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„In lumea civilisată se mai scie, că nicio
dată noi — Statuii! română — nu amă avută 
organe ascunse ori fățișe pentru a porni ună 
curentă de colonisare din părțile române de 
peste Carpați, deși solulu nostru sufere multă 
din lipsa de locuitori.~^N’am făcut’o, din causă 
că amu ținută totdduna, fiecare guvernă ală țării, 
ca să fiinu buni vecini, buni și iubitori de pace 
și ordine.41

„In urmă tdtă lumea civilisată scie, ba chiar 
trebue să scie, că de ună timpă înedee immigra- 
țiunea din provinciile monarchiei numite în spre 
noi a luată dimensiuni mari. Și ceeace avemu 
de constatată este, că immigrații nu suntă nu
mai Români, ci mulțt Unguri și relativii mulțl 
Germani, adecă — Sasiiu.

„Se scie, că Sașii Transilvaniei suntă ună 
poporu muncitorii, cultă și forte bine situată îu 
cele materiale; prin urmare immigrația loră atâtă 
de mare în junele nostru regată are o însușire 
îusemnătdre44.

„Der mai insemnătoru este, că de unu timpă 
înedee mai totă tineretulă română din monarhia 
vecină, care și-a făcutu studiele universitare cu 
bună succesă, vine la noi. Va să (j'câ florea și 
puterea unui poporu își părăsesce patria*4.

„Paguba acăsta este mare, și ar fi multă 
simțită nu numai de o mică națiune, precum 
suntă Românii vecini, ci chiar și de una din cele 
mai puternice națiuni din Europa.44

„Paguba nu este a ndstr.fi, adică a Statului 
română — căci încă nici ună poporu din lume 
nu a ajunsă până la acelă gradă de desvoltare, 
încâtă să se sperie de înmulțirea elementeloră 
înzestrate cu o cultură academică. Ba noue, unde 
cumululă este în fldre și chiar susținută de cei 
dela putere,^astfelă de elemente ne suntă de mare 
folosă. Ele ne aventă în desvoltarea ndstră cul
turală și ne întărescă. Hughenoții primiți în 
Prusia, Știrienii și Tirolezii protestanți, prigoniți 
de guvernulă austriacă și primiți de Friderică 
celă mare în regatnlă său, au dată odrasle pu
ternice repedei desvoltărl a marelui regată Pru
sian ă. Urmarea va fi aceeași și la noi44.

„Paguba este a vecinei monarchii, a frați
loră noștri de peste munți, cari în interesulă 
paclnicei desvoltărl a Stateloră din Orientă, tre 
bue să ’și conserve brazda loră44.

„Conservarea acesta va succede cu greu, 
când comersantu, fabricantă, meseriașu, țăranulă 
și învățatulu, omulu de sciință, își părăsescă va
tra loră, scumpă și iubită, precum numai popo- 
rulă de munte o scie iubi. Este cevă însemnă- 
toră în emigrarea acăsta.44

„România Liberă44 nu intră în esplicarea a- 
cestui fenomenă, ci îlă înregistrdză numai ca or
gană de publicitate. 0 interesâză însă faptulu, 
că nefericiții espatriațl suferă multe neajunsuri 
sub guvernulă liberală-națională ală d-lui I. C. 
Brătianu. In fine își esprimă părerea de bine 
că însăși „Unirea44 vine să constate acăsta, și 
face imputări partidului d-lui I. Brătianu pentru 
demersurile lui în acâstă cestiune roinânăscă.

Tristă lucru este fără îndoială, dăcă organe 
de frunte ca „Unirea44 și „România Liberă44 se 
vădă const.rînse’a se plânge în modulă arătată 
de procederea unui guvernă română și a unoră 
camere legiuitdre române, ori care ară fi ele; 
der și mai tristă lucru este pentru unu guvernă 
ca celă ungurescă, dăcă guvernulă unei alte țări 
vecine trebue să îngrijăscă de emigranții săi, 
cari părăsescă țâra fiindă că din causa împreju- 
răriloră nesuportabile politice ori economice nu’și 
mai potă tîrî viâța aici!

Croații și Românii.
„Agramer Tagblatt,» luându notă despre mulțimea 

și tăria manifeslațiuniloră ce s’au lăcută generalului 
TraianO Doda din CaransebeșQ, constată că lăte aceste

Brașovu, 7 Decemvre 1887.
Suntă aprdpe trei săptămâni de când s’au 

deșchisQ corpurile legiuitdre ale României și mai 
tdte încetățenirile ce s’au votatu până acum pri- 
vescti pe străini.

Acestu lucru face pe „Unirea44 din Bucu- 
resci, f6iă amică guvernului d-lui I. C. Brătianu, 
să se ocupe în articululu său de fondu dela 2 
Decemvre cu eestiunea încetățenirii, și e cuprinsă 
de nobilă indignațiune constatând^ că corpurile 
legiuitdre române au timpii să se gândăscft la 
încetățenirea străiniloru, er ca să se gândăscă și 
la încetățenirea RomânilorO emigrați acolo, nu.

„Unirea14 citeză cașuri deși puține, der des 
tulii de triste și nicidecum măgulitdre pentru 
orl-ce guvernă și camere române, unde Români 
imigrați acolo au fostă tractați ca străini de nemiî 
și de sânge. Inzadaru se’ncărcă numitulti organă 
să afle causa acestei stranie procederl, „acum 
când sentimentalii națională pare a fi făcută mai 
mari progresse tocmai sub domnia partidei !ibe 
rale, care ’șl-a făcută totdeuna o gloriă din a 
profesa și a patrona acestu sentiinentă.44 Causa 
nu o pote spune apriară, der etă ce cjice:

„Ne gândiinii și unsterulu nu-lu putemu stră
bate și chiar dăcă dămă de vre-o causă, ne e 
rușine s’o precisămu, atâtă de umilitdre e pen
tru orl-ce Română din acestă țără.

„Intr’unu punctă credemă în totu casulu a 
nu ne înșela; că miniștri, că mai alesă presiden- 
tulu loriî, d. I. C. Brătianu, preocupați cu alte 
griji au perdută de multă din vedere situația 
Româniloru din alte state în acdstă țără, că n’au 
nici o ideă de cbipulu scandalosu cum subal
ternii loră interpretăză Constituțiunea și legile 
țării, spre a lovi și, în unele cașuri, spre a 
putea esploata pe niște frați de unu sânge și de 
o origine.

„Le aducemu astădl aminte o datoria, ui
tată și neglijată de atâta timpă, căci datoriă este. 
Ii rugămă să se intereseze de ceea ce le-amă 
pusă în vedere, să ia măsuri. Ce folosă p6te 
avea acăstă țără din suferințele unoră Români, 
cari voiescu să trăiăscă și ei, alături cu atâtea 
lifte streine, sub ocrotirea legiloră ei, s’o ser- 
văscă? Nu cumva e prea românescă, ca Roma- 
nulă să nu mai încapă în ea?

„ilr representanțiloră țării le (Jicemă: gân- 
diți-vă mai multă la acei Români, cari au bă
tută la ușa vdstră și v’au cerută să le dațl o 
patriă. Nu le preferați pe străini, căci e o umi
lire și pentru ei și pentru noi...

„România Liberă,, luându notă despre a- 
cestu articol (I, se ocupă și ea cu eestiunea înce- 
tățenirii. pice mai ânteiu că articululu „Unirei14 
e bine simțită românesce și dreptate are acea 
f6iă, când se plânge că mai numai la streini se 
gâodescu corpurilă legiuitdre române, deși mii de 
cereri de împământenire aștâptă resolvarea loră, 
cereri „în majoritate d’ale frațiloră români de 
peste Carpați, cari puși sub ciudate împrejurări 
politice, nemeritate și prin urmare nelegitimate 
prin nici unu argumentă resistibilă, suntă siliți 
a părăsi patria loră44. Apoi vorbindă mai amă
nunțită despre emigrarea de aci în România, scrie :

„In lumea civilisată — și în acăsta ne nu- 
mărămă și noi — adi se scie, că nici ună po- 
poră nu’și părăsesce patria mai cu greu, mai 
cu multă durere, decâtă Românulu și mai alesă 
Românulă din CarpațI. America, mama cea 
mare a espatriațiloră, încă nu are nici unu sin
gură exemplară din ei.4*

„Id lumea civilisată se scie, că între tote 
națiunile cari alcătuescă vecinulă Stată poliglotă 
— Austro-Ungaria — singu-ă Românulă este 
acela care ținendă la tradițiunile monarchice 
niciodată nu a greșită în contra loră, ci din 
contră, nu s’a sfiită a aduce cele mai mari jertfe 
acestui nobilă sentimentu.44 

manitestațiunl au fostă in adevără impunătore. Repre- 
sentanții poporului, continuă numitulă diară, trebue să 
se simtă in lupta națională, care este totdeodată și o 
luptă pentru interesele monarchiei, incă odată atâtă de 
incuragiațî când vădă că însuși poporulft in întinsele lui 
masse, are cunoscințe de seriositalea momentului ; că a- 
legătorii formeză o falangă de feră împrejurulă bărba- 
țiloră loră de încredere, și că stindardulă oposițională 
nu este numai stindardulă câtorva conducători, ci sfin- 
dardulă adevărată ală poporului.

Aci este garanția sigură a succesului, și oposițiunea 
numai atunci va pute ține pieptă tuturoră mesehinării- 
loră adversarilor^ loră, când ea va avă consimțămănlulu 
poporului, cândă ea va pute, din manifestațiunl neindo- 
iose, dobândi convingerea că este espresianea fidelă a 
aspirațiuniloru naționnle.

.Agramer Tagblatt44 arată apoi câtă de false suntă 
corpurile representative în’țările cordnei ungare, reproduce 
răspunsulu pe care l’a dată generalulă Dada alegălori- 
loră săi și incheie cu următorele cuvinte:

De sigură că este o aparițiune de mare însem
nătate d’a vedea și pe poporală română in tocmai 
ca pe celă serbo croată declarându cu giasă tare 
și lămurită, că nu mai este dispusă să primescă în tă
cere situațiunea ce i s’a creată. Acesta nu pOte rămână 
fără consecințe și nici nu va rămânea. Când in țările 
cordnei sf. Ștefană două poporă importante atâtă prin 
sine câtă și prin relațiunile loră naționale cu țările măr
ginașe din peninsula balcanică respingă prin tăie mijlo- 
cele legale actuala politică de guvernămentă, in cele de 
pe urmă va trebui să se țină socotălă de acesiâ Împre
jurare și simțămentulă nostru patriotică ne face să do- 
riroă ca acăstă credință să devină câtă mai curăndă o 
realitate.

Rasele flotei române de i*6sboiu.
Cetimii în „Levant Herald44 din Constanti- 

nopolu <
Ună diară din Viena. de ordinară bine informată, 

anunță trimiterea unei missiunl române la Londra, însăr
cinată limdă a comanda construirea a câtorva nave de 
răsboiu.

Noutatea astfelă dată este puțină cam vagă, dăr e 
a semnifica in totă cașulă, că România vrea să pună ba- 
sele unei marine de răsboiu. Trebue să felicitămă pe 
guvernulă română pentru deeisiunea ce a lual’o și aceste 
felicitări se potă estinde la ună câmpă multă mai vastă, 
decâtă acela ală intereseloră particulare ale regatului 
română.

Din Bulgaria.
In cursulă unei conversațiuni ce a avut’o d. Stam- 

bulovă cu câți va din amicii săi, s’a plânsă că unele 
persăne de pe lângă prinții și cari exercită asupra lui o 
inlluință considerabilă facă intrigi contra personei sale

Un emigrantă bulgară, (ăpilanulă Bustakov, se află 
de câteva (jde in Belgradâ. Se ijice că elă are de gând 
să publice o carte asupra răsboiului sărbo-bulgară și a 
sosită acolo pentru a’șî stringe documente. D lă Busta- 
kov a fo-tă pritniiă spre acestă seopă de mai mulțl ofi
țeri sârbi. Corespondeniulă unui (fiară a avută o între
vedere cu d. Bustakov, care i-a spusă căemigrtnții bul
gari speră că llusia va interveni în primăvera viitâre și 
că trupele ruse voril ocupa llusciueulu și Vama. De
punerea prințului Ferdinand ar fi un lucru hotărîtil în 
principiu și se va întempla în curendîi

Răspuncjendă la întrebarea (fiaristului asupra nu
mărului emigranțiloră bulgari stabiliți in acestă 'momentă 
în Serbia și in România, căpitanulă Bustakov l’a asigu
rată că suntă ea vr’o 300 pa fruntariile bulgaro serbe și 
500 in România, in orașele Brăil i, Grlațl, Giurgiu. Turnu- 
Măgurele. Alexandria și Zimnicea.

SCLRILE PILEI.
Mare .bucuriă« ii face lui „Kolozsvâr44 ună raportă, 

ce i-se trimite despre progresele făcute de scâla ungu
rescă din Câmpeni. Nu e vorbă aici despre progresele

ndstr.fi
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în știință ci singuru numai de maghiarisare. căii nu lu
minarea poporului, ei maghiarisarea Nemaghiariloră 
este ținta principală la care tindă sculele ungurești. 
„Scbla ungurescă din Câmpeni, din acele locuri espuse 
— Zice „Kolozsvar“ — este condusă cu ladă și istețime, 
cu iscusință și precugetare, așa că și Nemaghiarii iși Iri 
mită bucuroșii copii la acea scolă. fiindcă modulă cmn 
este condusă șcbla nu deșteptă temere din pai tea națio- 
nalitățiloră. In 13 I. c. 'i se scrie lui „Kolozsvar*, < >} 
s’a dată în Câmpeni și o producțiune «'ii elevii scolei un
gurești, prin care s’a dovedită câtă de curendii iși însu 
șescă copii nemeghiari dela acestă scblrt limba ungure-câ, 
deorece copii români vorbescil unguresce atâtă de corectă, 
ca și cum mai mulțl ani n'ar fi aiulitil altă limbă af. ră 
de cea ungurescă. .M-rimlă* i se atribue învățătorului 
diriginte Demeny Endre<. — Ce dnă învățătorii români 
din Câmpeni la aceste reclame ungurești?

—x —
La Deva se află tină frumoșii domeniu alu statului 

ce pănă acum fu dată in arendă societății lîfldhauer. 
Terminală esarendărei ar li losti să espire numai in 1895, 
der nu se scie positivă causa pentru care statuii a și 
stricată deja contractuhl de esarendi.re. plătindă esaren 
datoriloră 50 mii fl. ca despăgubire. Se vorbesce de o 
parte, că domeniulă acesta ar li menită pentru coloni- 
sarea Ciangăiloru, ec de altă parte se vorbesce că ar fi 
de văncjare. Contele Zelinszky Otto se di >e că ar fi o- 
ferită pentru elă 700 mii fl.. er biserica romano-catolică 
din Ardelă se d'ce că ar fi aplicată a da |entru acestă 
domeniu și pen'ru doraeni flă dda Vaîd i lluedină suma 
de unii milionă și 200 de mii Q.

—x—
După cum comunică foile ungurești, gendarmeria 

dela Turnu roșu a confiscata 250 < kilograme ceră, ce 
voiau s’o trăcă peste graniță, noptea doi locuitori din 
Porcești și unulă din Sebeșulă de j > 1.

— x—
Precum comunică , Pești Nap!o“, guvernnlă a ho- 

tărîl ă se desființeze cu finele acestui a. 1 procuraturile 
din Mișcolțu și din Sihiiu. predândă ag> udele acestora 
procuraturiloril din A'tofen. respective Clușiu. Se mai 
desființăză și direcțiunea bunurile 1 din Clușiu, er dome
niulă Huniădbrei. ca e conține ele mai însemnate bu
nuri ale statului in Ardeală. «e va ț ne de aci înainte de 
cerculă direcțiunii bunuriloră din Aiadă. Toții cu finele 
acestui ană se desființezi și corni ariatulă guvernului 
pentru colonizarea Ceangăiloril la Dunărea de josă. pre- 
dăndu-se agendele ei direcțiune! bunurilo ii din Seghedină.

—x —
In Gireslău au arsă șurile pline cu bîcate ale lui 

George Magheșă și George Crausă. Paguba celui dimeiu 
e de 859 (1., a celui d'ahl dolea 440 II In Sacadate a 
arsă șura lui Constantină Lupe, paguba e de 160 II. In 
Vurperă Ana Romană a suferită prin incendiu o daună 
de 36 fl.

In comuna Cizeriu s’au bobilvită de versată (bu- 
bată) 30 de copii. In Ohaba au și murită de vărsată 
cftțlva copii.

—x —
Funcționarii dela vama română din Predealii au 

dată de urma unei căi in munți, pe care se introduceau 
în Român a — se dice — contrabandele pe la Azuga.

—x—
Ancheta in museulă și în galeria de tablouri din 

Pesta s’a terminată. Tote s’au găsită in bună ordine, 

necomițendu-se nici unii abusil. Cu acestă ocasiune s’au 
observată unele defecte in alministrațiune și s'a propusă 
înlăturarea lorii.

In camera României, d. ministru Aureliană a de
pusă pe biuroulă camerei unu proiectă de lege pentru 
înființarea unu' serviciu națională de navigițiune

Bibliotecile școlare.
Intre „mijlocele de învățământu", pe care autorii;! 

țile le recomandă și cei u ca se le pose hi diferitele șcdle 
bibliotecile școlare ocupă ună locu dintre cele dimeiu. 
Autoritățile nostre confesionale au recunoscută și ele în
semnătatea cea mare a biblioleeiloi ă școlare, și a«tfelă 
au dispusă în regulamentele lorii, ca și seo'ele nostre se 
tiă înzestrate cu asemenea biblioteci.

Și înjadevără, decă vomă consulta diferitele raporte, 
ne se presenteză Consislorieloră și Ordinariateloră nostre. 
seu decă vomă cere înlormațiunl dela directorii d ose- 
bileloră scble, vomă rămâne cu împresiunea, că institu
tele nbstre de învățământ 1 — înțelegă aici în primi li
nie invățămenlulă primară — în genere suntă inijestrale 
cu bibliotecile despre care e vorba.

Der dâ.:ă ne vomă interesa mai de aprone de lu- 
crtilă acesta, decă vomă cerceta la fala locului, ce se 
înțelege sub cuventulă ■ bibliotecă1*, de bună senă în 
cele mai multe cașuri vomă rămâne cu toiului iotă de- 
silusionați. Ns vomă convinge, — trebue să o consta- 
'eză cu cea mai mare părere de rău —- că în forte 
multe, der’ă nu în cele mai multe cașuri sub numele 
bine sunători de „bibliotecă* se înțelege o colecțiune 
de vre-o deee, douădeci de cărți și cărticele pline de 
prafă și aruncate în cine scie ce unghia ală școlei, co
lecțiune, care de obiceiu se alcătiiesce din câteva manu
ale învechite, după care învățătorulil și-a făcută odiriioră 
studiile sale, din câte-va profoeole ale sinodeloră și con- 
greseloril bisericești- naționale și din câte-va broșuri în 
limba maghiară, pe care înaltulă Râgimă obi-Inuesee de 
ună tm.ră încoce a la distribui prin inspectorii săi s.o- 
leloră ndstre.

Va să dică, sub im prăfoșatele colecțiuni, despre care 
e vorbi, ori și ce se pile înțelege, numai o bibliotecă 
scol .ră nu. Suntă și ele, pentrucă trebue să fiă. și 
pentru-că în fiăcare anii treime să se raporteze despre e- 
sistența seu neesistența lorii, in chipulu acesta unulă 
din cele mai importante mij’oce de invățămenlă, care la 
alte poprire a făcută minimi, rămâne neapli ală, și prin 
urmare nu pole cs^rcita asupra linei imti și in genere 
asupra poporului nostru influințele sale binefăcătOre.

Ei bine, ce se reeere dela o adevărată bibliotecă 
școlară? Cum trebue să fiă ea întocmită, ca să corăs 
pundâ pe deplină recerințeloră pedagogice și ca să adică 
in adeverii folosulă, ce se așlăptă dela o asemtnea în
tocmire ? —

Biblioteca școlară treime să fiă mai întâii și mai 
întâia ună adevărată isvorl de cunoștințe pentru in 
vățătoril.

Invățăforulă nu este ca sfânt ulă sora, care Imni- 
nâză pe toți ,ș pe tăie, fără să pârdă vre-odată ceva dm 
intensitatea Imninei sale, ci mai bine să pole asămăna 
cu lampa, a cărei lumină să micșorâză din ce In ce. 
pănă când în urmă se stinge cu totulă, decă nu se mai 
premenesce și decă nu se mai adaugă uleiulă dintr’ânsa. 
Decă voesce să rămână ori și când la înălțimea misiu- 
nei s le, învățătorul^ trebue să studieze necontenită, să 

caute a’și înmulți iotă mai multă capitalele de cunoș
tințe câ.șl.ga’il în decursulă preparatiunei sfcle.

Spre s opnhl ace la din nici o bibliotecă școlară 
n’ar trebui să lipsescă puținele s.fieri pedagogice de va- 
lore, pe care ie avemă lucrate seu prelucrate in limba 
nristr.1. er dâcă invețălorubl cunosce vre una din limbile 
m ii culte universale, pe lângă scrierile românești s’ar 
putea procura și câteva opuri mai de căpetenii! scris; 
în aceste limbi, din specialitatea pedagogici și didactic >. 
Be lângă acesta fiăcare din disciplinele, ca se propună 
in scula poporală — căci despre aee<ta este inai cu 
seină vorba în rândurile de față, — ar trebui se fiă re- 
presintată prin cftte-va scrieri științifice, pe care învăță- 
lorală să le po'ă consulta, când cere trebuința, și cu a- 
jidorulh cărora să potă redeștepta în memoria sa ideile 
intuneca’e de influințele timpului, să deiature lacunele, 
ce pole ar fi in ai remisă in cerculu cunoscințeloril sale, 
și peste iotă să țină pasă cu progcesuhl științei.

Lipsindă aceste isvor?, comunicările învățătorului 
câtră școlarii săi — de cum-va nu’lă va insufla duhnii! 
sfântă, ceea-ue in limpulu nostru realistă este ceva g eu 
de așteptată —■ voră deveni din ce îo ce mii se.i, mai 
serbede pănl când in urma urmelorj prelegerea lui va 
fi o pustia nemărginită, fără arbori, făiă verdelă și fără 
vreuna isvoră re oritoră; ună tic-tac monoton ală unui 
oro'ogiu vechiu și ruginită, numii bună ca să adormă 
chiar și pe copiii cei mai dcștepțl și cei mai cu vieții.

Mă va întreba însă cineva. Pentru ce aceste cărți 
să se afle tocmai in biblio'era școlară, și. nu in b b'io- 
teea particulară a învățătorului?

Negreșilă, nu-i va părea rău nimănui, și cu atâtă 
mai bine va fi decă invățătorulă iși va procura sing.ru 
scrierile mii susă amintite; aven 10 insă în vedere sila- 
risarea invățătoriloră noștri și desele lorii permutări dela 
ună Io ă la atulă, nu credă, că a esta va fi în tăie ca
șurile cu putință. Afară de aceea învățătorii tineri (în
cepători), cari au a acoperi din mi a lord remunerațiune 
o mulțime de trebuințe, ar rămâne.ș>re multă vreme lip- 
sip de sprijinulă intelectuală ce l’aru pire găsi intr’o bi
bliotecă școlară bine întocmită.

Va să Zieă- 111 prima liniă biblioteca școlară treime 
să cuprindă scrierile de lipsă pentru învățătorii.

Der no este destulă numai cu atâta. Ș mlarii încă 
ceră și trebue se primescă partea loru. Biblioteca șco
lară are să fiă pentru elevi o eomorâ prițio ă, care să 
deștepte și se țină pururea vi i interesulă loră pentru 
s iință; ea este menit;! să completeze și se consolideze 
cunoecințele loră câștigate iu clasă, este menită să-i pre- 
P'.rc pentru vieța ulteriori! și să fiv-ă dintr in.șii nisce a- 
devărați sprijinitori ai literaturei naționale.

S':riitopii noștri se plângă pe tăie tonurile și 'iprope 
în fiăcare 4', că întreprinderile 'oră nu suntă spiijinite, 
vfi poporulă nostru este nepăsători fs.ță de literatura 
națională, că nu cetesce mai nimicii și că prin urmare 
întreprinderile cele mai folositore și cele mai vrednice 
de sprijinulă obștescă după o scufă durată treb ie să 
cadă, și astfelă intențiunile cele mii bune, si ințe.e iele 
mai neobosite suntă paralisale de indiferentismulă ,ca și 
inăscută* ală poporului nostru.

Vina la acesta o portă în mare parte jțcoltie 
năstre.

In multe scole de ale nostre mește.șngulă edilului 
se consideră încă și astădî ca scopă și nu ea mijlo iî, 
și aslielă a'âslă desterilate atâtă de importantă pentin 
viâța omenâs.'ă, chiar câștigată Intr’ună gradă destulă de 
însemnată, nn se folosesce după cuviință, ei după eșițea

KOIIaETONtL

SIISITTS.
I.

„Ge nebuniă!.. . Imagini ceresc! se ridică pre.ste 
turla bisericei in vârteji așa de b;zuă, tipuri palide și 
slabe resfirate printre ramii braijdoră s’apropie de mine 
urmate ae-o simfonia așa de melo fiert.

„Și bre ce viersu pote se fiă acesta? Din ce fibre 
tremurate pote să nască elă? E versulă unui spirit 1 ce 
din iadă se nalță spre ceră, fiin l-că și a s'irșilă osînda? 
E glasulă lebedei ce sboră pe de-asupra capului meu, 
cântândă așa de dulce, așa de durerosă? O. scoboră-te, 
decă ești tu, scoborâ le la vale, scoboră te pre pământii, 
scobbră-te și eântulu tău să’mî insufle o nouă vieță, 6r 
amintirile tale sfinte veciniei să planeze pre.ste sufletulă 
meu...........

„Ce ndpte frumosă, ce ore dulci, ce aeră plină de 
miresme! Der vai! ună golă așa de tn>re simțescil în 
inimă! Lumea mtregă n’o se 10 pedă im dea! Na’ml tre 
buescă tesanrl, nu’ml trebueș<e mărire Avrrea și mă 
rirea suntă trecătbre. Așă voi mai bine să rămână pu
rurea în acâstă dulce singurătate, decă elă n’osă mă scie 
că trăescă, n’o să mă mai vedâ!'.

Și din 4i in 4' Mariana slăbea, se usca, o stăpânea 
melamolia. Adeseori î.șl era sieși spre greutate. Figml 
deosebite de ce'ea lumesc!, ființe aeriane ’i se arătau 
<|iua și ndptea. Iși bătea peptulă, iși ini hidea ochii și 

strîngendă convulsivă din mâni se primbla pre lângă la- 
culo din grădină. 1 in golulă inimei sale nășteau atâtea 
simțiri sdrobitore, atâta duioșie fără sfârșită, nșa durere 
fără seamănă / Ceriulă legăna milione de stele. Pe câm- 
piele presărate cu brumă luna iși vărsa palida sa lumină, 
când celea din urmă foi, tremurate de vântă, cădeau pe 
pământuiă rece.

Mariana in neglige, cu părulă său bogată resfirată 
preste umerii albi ca marmura, pășea rară pe cărarea 
din grădină. Era așa bătută de gânduri sub impresiunea 
acestei nopți dumne4eescl! Ea sămăna unei fecibre ideală, 
sublimă.

II.
„SlațI! Slați! Barem! unulă din voi să stea! Numai 

pănă atunci pănă când unulă din voi, tu Sirius, deslipilil 
de chaos, desbrăcall de nemurire și venită aicia josă 
să’ți potă alipi fruntea pre sinulă meu, se'țl polii pipăi 
pledpa ta cerâscă cu degelulă meu pământescil, sâ te 
potă săruta odată, ș’apoi............ ! Oh, ce fericire! Tu
Sirius, tu care umbli fără de-a lăsa urme după tine, mai 
ușoră ca vântulă și mai măreță cu luna! Cu câtă te 
deparțl mai multă, eu atâta cresce dorulă meu nebună, 
și cu câtă ești mii susă și strălucesc! mai cu mărire, cu 
atâta inima mea se sdrobește, sufere și piere. l)j multă 
am uritl pămentulă. Frumseța lui pe lângă a ta e ni
mica. Numai acolo susă e adevărata vieță, numai acolo 
e fericire. Susă acolo, unde să sorbă aerulil prin care 
treci tu, doră mi se va alina setea! Dbră de acolo nu

vei mai fugi, și decă va fi astfelă s’alergă după line, se 
spaigil pe urmele tale universuhl............ Curcubeele de
nbpte să’ncoroneze frunțile nostre și căutândil in josă la 
deșertăciunea lumii să fimă cei mai fericiți! Sirius! Ma
riana te așteptă să vii. s’o duti cu tine Mariana umblă 
nebună după line; priveghiază nopțile, plânge ddele, er’ 
noiii acoperă mărețulu teu oehiu, atunci oh! atunci 
schînteca iubirii tale se prdaee in lu’geră allându-mă la 
f'erâstră, aseultându duruitulă grozni<ă ală mâniei tale. •

„ A<Jî nu mai sunt decât 1 ună suspină dureresu, o 
duioșie întrupată, pre când tu Sirius, vai! departe eșiî! 
Legănată pre puternica aripă a dumne4eirii, de secuii 
tu străbați, negurile reci ca mbrlea, chaosulă îmbătrânit 
de povara milioneloră de an! și nu'țl vine a crede <ă 
mai fericită ai fi să’lt alipesc! fruntea pe sinulă meu, 
pe brațele mele. In mintea mea rând! pe rendă prin- 
du-se tote r. Zele tale, și cu tbte acestea ea este așa de 
obscură. Cu mâni tremurândii anină cea din urmă (16 e 
pe sinulă meu și mă pierdă cu gânduhl prin regiunile ce 
străbați lu. Am roșită multe dăți de nebunia mea în- 
naintea tribunalului minții; am tresărită adeseori sub im- 
pretiunea ce mi-o faci fu când frumosuh! tău țipă s’a- 
rată printre irengile teiloră tremurați de austrulă blândă 
și ușoră.

„Obo-ifă de lunga veghere, singură în odaia mea și 
invitată de patulă mble și caldă stăm pe scaunu'il de 
lângă ferestiă. Furată de somnă visamă că cerulă se

sing.ru
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din ș-6lă a elevului, ca ori si ce d■* «rindere lăsată in pă- 
rpg: ?, p rd- din di in di lot'. mai înaltă din peifec- 
l im a sa. până ce in urma urmeloru evaporeză aprope 
cu to' iilO.

Ga >0 au se inlemple as'feld, și ca desteritatea 
despre care e vorba, se se întrebuințeze conformii mi
siune! s.i'e, iiivățătorulă Ireb 12 să deștepte de timpuriu 
in elevii sfii interesă tu'ă de cărțile folosităre, se’i facă 
a simți o adeve.ală plăcere, când voră lua in mână o 
căite românescă bine scrisă, se-i învețe a deosebi scrie 
Vile bune și folositore de cele netrebnice seu chiar peri 
culose: cu ună cuvântă, sg-i prepare de mici pentru tim- 
pulă, tand voră ii mari și voră ave să judece eu mintea 
lorO și să se mise? pe piciorele lorii.

Acestea tote insă invățălorulQ nu le va putea in- 
dtplii.i, deeă va ii silită să lămâiiă numai și numai pe lângă 
cărțile, pe care copiii le întrebuințezi în prelegere, pe 
lângă manual ■. (Va urma.)

Abrudu 14 Decemvre 1887.

Oiorite Domnule Redactorii! A'aeatiî !i ndO in 
N-rulă 258 aă „Tribunei», Te rogă, să b.nevoes. i a pu 
bliea urmâtărea mea apărate*) — fiin lă că reda țicnea 
• Tribunei" a afli'il de bine a concede insultarea mea 
in foia sa, der apărarea mea în contra tuturoră regn 
lelorti < quit ib li'aței și onestităței acum a doua 6ră a 
denegat’o:

Ralulă, pe care și-lu arogă și incă forte pe nedrepte 
și-lă arogă Înțelept dii ,C inclatoră® din munții apuseni 
de a dascăli, de a calomnia și de a trage in tină aprope 
întrega inteligentă română din munții apuseni, este ro- 
lulă brosc.ei din fabulă.

La ună astfelil de rolă arogată nu este •Cunctato- 
rulă« nici indreptSl.il și nici chiătnată, nici după puțină
tatea sludiălor-1 sale, nici după nainsemnătatea posițiunei 
sale sociale, ni. i după purtarea sa morală și nici după 
vădi său trecerea, pe care numai la pantofarnlă Kendi 
ți la unu ejusdem farinae și-a sciul’o câștigi.

Ga să se s ie batără aproximative, că cu ce erou 
am de a I ice, Iară de a descrie de iislâ-dată persona sa, 
fără de a aminti chefurile sale de prin casina Kulturegy- 
letisliloru din Abrudă, voiu arăta numai fapta sa cea 
mai recentă:

Gând nici in nmi 11 trecută f'.unotatorulă" in urma 
purtărei sale ne și-1 ui.tl căpăta n âirea vie unu po<tu, 
protopopule (lall a foștii actla, care espiinemlu se pentru 
densulă i a âșligată o bucată de pâne b'.nișoră, er 
GunctatO'ulă ca mullămită pentru aceea și-a ținută de 
datorinlă de a trage pt bine-fa<ălorulă său in tină, de 
a-lu designa in arn-iulu de mai susă de oină corum- 
pibilă.

Este ore p TP.itsibilă, ca nnă om de calibrulă >Cunc- 
tatorului" să calumnieze, să blameze și să tragă în tină 
după placă apiope in. regi inteligența română din munții 
apuseni?

Eosi’a 6re consultă, ca acuma, după ce abia s’au 
așezată valurile cerleloră personale dintre Români in o 
parte a țârei, să se dea prin publicarea artielul'ii scan- 
dalosB și plinii de personalități a Cunctator.ilui ansă la 
nouă o rt; și nouă de-bin.tii intie Români?

Der să revină la lucrurile cu cari sunt inculpată: 
Cam la vre-o cinci săptămâni după alegerea sa, 

depntat.ulă Abrudului B >cr Bela, voindii a da ocină >de 
adio", m’a rugată și pe mine se Eu parte la aceea, asi
gurând u mă, că la aceea nu se va face mei o politi-ă.

Gerul’» vre unii interesă națională, ca să nu iau 
parte la acea cmă inofensivă? Fost’a consultă, ca să i 
răspundă depu'atul ii: • după ce tu ești ungurii și depu
tată», așa eu cu line nu voiu cina.

*) Satisfăcendii riigării de mai sosii și dându i ast- 
felă d iui advocată Crișanu putința de a se apăra, de- 
clarămă lotăoJată că, neliindă angajați in acăstă afacere, 
lăsămă răspun ferea iu sarcina siriilorului. — Re.l.

Li acea cină a luată parte mai multă decâtil ju
mătate din iute] gențu română din Abrudă, și la aceea 
ne-aină dusă numai după- e întrebarea pusă, că ore nu 
luerămă in contra intereseloră naționale, — s'a negații 
din Iote părțile

Cine voesce să trădez1 causa națională, acela, pre
cum ușoră se pdte >cunciaiorulă“ informa dela unele ne
muri de ale sale, lucră în ascunsă intre patru ochi, «ier 
nu in conveniri publice.

Ce are de a face o cină simplă cu causa națională? 
in ce legături stă acea cină cu bătaia din p.eța Abrudu
lui? cugetă „cunclatorulă<, că după-ce deputatulă se va 
ti săturată la acea cină, se va fi umplută și stomacală 
haiducului, și aceslu din urmă spre a face vre-o como- 
(iune de digesțiune s’a vădiită necesitată de ase bate cu 
ună Română? Dela ună individă ca »cunctalorulă« și 
aslteii 1 de con -lnsiuni suntă posiitile.

N11 vede „ciinclalorulu", că prin enararea faptului 
și a dovedită lașitatea purtărei sale? că<i unu erou ca 
densulă era datoră a se întrepune și a nu concede, ca 
Românulă s6 fie pe nedreplă bătută, seu d6ră este dăn- 
sulă numai ună erou harnicii de a împro.șca pe alții cu 
tină din tufă?

Afirmațiunea „fundatorului», cumcă eu ași fngi de 
to u ce e românescă, este o minciună.

Eu fugă numai de omenii de nimica, de dmenî fără 
earaderă, cari de față te lingușescă luându-șl pălăria 6r 
de dosii te calomniază, de 6menl semidoct}, și semi ne
buni, fiă unguri fiă români, der de societatea română 
nicl-odată nu am fugită.

Îndată • u venirea mea la Abrudă m’am făcută 
mmnbr.i și incă unulu dintre cei mai regulați plătitori 
membrii ai casinei române și e lucru cunoscută, că a- 
jungendă înainte de acâsta cu vre-o câțiva ani casina in 
starea disolvărei, eu încă am fostă dintre acei puțini, cari 
i-am ajutată se trecă peste crisă.

E dreptă, că ocupată fiindă, rară cerceteză casina, 
dec aceea, când voiescă să mă ducă in casină? câtă vo- 
iescă să stau acolo? este dreptulă meu personală, peste 
care nu concedii nimănui, și mai puțină „cunctatorului', 
-ă dispună, și amestecarea nechiemată, ba neiertată în 
trebile personale ale altuia, este supremulă gradă ală im
pertinenței.

Afirmațiunea „cunctatorului», că eu nu așă pute 
lipsi dela nimică ce e ungureseă, e o mare minciună. 
.Cunctatorulă", ca unu omă, căuia nu’i place să aibă 
cuventulă din urmă are obiceiu de a’șt replica

Așteptă deci, ca „cnn;tatoru!ă“ in o astfeliu de re
plică să arete fapte, să enumere acele multe și momen- 
tose conveniri uriguresei, la cari ași fi luată parte și care 
ară lăsa să se com bidă, că eu m'așă afla așa de tare 
bine intre unguri, pre um afirmă densulă.

Eu din parie-mi iini rețină dreptulă la o aslfelă 
de eveniu -lă rep i‘ ă a răspunde in o duplică, în care 
apoi mă voiu ocupa m ti pe largă cu persona cunciato- 
rului, și cu unele treburi ale sale și anume imi rețină 
acestă drepth din motivă, că deși nu prei am timpă 
de a mă indeletni in personalități cu .conctatorulă*, suni 
convinsă, că precum cânele numai atuncea scie de frică, 
de ă ilă bați, așa și unii omeni numai atuncea se voră 
lăsa de personalități, dăcă se voră convinge, că omnlă 
e decisă“a-i urmări — astupându și nasulă — chiar și 
in vizuina puturosă a personalitățiloră murdare.

Care va să <|ică „cunctatorulă“ e de părere, că eu 
nu merită încrederea națiunei, dăr nici măcară a ace
lora in giuruhi cărora mă mișcă.

Frumoși și ințeleptă părere!
Ași fi inconsolabilă, decă o astfelă de părere ar fi 

enunțat’o vre ună conducătoră seu vr ună fruntașă ro
mână, seu batără vre-ună omă de cevașă valore, — pă
rerea cunctatorului însă eu unulă o prețueseă mai pu
țină dec-âtă părerea cocișului meu.

Națiunea și amicii mei voră sci, cui să-și dea în
crederea și de sigură nu au lipsă de părerea in 
modă impertinentă obtrusa a nimăruia și mai puțină a 
cunctatorului.

Cea mai mare insultă însă, care m’a și îndemnată 
la acestă răspunsă, este afirmațiunea cunctatorului, că 
eu ași fi ună omă care umblu cu doi bani in trei 
pungi.

După ce acestă insultă până acuma incă nu mi-a 
făcut’o nimeni și după ce eu sub expresiunea unui omă 
cu doi bini in trei pungi ințelegă pe ună șarlatană, pe 
unu omă de nimica, pe ună in.șelătoră, și dupăce este 
da'onnța fles -e-căruia a demasca pe ună astfeliu de omă 
așa sunt decisă a subșterne ineusa formală și astfeliu 
i-i da cunctatorului ocasiune de a dovedi, cumcă eu 
mliu adevără sunt ună șarlatană.

Decă „cunclatorulă" ya dovedi acesta, atuncea da, 
mă voi șterge din lista membriloră casinei române, nu 
mă voiu mai ține obligată de a ajuta societatea română 
nici nWalminle. nici maferialminte, atuncea voiu face 
cunoscută fruntașiloră de aici, că nu pe mine, fără pe 
ințeleptulu „minctatoră» să-lă trimită la conferințele națio
nale române, atunci voi 1 diee aini filoră mei, ca să se 
ferescă de mine și se recuuoscă pe înțeleptulă „cuncta- 
toră» de Lama cela mare.

Er dăcă „eunetaforulă" nu va pute dovedi, că eu 
sunt ună șarlatană, atunci pretindă ca să se pună odată 
pentru lotdeuna capătă acelei proceduri criminale prin 
care se atacă din tufă omeni pacinici în onărea loră și 
se țină in nelin'sce perpetuă.

Sune firmă decisă a nu concede ea să fiu insul'ată 
pe nepedepsite. losifil Crișianil,

advocată.

deschide. Pe-o scară aurită tu seoborai așa de măreții, 
așa de gingașă spre mine, ca ună îngerii ală meu! La 
vederea sfântului tă i eh pi mi-se impăingenau o hii, m-se 
clătinau creerii er inima sd"obită de lunga suferința re- 
năș’en sub farmeculu și căldura racjeloril tale. Tu Si
rius, tu copilă desmierdată ală n-’gurilorO, preș himbată 
intr'ună tinetă păstorii, cu ochii lăi mari și negri, cu 
plete lungi și moi ca mătasea infinleai brațele spre na ne. 
Eu tremuram'! înaintea ta. hm vorbeai de nemurire, de 
regiunile locuite de tine, de turma ta colo de susă, do 
stelele cerului ce‘n inedă de nopte se prefacă în lecidre 
și la simfon'ile slerelorft întindă o horă așa de măreță I 
Ce privelisee dumnetjeescă! Sub impresiunea înfățișării 
tale, vedeam cerulă scoborându-se’n josă, sărele căi ândă 
pămenlulă și pribegindă prin văi. ă' noi, noi Sirius, im 
brățișați cum eraml, mănă'ii mână, giră’n gură ne adă- 
pămă ca două turturele, ne priviamil așa de cu duioșie, 
câtă inimile noUre erau uaa, sud ițele ndsire umilă. Ast- 
felă cim eram! ție'ți creșteau aripi din senină și pe 
brațele tale sburai cu mine prin regiuni aerine. Miione 
de ani să fi sbnratu. mi-ar fi părută o singură clipă; 
unive-stilă să-lă fi străbătută, păr.du m -ar-fi ună petecă 
de locu, căci tu Sirius ești pentru mine dătătorii de viăță 
și născătoră de morte.................. ! Dările pipăiau verfu
rile stănciloră. Noi ne-aml despărțită, der nu eu ini- 
mi'e, ci cu o-hi. An privită incă odată spre tine și 
slmțiamă atunci că eu sunt âlărtea și tu Viața!".

---------------- (Va urma). 

u deplină stimă din nou Vă rogă ca să binevoiți a pu
blica acum in prețuitulă D-Vo.stre diară: 1. Mulțămita 
publică; 2. Darea de seină și mulțămita publică și 3. 
Apelulă, precum urmeză:

1 Mulțămita publică.

Subcrisulă in numele parochieniloră mei, ca ce- 
loră mai fideli supuși, imi țină de cea mai sântă dato- 
rință a'mi esprima in publică simțămintele de cea mai 
adencâ supunere și profundă mulțumită Maiestății Sale 
împărat ului și Regelui nostru apostolică Franciscă losifă 
I., pentru-că grațiosă s’a îndurată pentru nou edificânda 
biserică gr. cat. din Gyergyb.-Sz.-Miklos din casseta’i privată 
a aplacida 100 fl. (una sită) v. a., rugândă pronia di
vină ca mulțl fericiți ani să-i binecuvinte cu darurile 
sale filele vieții, spre fericirea prea înaltei Case domni- 
tore, fericirea patriei, putendu-se bucura fidelii supuși de 
preaînalta’i grația și părintesca’i generositate cu carea 
s’a îndatinată in continuu a’i împărlșăi.

_________ (Va urma.)

Mulțămită publică. Damele române din opidulă Hu- 
niădora au arangiată în 19 Noemvre a. c. ună bală, al 
cărui venită curată l’a destinată pentru fondulă „Reu- 
niunti femțiloră române din comitatulu Huniădârei."

Venitulă balului a fostă 65 fl. v. a , din care sumă 
subtragendu-se chieltuielile de 34 fl. v. a., restulă de 
31 fl. v. a. s’a transpusă la cassa reuniunei năstre.

Din încredințarea comitetului reuniunei chitămă in 
publică primirea acestei sume, și totodată ne împlinimă 
o plăcută datorință: espritnându-ne adenca noștri mul
țumită dameloră române din opiduiă Huniădăra pentru 
darulă făcută fondului reuniunei ndstre.

Deva, la 14 Deeemvre 1887.
Augustă A. Nicâră Anna Petco

Secretară ală reuniunei. Președinta reuniunei

Giiirgen-St. Miclănșă, 17 Deeemvre 1887.

Domnule Redactoru! încă cu ddto 20 Septemvre a. 
c. v’am comunicată o mulțăinită publică și dare de semă 
despre contribuirile incurse în folosulă edificândei bise
rici din Gyergyb - Szt. - Mik'ds. când insă d-lă Gregoriu 
Maioră in 14 Noemvre imi notificase, că comunicatele 
din cestiune nu se află intre actele dela Redacțiune:

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

VIENA, 19 Decemvre. — Sub președința 
Maiestății Sale s’a ținută ună consiliu de miniștri 
de o oră, la care au luată parte și ministrulă pre
ședinte 'J’tsza, ministrulă comună de rUsboiu Bylandt- 
Rheidt, ministrulă honvedimei Fejervary și minis
trulă landwehrului Welserheimb.

Adi va șine ședință consiliulă Coronei.
Pentru desbaterea obiectului au ținută toți mi

niștrii după amedi o conferință de trei ore. Mi
nistrulă Tisza a conferită de repețite ori cu Kal- 
noky.

DIVERSE.
Apropierea cituiteriiloru nu este periculosă sănă

tății. — A :esta o atir îă ună renumită profesoră de 
igienă, Dr. Pettenkifer din Mun-hen. Etă ce 4ice: „Cu 
câtă credulitate se căutau odinioră căușele marei mo ta- 
lități in gropile reposațiloră și in cimitere. De când s’a 
examinată mai acurată apa, aerulă și pământulă din ci- 
miterii și s'a studiată mai esactă mortalitatea din apro
pierea loră, au începută să fiă bmenii de alte păreri. 
Apa d n fântâni, săpată in cimilerii, de regulă este cu 
muliă mii curată, de -âtă apa din fântâni, care se află 
în locuri locuite de cei vii. S’au bătută in diferite ci
milerii din Parisă țevi in pămentă, și a’a aspirată ae
rulă din morin nte și totdâana s’a constatată, că acestă 
aeră este liberă de micro-orgamsme și bacterii. Profe- 
sorulă Hofiinann și Siegel din Lipsea cu ocasiunea intri’- 
nirei societății germane pentru igienă publică, care a a- 
vută lo'ă acum câțiva ani in Viena, au comunicată spre 
uimirea multora, ea resuliată alu cercetăriloră loră, cumcă 
nu s’a putută constata din partea nici unui cimiteră din 
Sacsonia, că ar fi avută in vre-o direcțiune o influență 
rea asupra salubrității publice. — *Mes. rom.»

* ** *
0 împăcare in Sardinia. — Dumineca trecută s’a 

făcută la B tti, in Sardinia, una din acele ciudate Împă
cări (păci) cari, In Gorsica ca și ’n Sardinia, stinge urile 
seculare, sălbatice și neîmpăcate. Acestă împăcare a 
fostă serbată la Bitti intre familia Morras Gontu, Barrai 
Calvisi și Deloger. In fața prefectului provinciei și a sub
prefectului din Nuoro și a tuturoră celorlalte autorități 
se ii'.tronii'ă in biserica Miracolului toți bărbații și tdte 
femeile, cari compuneau cele două familii, și înaintea 
preotului, înaintea lui Chris'ă, pronunțară formula sacră 
de iertare, imbrățișftniu se unii pe alții. Toți cei ce asis
tau la acestă spectacolă mișcătoră aveau lacrămile In 
ochi, căci acestă împăcare punea capătă unoră uri ne
împăcate, cari dedeseră nascere la nisce fapte sftngerdse 
de răsbnnare. In urma acestei ceremonii de împăcare 
s'a da'ă ună mare banchetă la care au luată parte toți 
membrii celoră două familii și ună mare numără de a- 
mici.

FM* Numere singuratice din „ Gazeta Transillva- 
niei'1 ă 5 cr. se potă cumpăra in totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră și Redactoră responsabilă Dr. Anrel Mureșianu
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Ouranlă U buri* de Viena
din 17 Decemvre st. n. 1887.

Bursa <le Biiciirescl Cursulu pieței Brașovu

Rentă de aura o‘0 . . . 96 50
Rentă de hârtiă 5"'t . . 72 65 
(mprumutula căilord ferate 

ungare .................... 147. —
âmortiBarea datoriei căi- 

torfl ferate de osta ung. 
(1-ma emisiune) . . .112 50

Amortisarea datoriei căi- 
lorB ferate de osta ung. 
(2-a emisiune) .... 100 —

Amortisarea datoriei căi- 
lora ferate de osta ung.
(3-a emisiune) .... 109 — 

Bonuri rurale ungare . . 1C0.— 
Bonuri cu cl. de sortare 1C0.— 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișa........................ 98 —
Bonuri cu cl. de sortare 98 — 
Bonuri rurale transilvane l<0.—

Bonuri croato-slavone . . —.— 
Despăgubire p. dijma de

vina uug..................... —.—
Impruinutulb ju premiu

ung............................. 117 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 121.75 
Renta de hărtiă austriacă 79.751 
Renta de arg. austr. . . 76 65:
Renta de aurd austr. . . 105 80 
Losurile din 1860 . . . 129.—
Acțiunile băncel austro-

ungare ..................... 860 —
Act. băncel de credita ung. 272.— 
Act. băncel de credită austr.270. — 
Argiutulă —. — Galbin)

1 împărătesei ............. 6 01
Napoleon-d’orl .... 1002 
Mărci 100 împ. germ. . . 62.10 
f ‘ .............................

Cota oficială dela 5

Renta 
Renta

> 
hnpr. 
Credit

»

română ^5%). .
rom. amort. (5°/0) 
convert. t6°/0) 
oraș. Buc. ^20 fr.) 
fonc. rural (70/„)

H
>

>> 
urban

$
J

*
♦ «
«I

Decemvre st. v.
Cump.

93*/a
96—
91 —
34—

105—
91’/<

103—
96—
87'/,

1887.
vend.

>

. ’ . ..
națională a României 500 Lei

>

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom.

« » • Națională
Aură contra bilete de bancă

91‘/s
97—
92—
36 —

106—
92‘/4

104—
97—
88’/s

mărci iw uup. gemi. . . u-.iw .
Londra 10 Livres sterlinge 126.o51 Bancnote austriace contra anrO. .

DICȚIONARU
german o -pomânu

DE

THEOCHAR ALEXI
A NOUA MIIÂ de EXEMPLARE.

Opu aprobată de Ministerulu lnstriicțiunei Publice 
alu României sub Nr. 11,230 diu 27 Octomvre 18(56.

Agreată de Maiestatea Sa Carolu I. Regele Româ
niei. conformă notei înaltului Seu Cabinetu din 26 (8) 
Decemvre 1866.

Se atlă de vendare la tote librăriile notabile.

fl. 1.50 seu 3 lei 50 bani exemplarulu.
Librarii primescu raliate torte considerabile.
A se cere exemplare din Tipografia ALEXI, căci 

celelalte simții contra-făcute. 10—12

XX
XXI

8XX

î

14.‘/4
2 03

15.—
2.04

Nr. 13,166—1887.

din 18 Decemvre st. o 1887.

Bancnote române.-rt . . . Cump . 8.43 Vend. 8.46

Argint românesc . . . 8.40 • 8.43

Napoleon-d'orI .... 9.98 ♦ 10.02

Lire turcescl................. 11.26 • 11.28

Imperiali...................... 10.26 • 10.28

Galbeni.......................... 590 • 5.95

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

n * r> 5% - „ 98.— - 99.—
Ruble RusescI .... 108 50 • 109.50
DțccontulO . . . • 6>/s--8°/t pe anfi.

Publicațiune!
Neaprobându-se de cătră representanța comunală orășen^scă re- 

sultatulă pertractilrei de oferte ținută în 23 Noemvre a. c. asupra aren- 
dărei dreptului, ce ce compete comunei orășenesc! Brașovu în încassarea 
baniloru de statutu și competințiloru de tergi! , se va ținea spre acestu 
scopu Marți în 27 Decemvre a. C. O nouă pertractare de oferte asu
pra amintitului drepții, care se arendeză numai pentru perioda din 1 
Ianuarie până la 31 Decemvre 1888.

Spre acestu scopu se provocă toți amatorii, ca până în 27 1. o. 
înainte de prânzii 11 6re, să-și aștdrnă la oficiolatulQ economică orășenescu 
ofertele scripturistice și sigilate, cărora are se se alăture 10°/» din arenda 
anuală oferată. Deschiderea comisionară a oferteloru se va țin6 la Îl1/, 
6re înainte de prându a aceleiași <|i.

Ofertulu trebue să conțină dechiarațiunea, cum că oferentului i 
simtă cunoscute condițiunile de oferte și arendă și că se supune lorQ pe 
deplină. Totu în ofertă are să se amint^scă în cifre și litere suma de 
arendă, ce se oferă pe anii.

Condițiunile de oferte și areda se potu până în <}iua pertractărei 
de oferte, examina la ficiolatulă orășeneseft economică în decursultî ore- 
loru de oficiu.

Brașovu, în 15 Decemvre 1887.

1—2 Magistratulu orășenescO.

Publicatiunile „CANCELARIEI NEGRUȚIU,“
’ — GHERLA — SZ.UJVAR. — '

Probitatea în copilăria. Schiță din .-fera educa- parandiali), a invgțătorilora și a altora bărbați de sc6lă, 
: țiunei. După Ernest Legouvâ, membru alO academiei. 
i francese. PrețulO 10 cr.

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

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

Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 acte, după E11- 
ripide, tradusă in versuri de Petru Dulftt. PrețulO 30 cr, 

Petulantulă. Comediă în 5 acte, după Augusto 
Kotzebue Iradusft de Ioana St. ȘuluțO Prețuia 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în șalele 
gimnasiului dm Fiume prin Vincetiu Nicoră prof. gim- 
nas. Cu poriretula M. S. Regina României. PrețulO 
15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. UnO volumO
de 102 pagine, cuprinde 
rangiate. Prețuia redusa

Trandafiri și viorele,
Ioana Popii Reteganula.
Prețulu 60 cr.

Tesaurulă dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de
aură. Studiu archeologicO de I). O. Olinesdu. PrețulO
20 cr.

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

Renascerea limbei românesc! in vorbire și scriere 
invederilă și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. (OpO 
completa ) Broșura 1. II. și III. PrețulO broș, I. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. 'Pate trei împreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Română Cartea I. II, UI.
IV. cuprin4ând0 materii forte interesante și amusante. 
Prețuia la tâte patru 1 II., câte una deosebita 30 cr.

Biblioteca familiei. Cartea I. cuprindă materii 
fârte interesante și amusante. PrețulO 30 cr.

Colecte de Recepte din economiă, industria, 
merciu și chemiă, pentru economi, industriași și 
mereianțl. PrețulO 50 cr.

Economia pentru scdlele
II. PrețulO 30 cr.

îndreptară teoretică și 
mentulă intuitivă in folosuia

AMICULU FAMILIEI. QiarO bebirMici! și enciclo- 
pedică-literartt eu ilust rațiuni, Cursuli! XI. — Apare 
In 1 și 15 di a lunei în numeri de câte 1‘/a—2l/a cole 
cu ilustrațiunl frumdse; și publică articlii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanurl, suvenirl de eălâtoriă ș. a. — 
Mai departe traefeză cestiuni literare și seientifice, cu 
reflesiune le cerințe'e vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune vieța so<\-lă a Rcmâniloro de prelutindenea, 
precum și a celorlalte poporațiuni din pairiă și străi
nătate; și prin umori! dulce și satiră alesă nisuesce 
a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste totâ nisuesce a întinde tuturora indi- 
viiJilorO din familiă o peltecere nobilă și instructivă.
— PrețulO de prenumerațiune pe anula întregi! e 4 II. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibill și în timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN Revistă biserice-că, scolastică 
si literară. CursulO XIII. — Apare in broșuri lunare 
de câte 2’/t—31/* cole; șt publică articlii din sfera tu
turora sciințelori! teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbăfori și diverse ocasiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scientifice- 
literarî. — Prețuia de abonamente pe anula IntregO : 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă- ' 
tibill ți în bilete de bancă ți in timbre poștali.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu în Gherla l
— Szamosujvâr, unde se mai află de vendare și ur- 1 
mătorele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă 
vinarâ. PrețulO 20 cr.

Idealulu pierdută. Nuvelă 
C. Z Bovinarâ. Prețuia 15 cr.

Opera unui omu de bine.

originală de l’aulina

Prețuit! 15 cr.
Nuvelă poporală de

codrului. Baladă de

de Pau-

Georgiu

Georgiu

Nuvelă originală. — 
Continuarea nuvelei: .Idealulu pierdută' — 
lina C. Z. Rovinari!.

Fontâna dorului.
Simu. PrețulO 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețuia 10 cr.

Elă trebue să se însore. Nuvelă de Mat ia Schwartz 
traducere de N. F. Negruțiu Prețuia 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea 
lui DragoșO. Nuvelă istorică națională. PrețulO 20 cr.

Numerii 76 și 77. Naraț'une istorii ă după Wachs- 
mann, de loanO Tanco. Prețuia 30 cr.

&

103 poesii bine alese și a- 
(dela 1 11 20 cr. la) 60 cr. 
poesii poporale culese de 
Una volutnU din 14 cOle.

popor, de T. Roșiu.

co-
co-

E<i.

practicu pentru învăță-
eleviloră normali (pre-

Tiporatia ALEXI, BrașovD.

de V. Gr. BorgovanO, profesori! preparandială. Pre
țuia unui esemplarO cu porto francată 1 (1. 80 cr.
a. In literatura nostră pedagogică abia aflămO vre-unO 
opă, întocmită după lipsele scâlelorO nâstre in măsura 
in care este acesta! pentru aceea ilo și recomandăm!) 
mai alesă DirectoriiorO și invățătoriloră ca celoră in 
puma liniă interesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. De Vas. Gr. BorgovanO. Prețuia 15 cr.

Manualii de Gramatica limbei române centru sca
lele poporali In 3 cursuri de MaxiraO Popă profesore 
la gitnnasiu|o din Năsăudă. —■ Manualulă acesta este 
aprobată prin Inaltulo MinislerO de cultă și instruc
țiune publică cu rescriptulă de dato 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețuia 30 cr.

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

Carte conducători la propunerea calculărei în 
scola poporală pentru invă(ătorl și preparam}!. Broș. 
(. scrisă de GavrilC Trifu, profesoră preparandială. 
Prețuia 80 cr.

V.

$

$

cr.
90

le-
cr.

de ru-

Cele luai eftiue cărți de rugăciuni.
Mărgăritarulu sufletului. Carte bogată de rugă

ciuni ș' cântări bisericești forte frumosO ilustrată. Pre
țuia unui esemplarO broșata 40 cr. legata 50 
gală in pânză 60 cr. legato mai fina 60, 80, 
1 fl., in legătură de luxO 1.50—2.50.

Miculu mărgăritară sufletescă. Cărticică
găciuni și cântări bisericesci — frumosO ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericesci. Prețuia unui esemplarO 
broșata P cr., — legata 22 cr., legata în pânză 26 ce.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe icOne fru- 
mose. Prețuia unui esemplara IrimisO franco e 10 
cr.; — 50 esemplare costau 3 fi.: 100 esempl. 5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei 
de D-tJeu urmate de mai multe rugăciuni frumdse. Cu 
mai multe iedne frumose PrețulO unui esemplarO 
espedata franco e 10 cr.. 59 esemplare 3 fi., 100 esem- 
plare 5 fl. v. a.

Epistolia D N. Isusu Christosfl Prețuia unui
esemplarO legata e 15 cr. i


