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256 Tineri, 20 Noemvre (2 Deeemvre).

Brașovu, 19 Noemvre 1887.
Raportulu ce s’a presentată în sesiunea din 

tdmna acesta a universității săsescl despre frecven
tarea celoru nouă scdle industriale din Ardelu 
subvenționate de ea în anulu școlaru 1886/87, 
este f6rte instructivii pentru noi cei chemați a 
lupta din răsputeri ca se urnplemu golulu din 
sînulii poporului nosru prin formarea classei ce
lei mai independente, a clasei meseriașiloru și 
industriașiloru.

Vomtî arăta numărultî școlariloru după na
ționalitate, și anume vomu face comparațiunea 
numai între cele trei naționalități care consti- 
tuescu poporațiunea Ardealului: între cea ro 
mână, germană (săsescă) și ungurăscă — căci 
numărulO eleviloru de alte naționalități dispare 
de micu ce este — și apoi vomu trage conclu- 
siunile necesare, fiindu-ne dată starea și mișca
rea ndstră pe teremulu meseriiloru și industriei.

Raportulu din vorbă cuprinde următdrele 
date statistice :

Scdla industrială din Brașovu, a fostu cerce
tată de: 149 Români, 228 Germani și 140 Un 
guri, adenă cu 79 mai puțini Români decâtu 
Germani, dăr cu 9 mai mulți decâtu Unguri.

Scdla industrială din Sibiiu a fostu cercetată 
de: 24 Români, 292 Germani și 77 Unguri, a- 
decă cu 268 mai puțini Români decâtu Germani 
și cu 53 mai puțini decâtu Unguri.

Scdla industrială din Sighișora a fostu cer
cetată de: 1 Românu, 160 Germani și 32 Un
guri, adecă cu 159 mal puțini Români decâtu 
Germani și cu 31 mai puțini decâtii Unguri.

Scdla industrială din Mediașl a fostu cerce
tată de: 1 Românu, 135 Germani și 8 Unguri, 
adecă cu 134 mai puțini Români Germani și cu 
7 mai puțini decâtu Unguri.

Scdla industrială din Ortștiă a fostu cerce
tată de: 33 Români, 37 Germani și 41 Unguri, 
adecă cu 6 mai puțini Români decătă Germani 
și cu 8 mai puțini decâtă Unguri.

Scdla industrială din Sebeșiu a fostu cerce
tată de: 9 Români, 70 Germani și 11 Unguri, 
adecă cu 61 mai puțini Români decâtu Germani 
și cu 2 mai puțini decâtii Unguri.

Scdla industrială din CohalniU a fostu cer
cetată de: 2 Români, 52 Germani și 2 Unguri, 
adecă cu 50 mai puțini Români decâtu Germani 
și în numdru egalu cu Ungurii.

Scdla industrială din Agnita a fostu cerce
tată de: 2 Români, 111 Germani și 3 Unguri, 
adecă cu 109 mai puțini Români decâtii Ger
mani și cu 1 mai puțini decâtii Unguri.

In fine scdla industrială din Bistrița a fostu 
cercetată de: 17 Români, 85 Germani și 33 Un
guri, adecă cu 68 mai puțini Români decâtu 
Germani și cu 16 mai puțini decâtu Unguri.

In sumă totală, cele nouă șcdle industriale 
au fostu cercetate de: 238 Români, 1172 Ger
mani și 347 Unguri, adecă cu 934 mai puțini 
Bamâni decâtii Germani și cu 109 mai puțini de
câtă Unguri.

Ddcă ne gândimu la importanța numerică 
a poporului românu ardeldnu în comparația cu 
celelalte două naționalități, datele statistice de 
mai susfl trebue să ne mâhndscâ cu atâtu mai 
multu, cu câtă, afară de Brașovu și de Cohalmu, 
în tdte celelalte localități amintite numdrulu șco- 
lariloră români dela șc61ele industriale e multu 
inferiorii numărului școlariloru atâtu germani 
câtu și unguri, ba la șcdlele industriale din Si- 
ghișdra și Mediaș! e inferiorii chiar numărului șco - 
lariloră de naționalitate importată aci în tim- 
pulă din urmă.

Ar mai fi să amintimu, că mai cercetdză 
Români și șcdlele industriale ungurescl; numă- 
rulu acestora însă e atâtu de neînsemnată, în 
câtu dispare cu totulu pe lângă numărulu școla- 
riloră unguri.

Aceste date statistice ne arată fdrte lămurită 
cum stăm noi Românii cu meseriile și cu indus
tria , și trebue să mărturisimă că stămă rău de 
tetă, nu se pdte mai rău.

S’a înrădăcinată în poporulă nostru neno
rocita pornire d’a nu-și face copii decâtă ori plu
gari ori „domni,“ fără se se gândăscă, că odată se 
va sferși șî cu împărțirea bucățiloră de pămentă 
ce le mai are și’i mai scapă nevendute pentru 
dare, și că cu „domnia" o ducemă rău de totă 
de când Ungurii dela putere au făcută și din 
cele mai mici slujbulițe mijldce de căpătuire pen
tru ai loră și pentru jidovi, dr pentru ai noștri 
mijldce de desnațioualisare, deși fără succesă.

E timpulă supremă să lucrămă din răspu
teri într’acolo ca se facemă să înțeldgă pretu- 
tindenea poporulă nostru, că ac|i numai mese
riile îlă mai scapă de miseria în care l’au adu- 
vremurile grele și stăpânirea ungurescă; să po- 
vățudscă pieoții și dăscălii noștri poporulă câtă 
de deșii, în scdlă, în biserică și în adunări ca 
să-și dea câtă mai mulți copii la meserii, căci 
meseria e plugu de aură.

Destui tineri români iau lumea’n capă după 
ce au isprăvită cu învățătura, fiindă că stăpâ 
nirea ungurăscă nu le mai dă slujbe, ddcă nu 
voescă să se lapede de legea și de neamulă lorii, 
adecă să și necinstdscă numele de Română. A so
sită timpulu să ni’i ținernă aci, și ca să ni-’i 
ținemă, trebue se le dămă mijloeele de esistență, 
învățându’i meserii.

Când poporulă nostru va ave în sînulil său 
o puternică clasă de meseriași și industriași, bună
starea lui se va ridica, cu ea se va îmbunătăți 
și traiulă lui și împreuna cu traiulă lui, se va 
îmbunătăți și traiulă dascălului și preotului, scdla 
și biserica voră progresa, dr cei cari adi îlă scliin- 
giuescă pe elă, pe poporulă, îlă voră respecta și 
se voră pleca înaintea Iui.

De aceea preoții și dăscălii noștri își voru 
împlini o sfântă datoriă, povățuindă și îndem- 
nândă poporulă să îmbrățișeze meseriile, căci încă 
odată dicemă: meseria e plugu de aură.

In memoria lui Iacobil Mureșianu.
Redactorul „Gazetei Transilvaniei» a mai primit următorea 
scrisăre de eondolență:

Adencă întristatei familii a nemuritoriului Ia
cobă Mureșianu.

In agrulu națiunei Iacobă Mureșiann a lu
crată în timpii cei mai grei și și lui avemă să 
mulțămimă desțelinarea câmpului literară ală nd- 
mului nostru.

Crudă lovițiloră de sorte! Păstrați recunos- 
cința națiunei ca cea mai prețidsă moștenire, pre
cum păstrămă noi pănă la ultima răsuflare nu
melui Iacobă Mureșianu memoria și venerațiune, 
binecuventându-lă cu pietate.

Lugoșu, în 21 Noemvre 1887.
Coriolană Brediceanu, advocată; Dr. G Popoviciu, 

profopopă; Nicolae Bireescu, parochă in Lugoșă; Mihaiu 
Pocreanu, preoții și ases. consis'.; Rădulescu, advocată; 
Parteniu Pesteanu, diaconă gr. or. română in Lugoșă; 
Constaniină Dobrinu, economă; Constantină Jucu, ca 
măsariu măiestru ; Vasilie Alesandru măcelară ; Nicolae 
Sintescu, economă ; lonă Vișianu, economă ; Buciu Nico- 
laie, ca economii: Bellu Sandu, măiestru; Ioană Paș
canii, preotă; Georgiu Gasparu, preotă gr. or. din Cri- 
ciova; Nicolau Porlovanu, preotă în Șdiâra; Dimitriu 
Gasparu, preotă gr. or. în Hederișă; Traiană Dragoescu, 
măiestru; Isaia Popoviciu, parochă gr. or. în Szdta; lu- 
liană Ianculescu, V. Nicolescu, Iosifă Moldovanil, înve- 
țătoră; Titu Radu, invățătoră ; Ștefană Lipovanu, învă- 
(ătoră gr. or.; Ioană Glavanu.

Din CaransebeșO.
Pe atfi, Joi 19 Noemvre (t Deeemvre), au fostă 

convocați alegătorii cercului electorală ală Caransebe

șului la o conferință, în care să se stabilăscă răpunsulă 
ce alegătorii români au să’lă dea generalului Traiană 
Doda pentru românăsca sa purtare.

Etă proiectulă de adresă care s’a propusă con
ferinței :

llustrissime D-le Generală și deputată alesă 
ală cercului electorală ală Caransebeșului!

Alegătorii partidului națională română din 
cerculă electorală ală Caransebeșului, întruniți 
în conferința de astăzi în orașulă Caransebeșă, 
vedemă în enunciațiunile Ilustrității Tale, cu
prinse în literile din 10 Octomvre a. c., adre
sate președintelui casei deputațiloră, espresiunea 
cea mai adevărată a intimeloră ndstre convin
geri politice.

Pe când luămă la cunoscință cu mulțumire, 
cu mândriă și cu viă recunoscință declarațiunea 
bărbătdscă insuflată de înaltulă patriotismă ală 
Ilustrității Tale, prin care ai anunțată lumei și 
țării, că poporulă română din țările cordnei Un
gariei, care de nenumărate ori a sângerată, s’a 
sacrificată și se sacrifică pentru apărarea patriei 
sale, a ajunsă, prin sistema pseudoconstituționa- 
lismului actuală, a fi pusă afară de scutulă le- 
giloră aceleiași patrii; totdeodată Te rugămă să 
binevoiesci a primi încredințarea nestrămutatei 
și nesfârșitei ndstre încrederi.

Ori și care ar fi sdrtea ce i se impune în 
viitoră multă cercatului nostru cercă electorală 
prin disposițiunile egemoniei de astădi, Te ru
gămă Domnule Generală și iubitulă nostru de
putată, să primesc! declarațiunea neînfrântei nds
tre hotărîri, că vomă păstra cu sânțeniă ondrea 
națională și tradițiunile adevărată patriotice ale 
poporului română din cerculă nostru electorală, 
că vomu sta neclintiți pe lângă principiulă 
unei faptice egale îndreptățiri înaintea legii, și 
că sub acestu steagu, desfășurată de Ilustritatea 
Ta, vredniculă nostru deputată, vomu sci, ca 
și în trceutu, să ne facemă datorința, să trăimu 
și se murimu ca cetățeni și ca Români conscii 
de drepturile și datorințele ndstre față de binele 
patriei și ală națiunei ndstre greu amenințate.

Alegătorii cercului electorală ală Caranse
beșului, grupați în giurulu Ilustrității Tale îți 
strigă:

Domnule Generalii, mare Patriotă, mândria 
nostră națională, s<5 trăeștl la mulți și fericiți ani!

Din conferința alegătoriloră partidului na
țională din cerculu electorală ală Caransebeșului 
ținută în Caransebeșă la 1 Deeemvre (19 Noem
vre) 1887.

Viena, 15 (27) Noemvre 1887.
(Coresp. part, a »Gaz. Trans.<)

pilele trecute scirî sensaționale, <a crisa din Francia, 
după acesta boia principelui de corănă germană și în 
tine intrevenirea celoră doi monar. hi la Berlină, mai 
multă seu mai puțină au preocupată opiniunea publică. 
Convenirea și convorbirea principelui Bismarck cu Țarulă 
Alexandru ală III au atrasă însă in modă remarcabilă 
atențiunea diplomațiloră. Acestă convorbire a fostă și va 
li încă obiectulă principală ală discusiunei în sînulă dme- 
niloră politici.

Ce ne pune în mirare e, ca organulă autorisată ală 
cancelarului germană •Norddeulsohe-Allgemeine Zeitung“ 
observă o adencă tăcere despre acestă importantă eve- 
nimentă politică, mărginindu-se numai pe lângă comen
tarea păreriloră celorlalte (jiare germane. Deși s’a răs
pândită în lume, că prin convorbirea principelui Bismarck 
cu Țarulă Rusiei, multă discutatulă jrăsboiu între Austria 
și Rusia, și-ar fi perdută caracterulă său acută, totuși 
nu ne putemă linisciți simți, căci etă ce dice „Kolnische 
Zeitung’, care se pare a fi celă mai bine informată (fiară 
germană, despre discusiunea din cestiune: .Trebue să 
așteptămă reagința evenimenteloră mai nouă, multă însă 
nu ne putemă promite, fiindcă in cercurile dătătore de 
tonă rusesc! s’a înrădăcinată o amărăciune pasională 
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contra Austriei, care le împinge totă mai multa la ma- 
nifestațiunl ofensive11.

De unde se dateză acestă amărăciune și pe ce se 
basâzâ? E lucru firescă, că cei din Petersburg n’ar fi 
așa de indiferenți, ca să nu reageze la atacurile pornite 
din partea politiciloră austro ungari cu idea de marele 
stată maghiară. Dreptulă 6re-cărei influințe a marelui 
imperiu rusescă asupra popâreloră balcanice e firescă, ș( 
din nici o parte nu i-se p6te nega; acum vină nisce 
Omeni cu ideile marelui globă maghiară și Iacă preten- 
siunea a conduce esclusivă cestiunile poporeloră bal
canice.

Pornirile șoviniștiloră maghiari suntă periculdse. Co- 
piiloră nu le e permisă a se juca cu foculă, fiindă că nu 
cunoscă forța periculdsă a elementului. — Deci suntemă 
de credință, că locurile competente n’au negligeată de a 
pune pe cumpăna criticei severe manifestațiunile șoviniste 
maghiare, lnceputulă s’a și făcută in acăstă privință, 
punăndu-se, precum se asigură din cercurile diplomatice 
berlinese, Maghiariloră întrebarea, că cum stau ei in pri
vința cestiuniloră interne și potă ei cu siguranță conta 
la pacea și liniștea elementeloră nemaghiare din stată? 
Delicată întrebare este acesta, și suntemă mai multă ca 
sigur), deși Maghiarii au avută curagiulă de a da ună 
răspunsă favorabilă, că acestă întrebare nu i-a atinsă 
nicidecum intr’ună modă prea plăcută. Nu-i vorbă, Ma
ghiarii își dau tOtă silința de a se presenla in străină
tate ca ună poporă cultă și cavalerescă, insă când se 
amintescă cestiunile interne ale statului ungară nu le 
prea place, căci ei înșiși „nolens volens" recunoscă, că 
procederea loră nu e cuviinciosă și prin urmare nu va 
afla consimțirea poporeloră culte. Dăr Românii și Slavii, 
cari formeză maioritatea absolută a poporațiunei statului, 
suntă chemați de-a desminți scirile falie, ce le împrăștie 
șoviniștii maghiari în străinătate, de-a da vii dovedi de 
esistența loră națională, și de-a se opune cu iotă ener
gia calumniiloră maghiare, cari prin răutatea loră ar fi 
capabile de a-i înmormânta de vii.

Decă voimă a incungiura ună răsboiu înfricoșată, 
unui răsboiu sângerosă, a cărui triste urmări în tdte păr
țile monarchiei voră fi aceleași, atunci trnbue să le dămă 
politiciloră maghiari sfatulfi de a-șl pune frâu aspirațiu- 
niloră nerealisabile, șt ce e mai rău, provocătâre, căci 
numai cu acăstă condițiune vomă pută susține pacea de 
care avemă așa mare lipsă.

După cum ne spună chiar oficioșii de aici, Țarulă 
s’ar fi esprimată, că decă Austria se va rețină dela ori 
și ce provocare, elă personală nu intenționeză ună răs
boiu cu Austria. Ce va urma, nu putemă sci, dăr decă 
Maghiarii suntă iubitori de pace atunci trebue să renunțe 
la visurile loră utopice. Decă n’ar fi aplecați a respecta 
opinia publică a marelui imperiu rusewă, atunci numai 
ei voră fi responsabili de vifornlă ce se va descana a- 
supra monarchiei ndstre. X.

SUIRILE DILEL
Sub titlulă „Nichts ungarisch!* scrie .Ellenzek*, că 

direcțiunea financiară din Glușiu a adresată ostașului lonu 
Pașcu din regimentulă 50 de infanteria a provo.-are în 
limba maghiară in causa unoră compelințe de timbru, 
înainte de a ajunge însă provocarea la mâna adresatului, 
regimentulă numită iu transferată la Viena. Provocarea 
încă se trimise acolo, dăr dela oficiulă poștală fu trimisă 
indărătă, scriindu sepedosulă plicului „Nichts ungarisch*. 
„Eilenzâk» este informată că respectiva direcțiune s’a a- 
dresată in causa acesta călră ministeriu. pentru ca acesta 

să-i dedea pe respectivii funcționari de postă ca să se 
îndure a primi și scrisorile adresate unguresce, , Dela 
cumetri din Viena, <jice „Ellenzâk», ușoră s’ar pute în
tâmpla, ca să înapoieze și adresa cătră ministeriu, de 
cumva acăsta este făcută în limba maghiară, după cum 
se speră că s’a făcută». — De, jupâne »Elenzek“, nici 
o faptă fără plată! Decă vreți se vi se respecte limba, 
respectați mai ântâiu voi pe a altora.

—x —
Suntemă informați că grupulă tineriloră com< ivi 

anți români din Brașovu va arangia in deeursulă acestei 
ierni vr’o câteva representațiunl teatrale. Prima s’a fic- 
sată pe Duminecă in 29 Noemvre (11 Decemvre) și va 
avea locă in sala redutei. Se va da „Tutorulă,“ come
dia in 2 acte și 1 tablou, de Matilda Poni. Venitulă 
curată este destinată pentru ună scopă filantropică. Do
ritorii de a-și asigura vr’ună locă mai bună suntă avi- 
sați că se potă prenota la librăria Domnului Nicolae I. 
Ciurcu din locă.

—x—
Industria de bere e pe cale d’a se nimici la noi, 

din causa spoririloră dftrii de consumă pe bere. In 1881, 
înainte de introducerea dării de consum pe bere, erau 
200 fabrici de bere. In 1886 mai erau numai 139, 
dintre care numai 97 în lucru. Cu timpulă, in urma 
nouăi sporiri de dare, se voră mai închide și din aces
tea câteva. Asta însemnâză pentru guvernulă ungurescă: 
isvoră de venituri spre a’și acoperi din deficite!

—x—
Obiectele din industria de casă, espuse de învăță

torii George Moianu și Candidă Mușlea la espoșiția din 
Craiova, in urma cărora au dobândită, precum anunța- 
râmă deja in numârulă de Marți ală 16iei nostre, cea 
mai înaltă distincțiune, medalia de aură, suntă de ur- 
mătOrele «pecii; din paie: pălării și coșulețe colorate și 
necolorate; din papură: coșuri (corfe) de diferite forme 
și pentru diferite scopuri, sticle pentru călătoria îmbră
cate; din nuele: ună căruță pentru purtată copii, colo
rată și aurită, și alte diferite coșulețe parte colorate și 
lăcuite, parte aurite; din pâră: lanțuri pentru ceasor
nice de buz inară, inele, cercei diferiți; din lemnă: rame 
aurite aiâlu eu lustru câtă și fără lustru, și ună stupă 
de observație.

—x —
In bugeiulă ministerului de interne ungurescă s’au 

preliminată pentiu opera și teatrul ungurescă din Peșta 
300,000 11 subvențiune, bani de-ai contribuabililoră ne- 
unguri. Dăr pe lângă aceștia se vor mai cheltui pe. a- 
tâta ci și in alți ani Guvernulă are de găndă sâ dea 
în arendă opera și teatrală, pote că în anulă viitoră 
chiară.

—x—
„Associațiunea unguriscă de credită și de economii* 

din Pesta a fostă închisă, âr directorii ei Dr. lulius 
Gyurgyik și N. Gelb, precum și agenții ei Max Weltner, 
losefă Fodor și Martin Fuchs fură arestați, pentru înșe
lătorii. Luau laxe de înscriere dela bieții omeni sub 
pretext ca sâ le dea împrumuturi, âr în realitate ome
nii râmâneau înșelați.

—x—
Din vechile note de stată seu bani de hârtia nu 

s’au preschimbată ună numâră de note în sumă de 
923,000 fl. Terininulă de schimbare fiindă espirată, mi- 
nistrulu de finanțe ungurescă nu va sci ce sâ facă de 
bucuriă. Numai de nu i s’ai face râu!

—x —
Chemiculă orașului Seghedmă a atrasă atențiunea 

căpitanului orășenescă din Seghedină asupia penelului 

seriosă ce-i amenință pe consumatori din causa falsifi- 
cărei papricei. In piața Seghedinului, care era vestită 
pentru papriea sa, acum mai nu mai afli paprică (ardei 
pisată) nefalsificaiă, fiindă pe lângă acesta și forte 
stumpă.

—x—
Guvernulă Serbiei a lucrată ună proiectă de lege 

pen'ru a supune la dare pe feciorii burlaci (nensurațl și 
bătrâni. După cum spune »Videlo‘, paragrafulă de lege 
■•cleriloră la acesta sună astfelă: .Bărbații necăsătorit! 
și văduvi fără copii din orașe și opide, dela 30 ani de 
etate până la 6 •, au sâ plătescă de 3 ori mai mare dare 
de capă, decâtă bărbații căsătoriți de asemenea etate. 
Escepțiune facă numai cei bolnavi de .«pirită, precum și 
aceia, cari din ore-care defectă corporală suntă nedes- 
toioici de a se insura. avendă a-o proba acesta prin ates
tată medicală». „Videlo" observă, că Serbii au mare 
aplicare spre căsâtoriă, abia se voră afla in întregă re
gat uiă vre-o 2000 de bărbați obligați la plădrea acestui 
felă de dări, er între aceștia primiilu locă îlă ocupă toc
mai ministrulă de finanțe. Proiectulă de altmintrelea e 
fârte salutară și echitabilă.

—x—
Flotila română a primită trei vapdre nouâ coman

date în atelierele din Ostanda.
—x—

0 nenorocire s’a întâmplată pe Marea Neagră. 
Douâ vapOre ale societății de navigațiune rusă s’au cioc
nită, și unulă din vapOre, anume ,Sinop“, s’a cufundată. 
Au perită 172 omeni a'âtă din eehipagiu câtă și din 
călători.

—x—
Din Marmația ni se comunică, că in locuia răpo

satului Michailâ Kokenyesdy « denumită vicară ală Mar- 
mației protopopulă Titu Budu, cunoscută publicului ro
mâna din lucrările sale literare.

Privitoră la soirea cjilei publicată in Nr. 250 ală 
.Gazetei», că notarulă Puza din Vișeu a fostă din erOre 
împușcată la vânătore de preotufă PetrovicI din Surducu 
ni se scrie din Sîrimtura, in .Marmația, că lucrulă stă 
astfelă: Notarulă Poza din Petrova a fostă din erOre 
împușcată la venătore de preotulă Basiliu PetrovicI din 
Ruscova, parochiă aparținâtore diecesei Muncaciului. No
tarulă a murită, neputendu-i se scote glonțulă.

—x—
Ună casă înfiorătorii s’a întâmplată în 4>lele aces

tea în Kocs, comitatulă Eisenburg. 0 tânâră și frumOsă 
femeiă, văduvă după Franz Loipersbeck, ca sâ scape de 
persecuțiunile sOcrei sale, s’a pusă cu cei cinci copii 
mici ai ei pe șinele căii ferate tocmai când trenulă ve
nea. Toți cinci sărmanii au fostă sdrobițl.

—x—
D. locotenentă de călărași în armata română R. 

Kopețchi a inventată și făcută ună nou sistemă de lampe 
care suntă inexplosibile, căci la cea mai mică schimbare 
a lampei din linia veriicală se stinge. Lampa de luxă 
cu fililulă rotundă — scrie „România11 putându-i-se 
mări lumina dela 20—80 lumânări — pier<jându-șl linia 
verticală, fililulă cade în josă, aerulă este astupată in 
tubulă di năuntru pe de desubtă precum și pe d’asupra, 
ea se pOte intOrce in ori ce felă: gazulă seu oleulă nu 
are pe unde curge. Lampa cu fililulă dreptă avândă 
lumina dela 5—20 luminări se stinge tolă singură oând 
părăsesce linia verticală, adecă când va fi câtă de puțină 
mișcată in orice parte, căci fililulă cu flacăra este prins 
de o pensetă, astfelă că ilă stringe și nu mai pOte arde.

EOIEETONU.

Câteva noțiuni despre industria și despre 
însemnătatea ei.

Discursă ținută de prof. Ars. Vlaicu, cu oeasiunea sâr- 
bărei sf. Sofii, in sala gimnasiului rom. din Brașovu.

(Urmare.)

Din celi dise se vede, că in limbagiulă curată 
economică sub industria se înțelege lucrulă omenescă 
fără distincțiune de specie, munca considerată în varie
tatea infinită a aplicațiuniloră sale și in modulă acesta 
cuvântulă industria ar fi cu loiulă sinonimă cu cuvân- 
tulă muncă, de<ă n’ar trebui in unele privințe sâ recu- 
n6«cemă intr’ânsulă o semnifieațiune mai înaltă. Insâ 
pre când sub cuvântulă muncă nu se p6te nicidecum 
Înțelege altceva decâtă esereițiulă pură și simplu ală for- 
țeloră fisice sâu ală facultăților^ intelectuale ale omului, 
pre atunci trabue sâ ințelegemă sub cuvântulă industriă 
punerea in lucrare a acelorași forțe, a acelorași facul
tăți cu tote combinațiunile sociale, cari ii mărescă forța 
și impreună cu concursulă tuturoră agențiloiă fisicl, cari 
le favoriseză acțiunea. Cu ună cuvântă: ea este munca, 
inse munca ridicată la o putere mai înaltă, atâtă prin 
acțiunea și combinațiunea forțeloră individuale, câtă și 
prin concursulă agențiloră auxiliari, ce omulă a sciutu 

si-și adune împrejurulă seu. Așa deră industria in sen- 
sulă economiei politice, nu este ună fenomenă secundară, 
ci ea este viâța activă a omului, este așa cjicândă omulă 
însuși întregă.

Der sâ lăsămă deocamdată la o parte semnifica 
țiunea acesta vastă a cuvântului industriă și sâ ne măr- 
ginitnă pe lângă ceea ce înțelege lumea în sensă mai 
reslrinsă sub acestă cuvântă, arătândă cu deosebire e- 
fectele și avantagiele lui.

Cum amă amintită mai susă, in limbagiulă de iote 
filele sâ înțelegă cu deosebire acele operațiuni esecutate 
fie de dmeni, fie de mașini, cari au dreptă resultată de 
a schimba forma materiei, de a transforma productele 
brute in articole acomodate trebuințeloră, cu ună cu
vântă munca care transformă materiile brute in producte 
consumptibile. Bine ințelesă, sub acâstă denominațiune 
lumea designeză în prima liniă și câte odată chiar es
clusivă industria manufacturieră, care produce articolele 
gata spre a fi aplicate la satisfacerea trebuințe oră, și 
cu dreptă cuvântă, căci acâsta este cea mai aprOpe de 
dânsa, ea este in prima liniă la care trebue sâ ne adie- 
sămă când vre-o necesitate ne constringe; ea este în 
fine aceea care prin rece'ințele consumațiunei pune ne 
mijlocită in mișcare întregă aparatulă industriei econo
mice, care agiteză lumea șt o îndemnă la muncă parte 
prin interese individuale și trebuințe, parte chiar prin 

presiunea esercitală de activitatea generală asupra lu- 
mei, care ar prefera starea plăcută de trândăvia. Și 
inlr'adevâră ni I că se pole ceva mai ușoră demonstra 
decâtă acestă faptă. Sâ ne inchipuimă pentru ună mo 
mentă ună Robinsonă (cetită de fiecare), aruncată pe o 
insulă deșertă, inabordabilă de suflare omenescă.

De sigură duce o vieță miserabilă (Căușele: nutri- 
mântă... haine... locuință și pentru tote acestea unel
tele?...) Vine însâ o corabie naufragiată la țârmă și în 
scânduri etc. găsesce unelte! De sigură elă trebue să 
strige de bucuriă că a scăpată dela peire! Prin cine 
însâ a scăpată? Prin nimeni altulă decâtă prin prove- 
dință, care a avută îndurarea, aruncândă în mijloculă 
valuriloră pe marinari, de a-i trimite cele de lipsă, der 
si aci totă numai prin faptulă că o altă lume depărtată, 
de care elă nu scia nimică, esista și trăia cu multă mai 
mulțămită decâtă dânsulă. Să ne representămă însă ună 
individă din societatea nâstră cum s’a organisală in de- 
cursulă timpului dela esistință. Avândă elă trebuință de 
o haină d e. se adresâză la primulă croitoră, a cărui 
firmă îi atrage atențiunea în preumblarea lui. Intră? in- 
năuntru, vede mostra, alege și face comanda.... fabrican- 
tulă e in Viena .. lâna e torsă și prelucrată în Anglia... 
importată din America sudică pe o corabiă belgiană... 
oile’să ținute de ună portugeză etc. Pentru cine ar lucra 
ei în casulă contrară?
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A'-estă lampă este făcută de tablă și materialulă nu 
costă de câtă eelă mul'ă 1 leu 50 bani ; prin urmare 
va putea fi cumpărată de celă din urmă săracă, scăpând 
de periculele ce adeseori se intemplă ardendă din causa 
lampeloră existente pănă astăzi. D. Kopețchi a cerută 
deja brevetele dela tote statele din Europa, precum și 
din România, insă acesta nu i l’a dată din causă că 
iBgea breveteloră de invențiune se află de mai multi ani 
trecută prin Cameră și rămasă la senată.

Pentru supraveghiarea construcției incrucișetorului 
comandată la stabilimentele lui ,Sir W. Armstrong Mit- 
chel et C-nia limited din New-Castel upon Tvne4 și a 
torpileloră comandate la „Sociătâ anonyme des Forges 
et Chantiers dela Mediierranâe4 din Havre, pentru flotila 
română se va trimite locotenenluiă Bălescu Constantină 
cu 16 grade interiore din flotilă.

— x—
In Belinil, in Săcuime, au arsă in năptea de 24 

spre 25 Noemvre trei edificii economice cu provisiunile 
de cereale, o vacă și o șură cu 20 cară de fenă; in 
Kozepaita, tolă in Săcuime, a arsă o șură plină.

Convenirea reuniunei române. Vineri săra In săp
tămâna trecută, s’a dată convenirea colegială de tdmnă 
a reuninnei române de gimnastică și de cântări din locă. 
Donvenirea a începută cu concertă, cordusu fiindă co- 
rulă reuniunei de d-lă N. Popovici, profesoră de cântă 
la gimnasiulă română de aci, Programulă concertului a 
constată din următorele 7 puncte: 1) «Cântece tosca- 
nice4, pentru solo, coră și piano, de R. Weinwurm: 
2) «Două suflete", coră mixtă, de Huber; 3) «Frundu- 
liță*, cântecu poporală întocmită pentru coră mixtă, de 
AT. Popovici; 4) „Declam ițiuni4 ; 5) „Urna", coră mixtă, 
de F. Mendelssohn B.; 6) .Vino’ti codru*, coră mixtă, 
de Huber; 7) „Două inimi,4 lnră, compusă pentru coră 
mixtă și piano, de G. Dirna. Esecuțiunea bucățiloră de 
cântă a fostă escelentă, dovadă că corulă reuniunei are 
in persăna d-lui prof. Popovici ună conducătorii destoi
nică ; ună întregă de o completă armoniă forma corulă. 
care a fostă admirată și de ospețu streini Numărulă 
3 a fostă aplaudată și repetată, de asemenea numărulă 
7 a trebuită să fiă repetată. D-lă Popovici a fostă viu 
aplaudată și felicitată de succesulă strălucită ce l’a a 
vută. Declamațiunea s’a esecutală de d-lă prof. Ars. 
Vlaicu, care a și meritată aplausele publicului pentru 
corecta declamare. A urmată apoi danțulă, care a du
rată pănă dimineța in cea mai bună disposițiune.

„RomănÎ8Che Revue,“ revistă lunară, politică lite
rară, redactată in Reșița de d-lă Dr. Cornelius Diaco- 
novich; fascicululă X—XI de pe Octomvre-Noemvre con
ține : Kultur oder Magyarisirung, von einem să hsischen 
Abgeordneten; Die Romănen und der ung. Reichstag; 
Der Kon g in Siebmbiirgen ; Rundschau; Die Chronik des 
Huru und die grosse rnilităris he Expedilion in die Mol- 
dau des Ungarischen Kbnigs Ladislaus Cumanus ad re- 
ducendos Cumanos fugitivos, von S m. Mangiuca; Empi- 
risi he Psychologie, von I. Popescu; Der Flattergeist, uber 
setzt von Lucreția Frențiu; S ho nes Kind, ubersetzt von 
Eugen Muller; Das Geheimmss, von Matilda Poni: Mo- 
gârzua und sein Sohu, deutsch von Peter Broșteanu; 
lacobă Mureșianu (Necrologă); L’teratur und Kunst; In
serate.

George Lazar. revistă lunară pentru educațiune și 
instrucțiune, apare in Bârladă sub conducerea unu co
mitetă presidată de d-lă primă-redactoră S. M. Halița. 
Nr. 8 Dela 15 Noemvre conține: Scola privată prin prisma 
socială, de Gh. Ghibănescu. — O pagină din istoria în
vățământului și Scola repețitoriă de Dumineci și sărbă
tori la Românii din Austro-Ungaria, de Ioană Popă Re-

teganulă. — Osigenulă este corpă simplu seu compusă, 
de Gavrilu Onișoră — Cânte -e poporane, de C. H. Ha- 
mangin. — Apehilă comitetului de ajutorarea copiiloră 
români ardeleni cu cărți de scolă. — Buletină pedagogică 
— Bibliografiă.

Furnisări pentru armata bulgară. După cum o- 
munică consulatulă generală c. r. din Sofia camerei co
merciale și industriale din Brașovă, la 13, 14 și 15 De- 
cemvre n. c. se voră ține tractări cu oferte pentru fur 
nisare de postavă, pânză și încălțăminte. Supralicitările 
voră fi la 20, 21 .și 22 Deeemvre n. c. și terrainulă fi
nală pentru predarea ariiculeloră furnisate e 13 Noem
vre n. 1888.

Furnisări peutru calea ferată ungară - galițiană. 
După o comunicare a direcțiunei din Viena a acestei 
căi cătră camera de comerță și de industriă din locă, 
avendă direcțiunea trebuință de 16,000 chlgr., uleiu de 
rapiță pentru ardere, 25,000 chlgr. uleiu de rapiță pentru 
unsă, 3000 chlgr. uleiu de ină și 1000 chlgr. uleiu de 
terpentină pe anulă 1888, se voră țină tractări cu oferte 
Acestea se itnaneză pănă la 22 Deeemvre 1887. Amă 
runte la camera de comerță și industriă din Brașovă.

Dare de semă pablică.
In urma regretabilelui incidență prin care a ajunsă 

Reuniunea femeiloră române din Aradă și provinciă in
tr’ună stadiu abnormală, după ce nici la solicitarea”mea 
încă din luna Deeemvre 1886 adresată cătră presidiu nu 
s’a convocată pănă aci comitetulă Reuniunei pentru darea 
mea de sămă și p»ntru revisiunea socoteleloră și după 
espeiiențele mai recente nici că este speranță de a-o 
pute face acăsta pe calea sa în modă accesibilă pentru 
mine: pentru dumerirea onoratului publică conți ibuitoi ă, 
dăr mai alesă pentru prevenirea și încetarea însinuăriloră 
oculte, mă semtă îndemnată a veni pe acestă cale neo- 
bicinuită cu darea de semă despre averea Reuniunei in 
următbrele:

1. Conformă cărții principale la sfâr- 
șitulă anului 1886 averea Reuniunei este: 2173 fl. 85

2. Percente de depunere după acestă
capitală pe semestru I 1887 ..................... 43 fl. 40

3 In 16 Maiu 1887 am primită dela
președintele «balului română» ca venită ală 
balului aranjată în fevărea Reuniunei in
Februarie 1887 .............................................. 449 fl. 28

4 Percente de depunere după acestă
sumă din 16 Mai pănă în 28 Nov. 1887 8 fl. 80

5. In 12 O tomvre a. c. dela Ilus-
trulă d-nă Zeno Mocsonyi a intrată contri- 
buire.............................................................. 30 fl. 18

6. In luna curentă ca tacse incurse
dela membrii ordinari și ajutători. ... 41 fl. —

Suma totală 2746 fl. 51 
Acești bani suntă elocațl:

I. La cassa de păstrare comitatensă
aradană in libelulă No. 7343 .................... 2247 fl. 43

II. La institufulă de credită și economii
„Victoria» în Arădă in libelulă No. 21. . 499 fl. 8

Suma totală 2 -46 fl. 51
Libelele împreună cu !6te documentele se potă vede 

ori și când la subscrisa în Aradă, strada Petofi Nr ].
In sfârșită ’ml țină de drtorința a declara că voiu 

îngriji acăstă avere pănă când Reuniunea femeiloră ro
mâne din Aradă și provinciă se va constiiui definitiva și 
legalii pe basa statutelor/! aprobate de înaltulu minister// 

Aradă, 29 Noemvre 1887.
Letiția Oncu, r-assieră.

ScirI polițienesc!. Servitorea lonas Mari a furată 
alaltaerl stăpânului ei dinfr’ună dulapă închisă untură și 
slănină, precum și 1 fl. 40 cr. Servitdrea, mărturisind^ 
faptulă, a fostă predată judecătoriei penale.

Erl nopte i s’a furată Drului Poka Dezso, pe drumă 

cătră Brașovă, probabilă in birtulă din Uzună, ună re- 
volveră cu șese focuri ce-lă avea în trăsură. Făptuito
rul ă, ună locuitoră din St. Catelina (Szt. Katolna), care 
in același timpă lusese în aeelă hirta și avea de gândă 
a călători totă la Brașovă, fu găsită erl la gara Brașo
vului cu revolverulă furată. Hoțulă tu predată judecă
toriei penale.

Ultime soiri.
Petersburqu, 30 Noemvre. — „Herald11 din 

Petersbargu, 4>ce că Rusia va regula socotelile 
cu Austro-Uugaria când se va sfîrși alianța aus- 
tro-germană.

Parisu, 29 Noemvre. — In ședința sa de 
erl, consiliult’i generalii alii Senei (Parisfl^) a e- 
misu părerea că, înainte d’a se convoca congre- 
sulu, Parlamentulu trebue se revisuiăscă consti
tuția într’unu sensu republicanii, adecă desfiin- 
țândfl SenatulQ și funcțiunea de președinte alu 
Republicei.11

piarulit „Le Gaulois11 primesce dela cores- 
dentulu său specială din San-Remo, scirl rele 
despre sănătatea principelui imperială.

Marsilia, 29 Noemvre. — Intr’ună mee- 
tingă la care au luată parte 2000 persdne s’a 
alesă ună comitetă de vpărare care să fiă gata 
în casulă când s’ar întreprinde ceva contra Re
publicei. Alte comitete se constitue și pretutin
deni se observă o ostilitate în contra d-lui Jules 
F erry

ParisU, 29 Noemvre. — O depeșă din Ber
lină, adresată „Dăbats“ spune, că nego
cierile începute între Englitera și întreita alianță 
suntă aprâpe d’a isbuti. înțelegerea ar fi avendu 
de obiectă să fixeze participarea eventuală a flotei 
engleze pentru apărarea echilibrului în Medite- 
rana. Ea ar fi visândă mai cu semă casulă în 
care integritatea imperiului otomană ar fi ame
nințată.

Telegramă part, a „Gaz. Trans.“
CARANSEBEȘU, 1 Deeemvre, 5’30 ore 

săra. — Conferința a fostă cercetată de șăse 
sute delegați din t.ăte comunele Carașu-Severinu- 
lui. Cu mare entusiasmu au votată adresa de 
aderință cătră deputatulă Traiană Doda. La 
primirea adresei, generalulă a răspunsă emoțio
nată, și cu cuvinte convingătăre a dată direc
țiune pentru viitărea ținută. Alegătorii au luată 
cu rară însuflețire angagiamentulii de a păstra și 
în viitoru nepătată onărea cercului nostru elec
torală.

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

PESTA, 1 Deeemvre. — Carol Pulszky de
clară, că ori-cine se păte convinge din catalăge 
despre netemeinicia acusațiuniloră că ar lipsi o- 
biecte de artă din museu.

PARIStJ, 1 Deeemvre. — Drăpta a hotă- 
rîtu să voteze unanimă, la tăte actele alegerei, 
pentru admirabilă Dompiărre. In casă când re
publicanii voră rămână desbinați între Freycinet 
și Ferry, voră fi necesare numărăse acte de 
alegere.

In Oran și în Mascara (Algeria) a fostă erl 
ună mare cutremură.
Editoră și Redactoră responsabilă: l)r. Aurel Muresiann.

Vedemu deci că aprope intrâga societate e pusă in 
mișcare prin simpla comandă a unui individă de nici o 
însemnătate pote. Fără a lua în considerațiune celelalte 
trebuințe ale lui și in modulă cum și le satisface, credă 
că numai faptulă menționată este destulă dovadă despre 
cele afirmate ceva mai susă, cu deosebire despre impre 
jurarea, cu câtă este mai superioră și mai comodă vieța 
unui individă in organisațiunea actuală, esistenței mise- 
rabile a unui Robinson avisată numai la sine și la produc- 
tulă făcuitățiloru sale fisice intelectuale și morale!

Și într’adevără ce vedemă in organisațiunea ac
tuală? O conlucrare continuă a intregei societăți, o 
activitate neobosită, din causa trebuințeloru individuale a 
tuturoră omeniloră la marea operă a civilisațiunii, scurtă 
o industrie generală, căci fiecare individă transformă 
numai materia neputându-o nici produce nic-I distruge. 
Nici unulă nu se pote sustrage trebuințeloră și prin ur
mare totă omulă trebue să lucre și cu câtă societatea 
Inaintâză se mărescă trebuințele, cari neapărată receră 
și opintiri mai mari dela fiecare individă; deci etă o pre
siune esercilală de activitatea generală a societății.

Din cele espuse resultă insă în modă evidentă im
posibilitatea preste care dămă, c-ănd amă voi să tragemă 
o liniă de demarcațiune intre industriă in sensă econo
mică și între însemnătatea ce i se dă acestui cuvântă 
din partea celei mai mari părți a societății. Ori cum ar 

fi insă, este imposibilă a vorbi de industriă în sensă vul
gară, fără a subînțelege industria generală, nu se pote 
de locă vorbi de efectele și avantagele celei dintâiu ca 
o mică parte a celei din urmă, fără a [considera între- 
gulă, și numai in acestă sensă voiu analisa încâtva în
semnătatea și avantagele sociale ale industriei.

Industria, ală cărei mobilă este interesulă personală, 
odată introdusă in societate in sensulă de mai susă, că 
fiecare lucră pentru altulă căpătândă în schimbă echi 
valentulă muncei sale, are în prima liniă uimitorulă re- 
sultată de a face să înceteze starea de asediu intre di
feritele grupe ale societății, grupe isolate unele de altele, 
de a ridica și nimici comunitățile restrînse, de regulă pu
țină dispuse a se apropia unele de altele și Intre cari 
starea de răsboiu pune adeseori ună abisă. Toie aceste 
grupe, isolate prin înmulțirea schimburiloră, prin intro
ducerea divisiunii muncei, se disolvă, se contopescu unele 
intr’alte și termină prin a constitui împreună o societate 
mare, imposantă și durabilă, a cărei tendință constantă 
este de a deveni universală. Și cari suntă legăturile 
acestei societăți? Tocmai cele enumărate mai susă și 
anume : schimbulă, divisiunea muncei,| subordinațiunea 
lucrăriloră și banii.

Frin schimbă Omenii își comunică fructtle muncei 
loră, producte pentru producte, servicii pentru servicii. 
Prin divisiuuea muncei se împartă diferitele operațiuni la 

unulă și același productă spre unulă și acelașă scopă co
mună. Acestea suntă deja de ajunsă pentru a crea între 
ei o legătură socială destulă de strinsă, incâtă nici o pu
tere omenescă să n’o pd'ă rupe și dela care nici ună in
dividă să nu se pălă sustrage. Subordinațiunea lucră
riloră termină prin a stringe și mai tare acestă legătură, 
pe care întrebuințarea monedeloră o cimentâză generali- 
sând'o. Deși acăstă societate n’a ajunsă încă terminulă 
ultimă, gradulă supremă ală desvoltării sale, ea există, 
își întinde și inmulțes e in fie-care di legătuiile ei. Esis- 
tența ei se manifestă destulă de chiar prin solidaritatea 
strinsă și totă mai vidibdă, care se stabilesce între tăie 
părțile universului locuită și cu deosebire ale lumii civi- 
Iisale și care le face pe tote să emită aceleași accidente, 
aceleași catastrofe. Ea se manifestă, cum amă vătjută, 
ca ună simplu individă ore-care, perdută intr’ună colță 
ală lumii civilisate, p6te litera productele muncii sale ve- 
ciniloră săi, și îndată ce aceștia le voră fi primită, să i 
se resfitue echivalentulă prin cutare său cutare parte a 
lumei locuibile. Elă a lucrată pentru Francesi, Nemți 
seu Ruși; și pote să facă să i se plătâscă prețuia muncei 
sale prin Americani, Indieni seu Chinesi.

(Va urma.)



Nr. 256. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887

la bursa de Vls-an Bursa <le lîiicuresci.
din 29 Noemvre st. n. 1887.

Rentă de aură . . . 99 — l
Rentă de harții &«>/,, . . 98.601 
fmprumutulă căiloră ferate

ungare..........................149.25 i
Amortisarea datoriei căi

lor ă ferate de ostii ung.
(1-ma em isiune) . . . 95 70 ,

Amortisarea datoriei căi
lor a ferate de ostfi ung. 
(2-a emisiune) . . . 125 601

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) . . . .112 —

Bonuri rurale ungare . . 104.40 , 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.4O 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișfl............................  104 20
Bonuri cu cl. de sortare 104 20
Bonuri rurale transilvane 104 60

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

vină ung........................ 99.—
Imprumutulă cu premiu

ung.................................. 123 90
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.25 
Renta de hărtiă austriacă 81 15 
Renta de arg. austr. . . 82.40
Renta de aură austr. . . 11190 
Losurile din 1860 . . . 135.—
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 887.—
Act. băncel de credită ung. 283.50 
Act. băncel de credită austr.276.70 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ..................5.93
Napoleon-d’orI .... 9.95
Mărci 100 împ. germ. . . 61.70 
Londra 10 Livres sterlinge 125 75

Cota oficială dela 16 Noemvre st. v.
Cump.

Renta română 5%). 93 ■/,
Renta rom. amort. (5°/0) ■ • OB

> convert. t6°/0) OI—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 105—

> >> • 91»/4
> » urban (70/0l . . 103—
> • . (6°/0) . 96—
> • > (5»/0) . . 87’/a

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

« » » Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 14-.1/*
Bancnote austriace contra aură. . 2.03

Nr. 12676—1887. Publicatiune.
9

Conforniu planului economică provisoriefl pentru anii 1887 și 1888, 
aprobată de înaltulă locu, intenționdză comuna orășen6scă Brașovu, ca 
soiurile de lemne, cari au să se taie în amintiții am în revierulu Apacza 
și Vlădeni aparținătoru comunei orășenesc! Brașovu și anume în revierulu 
Apacza aproximativă: 3994 metri cubici lemne de fagu și 1474 merti 
cubici de lemne de stejaru și alte lemne cu frundă, pe când în acela din 
Vlădeni aproximativă: 2407 metri cubici lemne de fagu și alte lemne 
cu fruntjă, — să se vendă pe cale de oferte pentru fiă-care revieru se
parată seu la olaltă, și anume cu prețuri singuratice seu cu prețuri de 
paușalu. Spre acestă scopu se va ține în 19 Decemvre a. c. înainte de 
prântju lalldre, în oficială forestieralu orășenescu din locu o peitractaie 
de oferte. Până în aedstă di se potă examina de fiă-cine condițiunile de 
oferte și contractuale atâtă în auiintitnlu oficiu, câtă și in biuroulu fo- 
restierală ală levierului Crizbavu, unde se p6te totdeodată cere arătarea 
locuriloru de pădure de unde au ca se se procure amintitele cantități de 
lemne.

Să învită deci toți cumpărătorii, ca pănă în susnumita di să-și aș- 
ternă la oficiolatulu forestierală orășenescu din locă ofertele sigilate, în 
scrisă și prevăzute cu unu timbru de 50 cr., în cari oferte are să se 
amintescă atâtă în cifre câta și în Utere prețurile singuratice sdu prețu
rile de paușală ce se oferă. Ofertulu are să conțină mai departe 10° o 
din suma totală, ce se oferă; aceste 10 /o potă ca să fiă in bani gata

1887.
vend.

9l‘/a
97—
92—
36 —

106—
92*/4

104—
97—
88‘/a

15.—
2.04

Cursuiu pieței Brașovă
din 30 Noemvre st. n. 1887

Bancnote romanescl . . . . Cump. 8.56 Vend. 8.59

\rgint românesc................. , •» 8.52 • 8.55

Napolfeon-d’orl..................... 3 9.93 • 9.95

Lire turcescl......................... > 11.22 > 11.25

Imperiali.............................. > 10.22 • 10.26

Galbeni.................................. k 5 87 » 5.90

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

n ' n 5°/o • fl 98.— - 99.—
Ruble Rusescl..................... > 110.— • Hl-Va
Oiscontulă ... » 7— 10°/0 pe ană.

său în hârtii de val6re admisibile pentru cauțiune. Totă în ofertă are 
să se amintescă, cum că oferentnlui îi suntă cunoscute atâtă condițiunile 
de oferte, câtă și acele contractuale, și câ se supune loră pe deplină. 
In fine are să se amintescă cu precisiune numele și locuința oferentului.

Brașovu, 17 Noemvre 1887.

I 2—2 Magistratulu orășenesc!!.

| „EQUITABLE,“
Societate de asigurare pe viețâ în

New-York (fondată în 1859). ’
Capitală de asigurare la 31 Decemvre 1886 = 2,100 mi- 

lidne franci. Statulă averei la 31 Decemvre 1886 = 400 milidne 
franci. Percepțiuni de premii și dobeneji în anulă 1886 = 100 mi- 
lidne franci.

Subdii'ecțiunea pentru Ungaria;
BUDAPEST, ANDRASSY-STRASSE Nr. 1.

Agenlulu generală în Clușiu;
LEOPOLD HUNWALD. 2-6

$$$$$$ ®
e 
e 
e 
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• e e e

* 

*

2
I
$
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I AMICULU FAMILIEI. piară buh tristică și enciclo- 
I pedică-literai ă cu ilustrațiuni, Cursuiu XI. — Apare 
l In 1 și 15 di a lunei în numeri de câte 1 '/a—2'/a cole 
! cu ilustrațiuni frumdse; și publică arlicbi sociali, poe- 
1 siă, nuvele, ronianuri, suvenirl de călătoriă ș. a. •— 

Mai departe fraclăză cestiuni literare și scientifice, cu 
reflesiune le cerințe'e vieții practice: apoi petrece eu 
atențiune viăța socială a Rcnânilord de prețulindenea, 
precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străi
nătate; și prin umori") dulce și satiră alesă nisucsce 
a (ace cât6 o oră plăcută (amiliei strivite de grijele 
vieței; și peste iotă nisucsce a întinde luluroră iridi- 
viijiloră din familiă o petiecere nobilă și instructivă.
— Prețulă de prenumeratiune pe anulă întregă e 4 fl. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibilf și în timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN Re vistă bisericdscă, scolastică 
și literară. Cursulă XIII. — Apare in broșuri lunare 
de câte 21/*—31/* cole; și publică articlii din sfera lu- 
turoră sciințeloră teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbători și diverse oeasiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și seientifice- 
lilerari. — Prețulă de abonamentă pe anulă întregă 
e 4 fl. — pentru România 10 lianei — lei noi, plă- 
tibili și in bilele de bancă și in timbre poștali.

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

Puterea amorului. Nuvelă de Pau 
vinară. Prețulă 20 cr.

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

Opera unui omă de bine. Nuvelă 
Continuarea nuvelei: .Idealulu pie'dutu 
lina C. Z. Rovinară. Prețulă 15 cr.

Fontâna dorului. Nuvelă poporali 
Simu. Prețulă 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețulă 10 cr.

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

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

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

codrului. Baladă

originală. —
— de Pau-

de Georgiu

de Georgiu

GHERLA
Probitatea în copilăriă. Schiță din sfera educa- 

i țiunei. După Ernest Legouve, membru ală academiei. 
> francese. Prețulă IO cr.

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

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

Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 acte, după Eu- 
ripide, tradusă în versuri de Petru Dulfu. l’rețulă 30 cr.

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

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în șalele 
gimnasinlui dm Fiume prin Vincețiu Nieoră prof. gim- 
nas. Cu porlretulă M. S. Regina României. Prețulă 
15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Butieescu.
de 102 pagine, cuprinde 
rangiate. Prețulă redusă

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

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

Apologia. Discusiuni filosofice și istorice maghiare 
privitore la Romani, invederite și rectificate de Dr. 
Gregoriu Silași. — Partea 1. 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. fOpă 
completă ) Broșura 1. II. și III. Prețulă broș. I. 11. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Tote trei împreună 
costau 1 fl.

Biblioteca Săteanului RomânQ Cartea I. II. III. 
IV. cuprinijendă materii fărte interesante și amusante. 
Prețuia la tote patru 1 fl., câte una deosebită 30 cr.

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

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

Economia pentru scălele popor, de T. Roșiu. 
11. Prețulă 30 cr.

Indreptaru teoreticii și practică pentru înveță- 
meutulu intuitivă în folosulă eleviloră normali (pre-

hem țiu,“
SZ.-UJVAR. —

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

poesii poporale culese de 
Unii volumă din 14 cole.

v. a.

co- 
co-

Ed.

Tipografia ALEXI, Brașovă.

V.

parandiali), a invățătordoril și a altoit) bărbați de scălă, 
de V. Gr. Borgovană, profesorii preparandială. Pre
țuită unui esemplară cu porto francată 1 fl. 80 cr. 
a. In literatura nostră pedagogică abia aflămă vre-ună
opă, întocmită după lipsele scăleloră năstre in măsura 
în care este acesta! pentru aceea îlă și recomandămă 
mai alesă Directoriloră și invățătoriloră ea celoră in 
prima liniă interesați.

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

Manualu de Gramatica limbei române centru seă- 
lele poporali in 3 cursuri de Maximă Popă profesoră 
la gimnasiulă din Năsăudă. — Manualulă acesta este 
aprobată prin Inaltulă Ministeră de cultă și instruc
țiune publică cu rescriptulă de dato 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețulă 30 cr.

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

Carte conducătore la propunerea calculărei în 
scola poporală pentru învățători și preparanrji. Broș. 
I. scrisă de Gavrilă Trifu, profesoră preparandială. 
Prețulă 80 cr.

Cele unii eftine cărți (le rugăciuni.
Mărgăritarulu sufletului. Carte bogată de rugă

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

Miculu mărgăritaru sufletescă. Cărticică 
găciuni și cântări bisericescl — frumosă ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericesci. Prețulă unui esemplară 
broșată lp cr., — legată 22 cr., legată în 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 fl.: 100 esempl. 5 fl.

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

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

O e s e e


