din cele două cercuri 
electorale ale Sibiiului, ținută în Sibiiu la 25 
Octomvre (6 Noemv.) 1887.

Simeonu Popescu, Pompiliu Pipoșiu,
președinte. secretară.SOIRILE DILEI.

Din părțile Silvaniei i se scrie „Telegrafului Ro
mână": >In anulă trecută în comuna Tresnea, o co
mună curată roinânăscă afară de câteva familii de pro

prietari mari maghiari, s’a înființată o scălă frobeliană 
(Kisdedovă), pentru cine? cei ce o-au înființată o voră sci, 
pentru că noi avemă aici scolă intru tăte corăspuntjătăre 
legei și provăijulă cu învățătoră cualificată. Pănă aici 
făte suntă în ordine, nime nu păte să poruncăscă pe 
punga altuia, cine o a înființată a avută voiă să o facă. 
Der trebue să indigneze pe orice omă cu simță curată 
română, când preotulă de acolo Irodionă Labo, în bi
serică îndemnă pe poporă ca să-și înscrie pruncii la 
scăla acăsta ungurăscă. Acăsta e păstorire sufletăscă?! 
— Bine părinte, dăcă adevărate suntă acestea, cum ai 
putută fi atâtă de haină Ia inimă, ca să te faci unălta 
dușmaniloră credincioșiloră sfinției tale, carl’țl dau pânea 
de tăte filele. Nu te temi de mânia lui Dumnedeu ?

—x—
Cu ijtua de 1 Noemvre s’au mai făcută în armata 

comună următOrele înaintări afară de cele ce le comu- 
nicarămă: la gradulă de colonelă: locotenentă-colonelulă 
Aromi Bihoiu din regimenlulă de infanteriă 64; la gra
dulă de majoră: căpitanulă cl. I. L. Irifă din reg. 64 
de inf.; la gradulă de căpitanu cl. I.: căpitanii de cl. 
II.: Petru Banda și Gavrilă Selceleanu din reg. 101 de 
inf; la gradulă de căpitanu cl. II.: Ludovică Ciatu din 
reg. de husari nr. 6 și Demetriu Ionașcu dela artilerii; 
la gradulă de locotenentă: sublocotenenții: Simionă Barza 
la artileriă, Nicolau Lugoșanti și Mihriiu Stoica de Ha- 
tegu. Intre oficialii militari s’a numită directoră Ștefană 
Basarabă. La honvedime: la gradulă de căpitanu cl. I.: 
căpitanulb de c-1. II. Georghiu Cserghedi; la gradulă de 
locotenent!: sublocotenenții: G. Cojocarii și Eugenă Bo- 
zană. E transferată: Dr. Ioană Tatarii dela spitalulă de 
garnisonă nr. 16 in Budapesta, la reg. 82 de infanteriă, 
in reservă.

— x—
Judele din St. Ana, in Ungaria, împreună cu alțl 

patru locuitori de acolo au omorîtă pe comandantulă 
postului de gendarml din St Ana, anume Stern, pentru 
că a voită să facă o perchisițiune domiciliară, împreună 
cu ună altă gendarmă, care a fostă desarmată, der a 
scăpată cu fuga. S’au trimisă gendarml în urmărirea 
loră.

—x—
Din Gherla ni se scrie „In năptea de 8 Septemvre 

a. c. st. n. a fugită din servițiu dela profesorulă V. L. 
Borgonanu servitărea Herschkovics Roșa seducândă și pe 
copila Filipașiu Parasca, abia în etate de 13 ani, carea 
e a asemenea în aceeași casă de 3 ani, ca grijitOre de 
băețl (pestră). După cercetările de pănă acuma a poli
ției reiese, că numita Herschkovics Roșa se chiamă cu 
numele celă adevărată: Huber Mari măritată după Nyis- 
toră Iosifă din Felsobanya (Baia Sprie). F rândă cartea 
de servițiu dela vară-sa, Herschkovics Roșa din Baia 
mare a mersă cu acestă nume falsă Ia Gherla în în- 
ceputulă lui Iulie a. c., de unde—precum s’a cJisO—a dispă
rută cu numita băietă—pe carea o caută părinții și numi- 
tulă profesoră în tote părțile. Băăta este blondă, tunsă, 
ochii căprii, față ovală și palidă, n’are nici ună docu
mentă la sine, precând seducătărea (o femeiă ca de 26 
pănă la 28 ani, de statură mijlociă, bine făcută, brunetă, 
cu fața rotundă': șl-a furată cartea și dela ultimulă stă
până. Suntă rugați cu tdtă căldura toți p. t. cetitori ai 
Țareloră române, da luândă de veste de fugară, să 
binevoiâscă a incunosciința — în interesulă moralității 
și p6te ală vieței numitei copile ■— pe susă numitulă 
profesoră.'

—x—
Qiarele din Bucurescl aducă scirea, că a încetată 

din vieță Dr. Drasch, una din figurile cele mai originale 
din societatea bucureșteană. Pentru multă lume Dr. 
Drasch era ună făcătoră de minuni și inspirase ună a- 
devărată fanalismă. După peste 35 de ani de practică 
dănsulă măre cu desăvârșite săracă deși a avută timpă 
îndelungată cea mai numărăsă clientelă din România, 
dăr mai totdeuna nu numai nu primea plată, dăr încă 
ajuta cu bani pe pacienții săraci.

„Scola și familia,“ fâiă pentru părinți și învăță
tori, ese de 2 ori pe lună în Brașovă, sub redacțiunea 
d-loră Ioană Popea și Andrei» Bârșeanu. Nr. 13 dela 
1 (13) Octomvre conține: Din istdriculă învățământului
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intuitivi, de Ioană Russu. — Lucru de mână în scola 
poporală de băeți, de S. Roșu. — Siegulă albă (tradu
cere), de C. — Bibliografia. — Diverse.

Revista societății , Tinerimea română11 apare odată 
pe lună in București. Nr. 9 are următorulă sumai 0: 
6 Augustă pe Ceahlău (Rata Popii) novelă, de Rădulescu 
Nigeră. — Influința eredității asupra caracterului, de C. 
Lupu. — Pe apa Bistriței (poesiă), de Rădulescu Nigeră. 
— Degenerarea și regenerarea animalelor^ domestice, d' 
Călinescu. — Valea Budeștiloră (poesiă), de Răd. Ni 
geră.—Ună sfată (poesiă), de Nai. — O, vină! și Evlavia 
(poesii), de Răd.-Nigeră. — Cugetăii, de Nai. — Lunga 
așteptare (poesiă), de Răd.-Nigeră. — Cronică scientifică

„Revista catolică1*, redactată in Satmară de d 10 
dr. Vasilia Lucaciu, apare la prima (iă-carei luni. Fas 
cicululă X, de pe Octomvre, conține: Schițe din istoria 
filosotiei. — Gramatica generală, adecă filosofia vorbirei. 
prelucrată de dr. luliu DragoșQ. — Biserica și «latulă in 
căușele matrimoniali In Ungaria. — Coreșpond mțe. — 
Cronica contimporană.

• Țara noi<ău, revistă scientifică, politică, econo
mică și literară; apare odată pe lună în Bu uresci Re
dactori: dr. Ioană Nenițescu Nr. 6 de pe Septemvrc 
conține: Organisarea scăleloră în Elveția, de Serafimi 
Ionescu. — Literare (urmare) —• Anecdote ți păcălituri, 
adunate de Păună I. Gilorleanu, învățători. — Cânii, 
după Brehm, de Const. C. Popovicî. — Discursuri peda
gogice ale d-lui D. A. Slurdza, ministrulă de culte și ins
trucțiune. — Maghia ’is’irea Româniloră din Ungaria și 
Transilvania, de Redacțiă.

„Candela“, foiă bisericăscă literarii, apare odată 
pe lună în Cernăuți. Redactori primară: Artemiu Be
răria. Nr. 10 dela 1 Octomvre conține: Omiliele s. 
Ioană Chrisostomă la epistola cătră Romani (urmare) — 
Cuvântare pentru Dumineca a 2-a dela Luca. — Cro
nică. — InsciințărI. — Corespodențe. Se mai află și doi 
articul! serbescl.

Afacerea bisericei din cetate.
Brașovă, 21 Octnmvre 1887.

Se scie că în procesulă purtată de Românii 
din Brașovă cu Grecii pentru biserica sf. Treimi din ce
tate, Curia supremă din B.-Pesta a deciși în fine că bi
serica din cetatea Brașovă este -națională greeăscă- și 
că prin urmare totă averea acesteia, peste 300,000 fl., 
se trăcă în mânile Greciloră.

Faptă este că biserica aeăsia este întemeiată de 
Români și Greci, pentru Români și Greci, er celi mai 
mare binefăcători ală ei, a cărui fundațiune trece aslădi 
peste 200,000 fl., a fostă principele română Brancovean.

Româniloră deci li s’a făcută o nedreptate stri- 
gătOre la ceri.

Ce să vedi mai departe ?
Biserica grecâscă stă sub disciplina și jurisdicțiunea 

Metropolitului gr. or. din Sibiiu. Curia din B.-Pesta, în 
sentința ei contra Româniloră, liindă biserica gr. or. ro 
mână autonomă, nu s’a putută amesteca in cele interne, 
der ca să nimicescă ori-ce titlu de drepți ală Români
loră la acâstă biserică, în motive pomenesce că biserica 
hindi declarată de „națională grec6seă“, Grecii nu sunt 
datori a suferi pe viitoră ca lilurgia său ori-ce altă 
funcțiune bisericescă să se țină in altă limbă afară de 
cea grecâscă.

Este de observată că Greciloră nici prin gândă nu 
le-a trecută să ceră o disposițiă ca acesta.

In săptămâna trecută Grecii întră în proprietatea 
averei bisericesel și numai decâtă, Miercuri, au și adre
sată parochului română, care servesce la acestă biserică 
de 30 ani, o hârtiă, prin care ilă însciințâză că pe vii
toră nu-lă voră suferi să oficieze nici o funcțiune bise-

ricâscă în limba românescă. Parochulă română a răs
punsă că nu păle lua în considerare hârtia acăsta, fi
indcă dânsulă este instituită de autoritatea bisericescă, 
er nu de epitropia grecă, prin urmare numai acela ilă 
pole opri de la funcțiune, cine l’a șijdenumită paroehă. 
Grecii au răspunsă din nou că nu se abată dela Întă
rirea loră dinleiu.

Românii au cerută ajutorulă poliției, pe care a- 
căsta l’a denegată.

Sâmbăta trecută era să încâpă serviciulă de săp
tămână în limba românâscă. La 3 ore mergendă paro
chulă română cu curatorii, cantorii și doi membri din 
comitelulă paroehială au găsită în curtea bisericei pe doi 
curatori greci cari au declarată, că nu voră suferi ca 
Românii să in ii slujescă în biserică și că la cas d-a lipsă 
voră invoca puterea polițienă.

Asupra acestui faptă ună notară publică, chemată 
anume din partea Româniloră, a încheiată procesă verbal.

E f6rte caracteristică că, în țera nostră, omenii î.și 
tâ< ă dreptate cu puterea propiă, și mai caracteristică 
este că tocmai aceia, cari calcă legea, te amenință cu 
autoritatea polițienă, ală cărei ajutoră far fi și căpătată 
de sigură.

Așa este în țera ungurâscă.
Escelența Sa Părintele Metropolită Miron Romanulă 

sfințindă erl biserica cea nouă din Arpatacă, astăzi se 
află aici in Brașovă pentru regularea causei de mai susă. 
Sperămă că Escelența Sa va face în casulă de față să 
se susțină vâda șl autoritatea bisericei și nu va lăsa ca 
în biserica nostră autondmă să se întâmple volnicii și 
călcare do lege antieanonice. X.

Corespondința particulară a „Gaz. Trans.“
Năshidă*), începutulă lui Octomvre 1887.

(Umblarea timpului, opidulQ NăsSudtt, musica pompierilorO, 
biserica, hotelulO, edifîciulil noului gimnasiu, școlarii din NăsSudd, 
scolele, temnița de stată, conferințele învSțătorescI, scole comunale, 
Neposă, Ilva-mică, Măgura; Ilva-mare, Maierd, Salva și Telciu).

Când nu scie cineva cu ce să încâpă vorba, se lâgă 
de âmblarea 'impului, de cursulă vremei, că apoi scițl 
d-vâstră vorba vorbă scoie și numai ne tre^imă c’ună 
tălălău de vorbă, îneâfă abia se pole da sâmă: cum s’a 
începută? Așa-i bagă seină cursulă firei omenesc!. Dreptă 
aceea, neputăndă face allfelă decum ce facă ceilalți dmenl, 
mă voiu încerca a face bareml ca dânșii. O să începă dâr 
așa, cum de comună incepă aceia, cari nu sciu începe 
altfelă.

'l’impulă âmblă — lucru tirescă — cum vre den- 
sulă ; acum de exemplu e senină, dâr cri a plouată in 
câte-va rânduri, și deeă-i vorba să fiă câtă de câtă con
secințe, trebue să plouă erăși în scurtă vreme. Așa i in 
lume :

După noră vine senina, 
După dragoste suspina, 
După dulcâță veninu....

Domne și multă mai ceră bieții economi vreme bună 
chiar acum, când au de slrînsă bucatele de pe câmpă. 
Pe aci e acum mai m-.illă lucru: otavele nu suntă gata, 
fânulă și spicele trebuescă aduse, cucuruzulă e de culesă, 
prunele trebuescă adunate, »noroeă“ pe noi, că acelea 
nu ne chiar îmbulzescă, că de când a încetată muss- 
sein-ul cătănescă, nu prea multă ne ocupămă cu pomă- 
ritulă. Până când Românii din fostulă districlă ală Nă- 
săudului erau militari grănițerl, nu era ertată junelui să

*) întârziată din lipsa de spațiu. — Red.

se însdre înainte de ce arăta superiorităților^ militare 
cum că a produsă ună numără drecare de pomi în gră
dina sa; acum prașcăulă se pdte însura îndată ce a scă
pată de asentare, chiar de a nimicită pomii lui ori ai 
altuia, ori chiar de a făcută și alte rele. Apoi să nu 
esclame Românulă: 0 tempora, o mores! Său, ea să fiă 
mai populară, să nu cjieă babele;

Vai, stricată-i lumea tare, 
Cum se portă, rău îmi pare I

Opidulă Năsăudă este o comună constătătăre din o 
uliță lungă-lungă, câtă o Z1 din postulă mare, care mă- 
soră aprdpe 2 chilomelri, decă vomă lua-o dela pietrariulă 
— care e paza vestică — pănă la rotariulă — care e 
paza ostică a Năsăudului. Strada asta lungă are două 
numiri: din josă de piață — drumulă celă mare, âr din 
susă de piață — Stabfărlaiu, ori Slabsgasse, a<Ji îi Z<că 
unii guralivi Snapsgasse, căci acolea e situată fericitorea 
prepanațiă, unde chiar și în deeursulă serviciului divină 
poți audi cântece destulă de țigănescl.

Privită dela ună punctă mai înaltă, d. e. din vâr- 
fulă dealului dela Lușca, ori din vârfulă Cicerei, Năsău- 
dulă apare ca ună lungă cârnață lungită pe lângă So- 
meșă, er paralelă cu mai susă pomenita Snapsgasse ună 
altă cârnăcioră — ulița din dosă. Numărulă locuitoriloră 
e de 2647 din cari 313 urmași direcțl perciunați ai emi
rului Avrum din Mesopotania.

Locuitorii Năsăudului sunlă, adecă ar trebui să fiă, 
Români neaoși, căci limba, portulă. joculă, datinele, cân
tecele, poveștile, li suntă aceleași ca și la marea mulțime 
a Româniloră din Dacia Traiană; din acestea cause ar 
trebui să fiă Români; suntă Insă guri rele— căci pădure 
fără uscături și lume fără săcături (voiu să Z<că guri rele) 
bagsâraă nu se pdte —apoi gurile rele 4*cQ că: Năsău- 
denii Români nu potă fi — deși portulă, limba, joculă, 
datinele i-ar arăta de atarl, — căci Românulă Dumineca 
și ’n sărbători merge la biserică și se rdgă lui Dumnezeu, 
preeândă biserica cea pompdsă a Năsăudului e fdrte slabă 
cercetată, ba multă mai slabă decâtă prepănația și Tra- 
damulă; apoi totă gurile rele <jlcb că Năsăudenii Români 
nu potă fi nici din causă că: precând alțl Români tindă 
să înainteze, ei se dau la spatele Jidaniloră. Și aci este 
ceva în lucru; mai în fie-care casă, în odaia de cătră 
stradă șede Jidană, âr moșnânulă e iu curte îndosită de 
murdariulă târtani*. Eminescu ar Zice:

Vai de bieții Românii sSraculu 
Că’napoi totO dă ca raculti.

Ună ce imbucurătoră pe terenulă culturală ală opi- 
daniloră năsăudanl este musica pompieriloră, care deși 
formată numai în vâra ce ne părăsesee, face frumOse 
progrese, piua umblă membrii ei la lucrurile loră, âr 
sera se esercitâză la casa comunală sub conducerea mă- 
estrului loră și în presența antistiei opidane și a preoți- 
loră români (a’ți preoți nici că se află în Năsăudă, de- 
cfttă români). Numai suecesă putemă dori braviloră 
membri pompieri in genere și musicanțiloră în specie, 
căci nime nu v’a putea disputa binefăcătOrea iuriurire ce 
o are musica asupra poporului.

Din edificiele, ce înfrumsețâză Năsăudulă, în loculă 
primă stă biserica română, ună pomafiă edificiu termi
nată numai înainte de op'ă ani. Ea Bstamtuată în partea 
ostică a pieții, Zidită după planulă inânăstirei din Blașiu, 
provăZută cu două turnuri frumdse, cu orologiu și îngră
dită cu gardă de fieră. In lăuntru e forte spațidsă, âr 
fruntariulă lucrată in Viena cu multă artă. Daună că 
poporulă nu se îndâsă mai tare înlr’ună astfelă de tem-

(2) FOILETON O.

LOGOFETULU MATEI
NOVELĂ.

Matei era harnică și hărnicia te face plăcută stă- 
pâniloră, de aceea coconulă Nae îi dase ântâi etate 
între cei 6 logofeți, cari supraveghiau trebile moșiei. 
E adevărată că elu scia carte mai multă, der cu tote 
acestea totu hărnicia i-a câștigată încrederea cea mare 
la stăpâni.

Este mare lucru să ai trecere la stăpâni, căci a- 
tuncî toți te respecteză, și chiar decă părerea stăpâni- 
loru n’ar fi întemeiată, totuși face multă, căci totă lu
mea dice că boeru-i boeră, și elu își cundsce omenii; 
totu satulu decă ar dice că ceva este râu, n’are decâtă 
să di că logofâtulă că e bine, căci atunci și boerulu 
dice totu ca elu și lucrulă ori cum ar fi, de bună are 
sâ trecă. Omulu săracă e prostă și fără trecere pen
tru că nu-i boeră, și ori-ce ar dice elă nu este bine, 
pe când boerulu, chiar de ar spune vre-o prostia, are 
trecere căci este boeru. Omulă săracă numai odată 
se îmbată și toți îlă arată cu degetulă că-i bețivă, er 
boerulu sâ umble și beată, are numai puțină cliefti și 
chefulă este pentru boeru. Așa’să lucrurile în lume și 
pentru ce suntă așa, pe noi nu ne întereseză, destulă 
că ceea ce (licea logofătulu era primită de boerulu 

Nae, și acesta nu’șl mai bătea capulu să se gândescă 
la trebile sale, atâta încredere avea în elă.

Am fost spusă că Matei rămăsese singură singu- 
relă. Der bună e Domnulă, grijește elă de tote, 
și cum se întâmplă de obiceiu, așa s’a întâmplată și 
de astădată, încâtu îți vine a crede că tote în lume se 
făcu numai din întâmplare.

De vre-o cinci lunci de dile adusese cocona Elef- 
tera, soția coconului Nae, o fată curățică ca fată în 
casă. Era de familiă forte bună der scăpătată de totă, 
era totu din Săcele, totă dintr’unu satu cu Matei. Mă
ruță, căci așa o chema, învățase la sculă, învățase la 
cusută și la brodată, scia croi, scia face totu ce se 
cere la casa omului; ei i-a venită de totă bine la so- 
cotelă ca să între într’o casă boerescă. „Multe fete 
s’au norocită din casele boeriloru“, își gândise ea când 
s’a hotărîtă ca să vină la moșiă.

Măruță, când venise, era slabă și palidă la față, 
ceea-ce lângă părulu ei negru ca pământulu Ialomiței 
după pldiă, îi sta de totă bine. Ochii ei mari nu prea 
aveau cspresiune, căci întregulă feței te făcea să credi 
că ai înaintea ta o fată bolnăviciosă.

Tocmai când sosise ea la moșiă, se întâmplase că 
a murită mama logofătului și din ântâia di cum va fi 
fost de rendu, a vorbită cu Matei dicendu’i câteva 
vorbe de mângăere. I-a cădutu bine lui Matei aceste 
vorbe și din aceea clipă l’a apuccatu ună felu de com
pătimire pentru Măruță. „Mama a fostă o bătrână, 

care d'abia îșl țâra osele, er biata Măruță o fată de 
15 seu 16 ani, adi-mâne să se prăpădescă!“ gândia 
Matei în sine.

Din clipa acesta Matei venea desă pe la curte, 
lucru care nici nu era greu pentru elă, căci boerulu 
nu’i Zicea nimică, ci din contră îlă lăuda ca pe celă 
mai harnică logofătă, caro după ce ’și gată treba câm
pului, vine la curte ca să aducă vre-o împărtășire seu 
să primescă vre-o poruncă nouă.

Venea desu pe la curte și de câte ori venea, 
vorbea și cu Măruță.

Parcă era o minune.
Măruță, cum a dată de puțină traiu bunu, se 

schimbă cu totulu, căci trăsurile ei frumose lângă fața 
ei plină s’au făcută și mai frumâse, și puțina roșață 
ce-i eșise în obraji, te făcea să ți uiți de tine și cu 
săptămâna să stai lângă ea, ceea ce s’a întâmplată de 
mai multe ori logofătului Matei.

Lucruri se întemplă de tot felulă între omeni și 
nici nu se întemplă bine și le află totă lumea, er dra
gostea ori cum s’ar tăinui, totuși ese la ivelă și ajunge 
în scirea tuturoră.

Așa s’a întâmplată și cu logofâtulă Matei.
Totă satulu audise de dragostea lui cătră Măruță, 

fata din casă a coconci Eleftera, și câtă ai da în pălmi 
se și găsiră fete și feciori, cari să se lege cu vorbe 
de Matei. La începută vorbeau fetele între ele, căci 
cum va fi de rendă astfelă de lucruri mai ântâiu fetele 
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piu pomposă ridicata intru onârea celui Prea sfântă. Ar 
putea lua poporulă năsăudeană esemplu dela frații lorii 
Rodnnnî, cari nu numai diminăța la ultreniă și liturgiă, 
der și săra la vecernia umplu biserica.

Edificii mari sunta apoi hotelele din Năsăudă; unulă 
a.șe4at(l în partea nordostică a piefii numita „Geluita0, 
și altuia in Stahsgasse numita „Rahova0. Acestea locale, 
după câta am înțelesă, suntâ bine frecuentate parte de 
călători și parte de cei din locO.

Mai sunta apoi câteva edificii mai frumâse, posesiu
nea fonduriloră grănițăresci, la cari se adauge noulă edi
ficiu gimnasială, ce este chiar in lucrare. Superbă edi
ficiu va fi acesta, celă mai frumosă și mai .pomposă in 
Năsâudă, ba, intre scotele române din acestă palriă, va 
fi p6te uniculă. De nu erau vremile acestea ploihse in 
tomna acesta, noula edificiu gimnasiala se ridica de fotă 
și se punea sub scufă; der așa — vomă vede. Acesta 
edificiu se (jidesce in strada domiiilora (Sfabsgasse) și 
adecă dela casele vicariale rămână trei case cum sunlă 
și apoi se începe noulă edificiu, chiar dela schia de fetițe 
ocupândă vre-o 5 grădini, și mergendă paralelă cu dru- 
mulă și cu riulă, este dâră intre drumă și riu. Ondre 
va face acestă măreță edificiu fiiloră lui Marte de pe 
valea Rodnei, numai să-la vătjă terminată și plină de 
elevi.

Scdle suntă in NăsăudO 4: scâla confesională lo
cală, condusă de ună invățătoră, sc6la de fetițe, condusă 
de 2 invățătdre și una învățătorii; scăla fundațională 
(normală) de patru classe și — cordna tuturora — gim- 
nasiulă completă.

In fine mai amintesca, că față ’n față cu scola fun
dațională este tnchisdrea de stată, unde se pocăi — așa 
ară Ungurii — in anulă frecată d-lă Corneliu Popa 
Păcurariu.

PetroșenI, Octomvre 1887.
Onorată Redacțiune! In 20 Septemvre (nascerea 

vergurei Măriei) punăndu-se piătra fundamentală la bi
serica gr. cat. din PetroșenI, <JH,a aceea a fostă o în
doită sărbătâre pentru poporulă română gr. catolică.

Timpulă liiudă destulă de favoritoră, încă pe la 
hrele 9 dimineța oratoriulă provisoră era indesuită de 
credincioși, ăr după finitulă serviciului divină la hrele 11 
poporulă in frunte cu preoții și în sunetulă clopoteloră ca
pelei dela societatea montană din locO s’a îndreptată spre 
loculă destinată pentru clădirea memoratei biserici, unde 
așteptândă incă ună numărosă publică, după sânțirea acelui 
locă și a prescriseloră ceremoniei, on. d-nă Ștefană Ra- 
dicu ca protopopă și paroeh locală a ținuta o vorbire 
pătrunzi6re și acomodată, sub deeursulă căreia puteai 
ceti de pe fețele credineioșiloră bucuria de care suntă 
pătrunși, și nu fără temeiu, căci dela inființirea acestei 
paroahii anulă 1871 și pănă în timpulă de față, în lipsa 
unei biserici statornice au fostă necesitați a asculta ser- 
viciulă divină in mii multe Io ialilăți, acum insă potă 
elice: la neobositele s'ăruințe ale susnumiiului d. proto
popă in curendă avemă să fimă în posesiunea propriei 
nostre biserici, pentru ce subscrisulă, in numele comu 
nitâții bisericescl, mă vădă îndemnata a aduce adencă 
mulțămită și recunoscință aiâtă d. protopopă, câtă și 
tuturora bineflcătoriloră ce nu nl-au detrasă sprijinulă 
față de întreprinderea acestei clădiri monumentale

Ce se atinge de..ajutorele incurse, cu permisiunea 
Ou. Redacțiuul imi I voiu ținea de dalorință la timpulu 
său a-le chita pe calea ijlaristieei.

In numele corn, bisericescl:
Ioana Oprea, 

curatoră primă bisericesc.

Insciințare. — Adunarea generală ordinară a reu- 
niunei femeiloră române din Brașovă se va țină Sâmbătă 
în 7,19 Noemvre a. c. la 3 6re d. p. în sala de desemnă 
a șcdleloră centrale române.
■dgnes Dușoiu, președintă. Dr. Nicolau Popit, actuarO.

Mulțămită publică. Onoratulă comitete ală Assoca-i 
țiunei transilvane pentru literatura română și cultura po
porului română cu chârlia Nr. 37 din 4 Martie a. c. ni a 
trimesă gratuită pentru biblioteca școlară următdrele 
cărți:

1) Câte ună esemplară din tăia -Transilvania» din 
anulă 1869—78, 1882—85.

2) Câte ună esemplară din Meitani G. „Studie 
asupra cons'ituțiunei Româiiiloră* fasciculă V—XI. (ală 
XI în 2 esemplare).

3) Familia pro 1870 1 esemplară.
4) Catalognla cărțiloră din biblioteca Associațiunei.

1 esemplară.
5) Lăzărieiu: Elemente de poetica română. 1 e- 

semplară.
6) Baiulescu: Despre necesitatea promovărei și pro- 

teeționărei meseriașiloră. 1 esemplară.
7) A 11-a Adunare generală a Associațiunei tran

silvane din 1862. 1 esemplară.
8) Statistica judiciară în România din 1872 și 1883.

2 esemplare.
9) Analele Associațiunei transilvane in ală XX-lea 

ană pro 1880. de reda :t. G. Barițtu.
10) Ni-se trimite in modă gratuită f6ia Associa 

țiunei «Transilvania" pe anulă curentă 1887.
Subscrisa eforia școlară primindă acestea cărți vine, 

pe calea acășta, a esprima cea mai căldurăsă mulțămită 
P. Onoratului comitetă ală Associațiunei transilvane pen
tru literatura română și cultura poporului română.

Din ședința eforiei șcOlei centrale grănițerescl de 
reuniune.

Hațegă, 6 Noemvre 1687.
George Ciuciu, președ. Nicolae Sănzianu, secret.

Mulțămită publică. — Subscrisulă, după o între
rupere de câțiva ani a studiului din causa lipsei totale 
de mijlOce, imi luasemă holărirea, ca cu inceputulă a- 
nului curentă scolastică să-mi cercă din nou noroculă, 
de a termina In sfârșită clasele gimnasiale. Spre sco- 
pulă acesta imi luaiu inima in dințt și — fără cea mai 
mică racjă de speranță de ajutoră — imi aleseiu multă 
vestitulă gimnasiu română din Brașovă, cugetândă, că 
voiu pute fi. celă puțină ună ană, cruțată incâtva de ur
mărirea crudei miserii. Na fostă insă astfelă precum 
cugetamă, căci ea și aici ml-a dată de urmă, și trebuia 
prin urmare, ea sg părăsescă și acestă instituia măreță 
și sg renunță, pOte pentru totdguna, la gândulă de a 
mai continua sludinlă. Der aflândă — cum, nu sciu 
— despre starea mea nobila tinerime studiosă dela gim- 
nasiulă superioră și dela scOla comercială română de 
aici, mă surprinse cu suma de 44 fl. v. a., colectată de 
demnnlă prefeclă ală acesteia prin contribuirl benevole. 
Dânlu-mi-se astfeliu, deocamdată, posibilitatea de a-ml 
continua studiile la acestă gimnaiiu, îmi țină de cea 
mai sacră datorință, de a-mi exprima și pe calea acgsta 
cea mai ferbinte mulțumită față cu susă numita și mari- 
nimăsa tinerime pentru acestă mare beneficiu, asigurân- 
du-o pentru totdguna de perpetua mea recunoscință.

Brașovii, Octomvre 1887.
loanii Brtnda, 

studentă la gimn. română.SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.«)

BERLINtJ, 8 Noemvre. — „Nordileutsche 
Allg. Zeitung“ anunță, că Țarulâ Rusiei sosesce 
aci în săptămâna viitdre.

VIENA, 8 Noemvre. — In comisiunea pen

tru armată a delegațiunei ungare a declarații 
ministrulti de răsboiu că, în urma potițiunei ca
merei comerciale și industriale din Brașovii, va 
contribui cu plăcere la decentralisarea furnisă- 
riloră pănă la unii 6re-care grada realisabilă. 
Hegediis cere a se lua în considerare industria 
și comerțulu Transilvaniei, pretinijânda că pănă 
la espirarea contractelorii de furnisare nu se pdte 
aștepta. Comisiunea decise o resoluțiune în acesta 
sensîî.

DIVERSE.
Profesorulă Billroth și pungașii englesl. — Consi

lierul de curte profesorulă Billroth a ținută una cursă 
(6rte importantă mai filele trecute la clinica sa asupra 
gastrotomiei. Se scie că la o operațiune de acesta lela, 
e vorba de depărtarea din stomachă a unora obiecte în
ghițite. O astfela de operațiune — cum declară Billroth 
— a trebuită sg se facă unui băiată de 12 ani, ce la 
jocă înghițise o bucată de metala. „Mg gândeamă", 
cjic-e Billroth, „la despicarea stomachului, dâr îmi adusei 
aminte de o altă procedură ce învgțasemă dela pungașii 
englesl. «Pungașii englesl, cănd suntă prinși asupra fur
tului, înghită totdguna obiectulă furată, inelele, giuvae- 
riealele etc. cu mare iuțglă, astfelă că la eventuala cău
tare corporală ce li se face, nu se pOte găsi nimică ce 
sg-i tnvinovățăscă. Poliția englesă deși cunăsce acesta 
mijlocă pungășescă, nu păte proceda la despicarea sto
machului spre a dovedi vina hoțului. Astfela pungașula 
rămâne la fiecare dată nepedepsita, și pe urmă prin- 
tr’ună procedeu speciala scdte obiectulă înghițită, pe 
care se și grăbesce a-la schimba pentru monete. Pun
gașula începe o așa numită „cură de cartofi*, mâncânda 
în cursula câtorva cjile mari cantități de cartofi și, mi
rare, succesulă nu lipsesce. In locuia gastrotomiei, am 
întrebuințată și la acestă băiată procedura pungașilorO 
londonenl, cu multa succesa. filă bucata de metale, pe 
care tatălă băiatului dorea a o păstra ca amintire’ fa
miliei sale, der pe care am insistată a o obțină spre a 
o arăta celoră ce facă cursurile sub mine. Am învă
țata dela mulți mijldce practice, conchise Billroth la im- 
portantulă sgu cursă, dgr că a-șl putg învăța ceva și 
dela pungași nu ași fi crezută nici odată.“

Descoperiri archeologice romane. — De vr’o câtva 
timpă se facă în Triestă descoperiri archeologice romane 
fărte interesante. Cu ocasiunea demolării mai multoră <ți- 
dirl vechi, pentru ca aerulo și lumina sg pOtă străbate 
mai cu ușurință in orașă, s’au aflată mai multe petrii 
mormentale romane și mai multe acopereminte de sarco
fage. Mai mulți lucrători deteră în adâncime de 1 metru 
preste o (Jidire romană forte bine conservată. Continuân- 
du se săpăturile s’a dată preste trei odăi a cărora pa- 
dimentă in mosaică este bine conservată, măsurânda în 
suprafață 4 metri cuadrațl. O odae representă în mosaică 
pe câtă se pote de frumosă figura unui delfină. Archeo- 
logii, caii au venită la fața locului și-au data părerea, 
că au a face cu o villă romană, care a aparținută unui 
palricianO. Totu cu acgstă ocasiune s’a descoperita și 
ună aquaductă, care se vede că s’a estinsă dela movila 
din apropiere la villă. Cele mai multe dintre țevile equa- 
ductului, fiindă pregătite din pămentfi bine arsO, sunta 
bine conservate. Aparițiunea acestora descoperiri fiindă 
pentru sciință câta sgjpote de însemnată, directorulO mu- 
seului din Triesta a dată ordina ca sg se continue să
păturile.
Editoră și Redactoră responsabila: Dr. Aurel Muresianu.

le audă, cu tote că nu vreau sg dicu că ele s’or fi în- 
teresându mai multu de astfelu de lucruri, der eu spună 
ce s’a întâmplată de astă dată cu Matei.

„Audl colo, logofgtulu Matei, mâna dreptă a bo- 
crului, care pote lua pe cea dintâiu fată din satu, sg 
ia o avere nu glumă, audl acolo, sg cadă în ghiarele 
unei slăbiciuni ca Măruță, în ghiarele unei sărăcii! Asta 
nu o credea nimenea. Elă putea sg ia pogone habnice, 
der nu să-și vâre gâtulu în jugulă sărăciei!“

Așa vorbea una, așa vorbea alta, totu sătulă și 
împrejurimea vorbea, fiăcare cum îlu tăia capulă.

Fete bogate erau destule în satu, erau și fete fru- 
mose, și pe orl-care o putea avea logofgtulu, der ce sg 
faci decă Măruță îi plăcea, și numai ce-i dreptă, ea era 
de totu frumosă, șl-apoi scii, frumsețea este lucrulu dra
cului, te face sg nu cugeți când te hotărgscl pentru lu
crurile cele mai mari.

Trecuseră cinci luni de când murise mama lui 
Matei și de când venise Măruță la moșiă.

Matei nu mai mergea la horă, căci jelea pe ma- 
mă-sa, și decă îlu întreba cineva de pricina care îlu 
face sg nu mergă la horă, elu se năcăjea și răspundea 
scurtă : „Nu mergu, căci jelescu pe maica1', și după ce 
elicea aceste"vorbe, pleca mai departe; nu’i plăcea sg-lu 
mai întrebe și de alte lucruri.

Erau mulți, cari îlu întrebau astfelu, era totu să
tulă și elu era năcăjită că lumea bănuesce că n’ar merge 

la horă din pricina Măruței și de aceea căuta prilej u 
să arăte lumei că nu-i adevărată.

Cu cată voia însă mai cu dinadinsulă să arate 
lumei că n’are nici în clină nici în mânecă cu fata, cu 
atâtu mai desă se cugeta la Măruță, și cu câtă satulu 
(Jicea mai multe vorbe rele despre Măruță, cu atâtă 
Matei se neliniștea mai multu; în cele din urmă ajun
sese acolo încâtu nu’șl mai lua gândulă dela Măruță.

* **
Când se ridică Matei dela otacă, după ce între

base pe Istrată decă i-a dată calulă la apă, era în sn- 
fietiilu său forte amărîtu. Trecuseră numai cinci luni 
dela mortea mame-si și elu era hotărît să mergă la horă.

III.
— Bucătare,— se adresă Matei cătră George, — as- 

tădî mergu la horă; să vedl ca să scurtezi conaculă și 
să gați mâncarea, așa înainte de amedl.

Așa grăi logofătulu și aceste vorbe erau isprava 
multeloru gânduri, ce l’au muncită atâta vreme.

îndată ce a disu aceste, era parcă ceva mai cu 
inimă; i se părea că a făcută începutulu, i se părea că 
a trecută peste greutatea, peste care avea să trecă.

Atata dise logofătulă și a plecată să se primenescă. 
A fostă destulă atâtă.
Toți muncitorii audiseră și toți erau veseli. îlu 

cunosceau ei pe logofătulă mai dinainte, căci mai mân- 

caseră pânea coconului Nae; îlă cunosceau ei și tocmai 
de aceea erau mai veseli ca altădată, sciau ei ce în- 
semneză când logofgtulu merge la horă, sciau ei ce’i 
voru ajunge, și sciau că conaculu de Luni, are să se 
începă mai târdiu ca de obiceiu.

Toți erau veseli, numai bucătarulu era posomorită.
Nu’i eșia lui din capu că elu lucreză șepte dile 

în săptămână și că plata o ia numai pe șese, nu-i eșia 
din capu și se tânguia bietulu pe ici pe colea, der rî- 
sulu și ocara o avea dreptă răsplată, lucru care numai 
Țiganiloră li se întâmplă, și George, bată’lă păcatele 
lui, nu era Țigană, și nici că putea suferi pe Țigani, 
pe acești muncitori tânjitorl la mâncare.

* **
In satu erau trei cârciume și câteșl trele erau la 

drumu și drumulă este fârte umblată, căci duce la Că
lărași.

Erau și alte drumuri, cart ducă la Călărași, erau 
și alte cârciume, cu tote acestea ori câți aveau trebnri 
prin părțile acelea, conăceau la moșia X. din Bărăgan! 
unde este arăndașu coconulu Nae.

Nu se opreau de dragulă coconului Nae, nici de 
dragulu satului, ci era altceva ce făcea pe trecători să 
se oprescă tocmai acolo.

(Va urma.)



Nr. 236. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

(Juriul n la bursa de Vlena
din 7 Noemvre st. n. 1887.

Bursa <le Itiieiiresci

Rentă de aură 5°/0 ...------ Bonuri croato-slavone . . 104 25
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 99.75
împrumutul!! căilonl ferate

ungare......................... 145.15
Amortisarea datoriei căi-

lord ferate de osia ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.20

Amortisarea datoriei căi-
lortt ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 11325 

Bonuri rurale ungare . . 104.70 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă............................104.—
Bonuri cu cl. de sortare 104.— Mărci 100 împ. gerrn. . . 61 5 
Bonuri rurale transilvane 104 95 Londra 10 Livrea sterlinge 125 2

Despăgubire p. dijma de 
vinii ung........................

Imprumutulă cu premiu 
ung.................................  123 25

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 122.— 

Renta de hărții austriacă 89.70 
Renta de arg. austr. . . 82.85

I Renta de aură austr. . . 112,10 
Losurile din 1860 . . . 134.80

, Acțiunile bănce) austro- 
ungare........................ 888 —

! Act. băncel de credită ung. 288.— 
Act. băncel de credită austr.282.20 
Argintula —. — GalbinI 

împărătesei
Napoleon-d’orI

99.75

I
5 98
9.42

Cota oficială dela 22 Octomvre st. v. 1887.

Cump. vend.

Renta română (5%). . 93’/a 9‘7/a
Renta rom. amort. (5°/0) 96— 97—

> convert. <6°/0) 91 — 92—
împr. oraș. Buc. ț20 fr.) 34— 36 —
Credit fonc. rural (7°/0) . 105— 106—

»> >> (5°/o) • 913/< 927t
> » urban (7°/0) . 103— 104—

, (6°/0) • 96— 97—
> (5»/0) . 871/, 887a

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

« • » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . - li.7. 15.—

1 Bancnote austriace contra aură. . 2.03 2.04

Cursuiu pieței Brașovu
din 8 Noemvre st. n. 1887.

Bancnote românescl . . Cump. 8.67’/4 Vând. 8.73

Argint românesc . . . . » 8.60 • 8.65

Napoleon-d’orI .... . » 9.92 » 9.96

Lire turcescl .................. . • 11.22 > 11.26

Imperiali...................... . > 10.20 » 10.25

Galbeni.......................... . » 5.90 > 5.95

Scrisurile fonc. «Albina» 6% . » 101.— » 102.- -

n * n 5»/o . , 98.- - 99.—
Ruble Rusescl .... • . . » 113.— > 114.7a
Discontulă . . . » 7—10°/e pe ană.

DICȚiONARU

8 germano-românu
DETHEOCHAR ALEXI

A NOUA MIIĂ de EXEMPLARE.
Opu aprobați! de Ministeriilii Instrucțiiniei Publice 

alu României sub Nr. 11,23(1 din 27 Octomvre 1866.
Agreatu de Maiestatea Sa Carolu I. Regele Româ

niei, conformii notei înaltului Seu Cabinetu din 26 (8) 
Decemvre 1866.

Se află de vendare la fote librăriile notabile.

X\' X $

fi. 1.50 seu 3 lei 50 bani exemplarul^
Librarii priinescu rubato forte considerabile. 

,„A se cere exemplare din Tipografia ALEXI, 
celelalte simții contra-lacnte.

căci
4— I 2

Concurs u.
Pentru ocuparea postului de învățătorii la sc6la conf. gr. cat. ro

mână din Feldru, Vicariatulu Rodna, devenindu vacantă, prin pensiona
rea fostului învățătorii, cu unu salarii anuală de 200 fi. v. a. care se 
va primi în rate lunare anticipative din fondulă scdlei, prin acăsta se 
escrie concursă pănă în 13 Noemvre a. c.

Doritorii de a ocupa acestă postă învățătorescu voră avea a sus- 
cerne suplicele loră înainte de timpulu hotărîtă la subsemnatulă senată 
cu următdrele documente:

Testimoniu despre absolvirea cursului preparandialu și de cuali- 
ficațiune, și din limba maghiară. Testimoniu de moralitate și serviciu 
de pănă acum.

Dintre concurențl voră fi preferiți cei cari voră dovedi că auntu 
cântăreți și suntă în stare a compune coră bisericescă.

Dela senatulă scdlei conf. gr. cat.
Feldru, în 30 Octomvre 1887.

Președinte: Notară:
Gregoriu Mureșiana. Ioane Cosma. 2—

Avisu d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe 
fâșia sub care au primită (fiarulu nostru până acuma.

Domnii ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămu-itu și să arate și posta ultimă. ADMINISTH. „GAZ. IRANS*
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AMICULU FAMILIEI, piară beletristică și enciclo- 
pedicu-literaru cu iluslrațiui.i, Cursulă XI. — Apare 
in 1 și 15 di a lunei în numeri de câte 1 V2—2’/2 cole 
cu ilustrațiuni frum6.se; și publică arliclii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanuri, suvenir! de călătorii ș. a. —- 
Mai departe Iraeteză cestiunl literare și scientifice, cu 
reflesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune vieța socvJă a Româniloră de prețui indenea, 
precum și a celorlalte poporațiuni din pairiă și străi
nătate; și prin mnoră dulce și satiră alesă nisuesce 
a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste iotă nisuesce a întinde luliirori! indi- 
vidiloră din familiă o petiecere nobilă și instructivă.
— Prețulă de prenumerațiune pe anulă întregi! e 4 fl. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibill și în timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Re vistă bisericescă, scolastică 
și literară. Cursulă XIII. — Apare in broșuri lunare 
de câte 2*/<—3'/< cole; și publică arliclii din sfera lu- 
turoră sciințeloră teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbători și diverse ocasîunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scientifice- 
literarî. — Prețulă de abonamentă pe anulă întregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă- 
libill și în bilele de bancă și în timbre poștali.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu în Gherla
— Szamosujvăr. unde se mai află de venijare și ur
mă țârele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă 
vinară. Prețulă 20 cr.

Idealulu pierdută. Nuvelă
Z Rovinară. Prețulă 15 cr. 

Opera unui omu de bine.
Continuarea nuvelei: ,Idealulu pierdută 
lina C. Z. Rovinară.

Fontâna dorului. 
Simu. Prețulă 10 cr.

Codrenu craiulu 
Simu. Prețulă 10 cr.

Elu trebue se se însore. Nuvelă de Maiia Schwartz 
traducere de N. E. Negruțiu. l’rețulu 25 cr.

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

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

de f’aulina C. Z. Ro-

originală de Paulina
C.

Nuvelă
u

Prețuia 15 cr.
Nuvelă poporală

originală. —
— de Pau-

codrului. Baladă

de (ieorgiu

de (feorgiu

. ... sg, „f,

NEGRU
GHERLA SZ.-UJVAR. — ’

Probitatea în copilăriă. Schiță din .-fora educa-' parandiali), a invățătoriloră și a altora bărbați de scotă, 
țiunei. După Ernest Legonve, membru ală academiei, de V. Gr. Rorgovană, profesoră preparandială. Pre- 
francese. Prețulă 10 cr. țulă unui esemplară cu porto francată 1 fl. 80 cr. v.

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

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

Ifigenia în Aulitla. Trngediă in 5 acte, după Eu- 
ripide, tradusă in versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Petulailtulil. Gomediă în 5 acte, după Augustă 
Kotzebue tradusă de Ioană St. Șuluță Prețulă 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în sa'ele 
giînnasiuiui din Fiume prin Vincețiu Nicoră prof. gim- 
nas. Cn portretulă M. S. Regina României. Prețulă 
15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Bulicescu. Ună voiumă
de 102 pagine, cuprinde 
rangiate. Prețulă redusă

Trandafiri și viorele,
Ioană Popă Reteganulă.
Prețulă 60 cr.

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
auru. Studiu archeologică de D. 0. Olinesdu. Prețulă 
20 cr.

Apologiă. Discusiuni filosofice și istorice maghiare 
privitore la Romani, invederite și rectificate de Dr. 
Gregoriu Silași. — Partea I. Paulă Hunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vorbire și scriere 
invederită și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. (Opă 
completă ) Broșura 1. 11. și III. Prețulă broș. I. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Tăie trei împreună 
costau 1 fl. v. a.

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

Biblioteca familiei. Cartea I. cuprindă maierii
torte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.

Colecte de Recepte din economia, industria, 
merciu și chcmiă, pentru economi, industriași și 
mercianți. Prețulă 50 cr.

Economia pentru scâlele
II. PrrțulQ 30 cr.

îndreptară teoretică și 
mentulu intuitivă în folosulă

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

poesii poporale culese de 
Unii voi umil din 14 câle.

popor, de T. Ro.șiu.

co-
co-

Ed.

practicii pentru inveță- 
elevilorO normali (pre-

țulă unui esemplară cu porto francam 1 fl. 80 cr. 
a. In literatura nostră pedagogică abia allămă vre-ună 
opO, intocmilă după lipsele scoleloră nâslre în măsura 
in care este acesta! pentru aceea îlă și recomandăm»! 
mai alesă Directoriloră și invățăloriloră ca celoră în 
prima liniă interesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. De Vas. (ir. Borgovană. Prețuia 15 cr.

Manuală de Gramatica limbei române nentrn sca
lele poporali in 3 cursuri de Maximă Popă profesori! 
la gimnasiulă din Năsăudă. — Manualulă acesta este 
aprobată pr'n Inaltulă Ministeră de cultă și instruc
țiune publică cu rescriplulă de dato 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețuia 30 cr.

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

Carte conducătore la propunerea calculărei în 
scola poporală pentru învățător! și preparanijl. Broș. 
I. scrisă de Gavrilă Trifu, profesore preparandială. 
Prețuia 80 cr.

cr.
90

le-
cr.

de ru-

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

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

MiculU mărgăritaru sufletescă. Cărticică
găciuni și cântări bisericesei — frumosă ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericesei. Prețulă unui esemplară 
broșată 1- cr., — legată 22 cr., legată in pânză 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe icâne fru- 
mose. Prețulă unui esemplară trimisă franco e 10 
cr.; — 50 esemplare costau 3 fi.: 100 esempl. 5 fi.

Visulă Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei 
de D-deu urmată de mai multe rugăciuni frumâse, Cu 
mai multe ie6ne frumose Prețulă unui esemplară 
espedată franco e 10 cr.. 50 esemplare 3 fl., 100 esem
plare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosă. Prețulă unui 
esemplară legato e 15 cr.
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