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Brașovu, 10 Decemvre 1887.
După ce marele consiliu din Viena a decișii 

să se ia din partea monarchiei austro-ung-are na
surile „cele mai neapărate1* de apăr.nv, se nmee 
de sine întrebarea, cari vorîi fi urmările aces
tui pașii ?

Organulu prințului de Bismark „Norddeut- 
sche allg. Ztg-.“ dă Austro-Ungariei testimoniulti 
că, împlinindu-și grena problemă impusă de se 
riositatea situațiunei, n’a întinsă corda mai tare 
decâtii a foștii de lipsă.

Adevărată, n’a întinsă corda prea tare, dăr 
totă a îrtins’o și în acestu jfaptă culuiinăză im
portanța pașiloră întreprinzi cu cuvenita precau- 
țiune.

Ce va, urma după t6te aceste?
Două suntă posibilitățile, ce se pot.ă pre

vede : Rusia p6t,e să încetez» cu înarmările, a- 
tuncl buna pace va pute fi mai ușorii restabi
lită, dăr Rusia p6te să si continue cu concen
trările, atunci și Austro-Ungaria va fi constrînsă 
să întindă mai multă cdrda.

Efectele cele mai simțibile ale acestei în
cordări se manifestă deja d» pe acum în marea 
îngrijire și neliniște ce a cuprinsă cercurile finan
ciare și economice ale monarchiei.

Este clară, că dăcă o asemenea stare de 
înarmare va dura mai lungă timpă, esistența ma
terială a popdreloră monarchiei va fi în gradulă 
celu mai mare amenințată, căci ’htar și numai 
măsurile cele mai neapărate voiTi înghiți multe 
milidne, și dăcă voru mii urma pote nonă mă 
suri, voră fi amenințate cu dărăpănare puterile 
financiare și economice ale împărăției habsbir.gice.

Asemenea considerante aduce înainte și foia 
nemțescă a guvernului ungurescă când (jhoe: „In 
conferințele miniștriloru ce s’au ținută acum în 
Viena ărăși s’au decisă a se face cheltuieli pen
tru pregătiri militare. Aceste cheltuieli suntă 
deocamdată restrîase, dăr ar fi o nebună șina- 
măgire, dăcă amu crede, că acum nu vomă mai 
avă să aducemu jertfe pentru apărarea ndstră. 
Fără în curendă, chiar de nu ar fi în ajună 
răsboiulu, se va apela din nou la forțele mate
riale ale popdreloru Austro Ungariei. Der cine 
ar pută susțină, că nu va fi atinsă marginea pu
tinței de prestare a aeestoră popăre, înainte de 
ce amă scăpa de necesitatea de a lua în con
tinuu contra-măsuri militare, și câtă timpă voma, 
put noi suporta acostă luptă de concurență?11

,.Nu scimă“, continuă numita tăiă „câtă 
timpă potă suporta fina îcele Rusiei de a sta la 
granițe înarmată pănă în dinți, dăr scimu, că ca 
putere agresivă ea îșl păte alege liberă oca- 
siunea și momentulă de a face răsboiu, că prin 
urmare este în posițiune, de a pute aștepta și 
în același timpă a ne sili t.otu la nouă clieltu 
ieli, care ar trebui să aducă cu sine necondiți
onată dărăpăv.area financiară. Putemă să supor- 
tămă o asemenea temporisare?'1

Și dăcă ar fi vorba numai de efectele finan
ciare, ar merge cum ar mai merge, adauge „I’es- 
ter Lloyd“. Der i-se pare că guvernulu din 
Petersburgă cu sistemulă său de a provoca pe 
jumătate și de a molcomi pe jumătate împreună 
ună calculă politică departe bătătorii. Nu e pro
babilă că Rusia se va arunca orbișă în baione
tele falangei ligei centrale europene, însă nici o 
constelația europenă nu oferă garanția că va dura 
în eternitate pacea. Vr’unulii dintre factorii ligei de 
pace p6te cu timpulă să fiă redusă seu slăbită 
în lucrarea sa actuală și atunci pote urma ună 
procesă de discompunere, care va favorisa ori
ce invasiune inimică.

Se p6te, 4ice foia peștană, ca bărbații, cari 
an redicată imperiulă germană, să închicjă adi 
mâne ochii, căci suntă fdrte înaintați în verstă, 
„și 6re atunci nu se va face nopte în Germa
nia și nu vor fi 40rn 4'^e* pentru antipozi im

periului germană și nu va ved6 atunci Rusia 
sosindă dina care să rialiseze planurile ei de 
multă nutrite ?“

Face ună rău complimentă Germaniloru 
„Pester Lloyd,“ când susține că va fi ndpte în 
Germania, decă voră închide ochii împăratulă 
Withehn, Moltke ș, a., der acesta nu importă în 
casulă de față, ci este de mare însemnătate, că 
fdia guvernului ungurescă conchide din tdte aceste 
că trebue să se întreprii^ă în curendă o acțiune 
diplomatică consciă de ținta ei și energică spre a 
face să se hotărască lucrurile la ună felă.

Punendă părerea diarului ungurescă lângă 
aceea a diarelorii germane, găsimă că semăna 
unele cu altele ca ou cu ou. Trebue să credemu 
dăr, că în Berlină și în Pesta se prevede casulă 
unei ofensive din partea Austro-Ungariei. Nu 
scimu decă și în Viena se împărtășescă vederile 
aceste întocmai, vederaă însă că opiniunea pu
blică se pregatesce și acolo pentru tote eventua
litățile. Și într’asta culminăză seriositatea situa
țiunei actuale politice.

Conferințele militare din Viena.
Cetimă în „Pester Lloyd“ de Luni sera:
Zice în natura lucrului, ca asupra aceloră desba- 

teri forte importante, ce se ținti în Viena, se nu ajungă 
nimicii în publicitate, afară de ce e visibilă pentru totă 
întina .. De altmintrelea cn totulă serele nu se potă 
linca unele amărunte, și amă pute avertisa înainte, ca 
să nu se alarmeze publiculă decă umilă seu altuia din 
aceste amenințe se va face cunoscuta în dițele acestea. 
De -ă unele direcțiuni de căi ferate inspectiză cu deame 
runtulu materialitlu culantă (vagonele) ce le stă la dis- 
posițiune, pentru ca in casă când in vre-ună momentă 
ar fi să li se pretindă măsuri estraordinare pentru sco 
puri militare, să potă corăspunde repede aeestoră pre- 
lențiuni, — ori dăcă unoră oficeri de reservă li se tri
mite ordinulă a’și regula astfelă afacerile, ca după pri
mirea unui altă ordină se se potă prezenta în timpă de 
48 de ore la corpă, acestea suntă consecințe de sine în 
țelese ale principiului, d’a fi gala pentru tâte cașurile, 
der încă nu suntă semne, că în adevără trebue să vină 
lucrulă la conflictă.

Nu cumva asta-i o pregătire a publicului 
pentru o apropiată mobilisare?

Trupele dela graniță ale celor trei împărății.
piarulu berlinesu „Post“ asdtnănă după da

tele oficiale publicate numărulu trupeloru în ți
nuturile dela graniță.

Austria are, după acăsta calculațiă, în Gali- 
ția 2 corpuri de armată, 4 divizii de infanteria, 
2 divizii de cavaleriă, 54 escadrdne, 22 baterii 
de câmpii, 4 baterii călărețe de munte.

Germania posede în provinciile Prusia, Po- 
sen și Silesia 3'/a corpuri de armată, 7 divizii de 
infanteria, 1 divizia de cavaleria, 5 brigade de 
cavaleria, 106 bataliona, 95 escadrdne, 60 bate
rii de câmpii, 9 baterii călărețe de munte.

Unindă aceste trupe din ambele state de 
mai sitsu aru da 51/a corpuri de armată, 11 di
vizii de infanteriă, 3 divizii de cavaleriă, 5 bri
gade de cavaleriă singuratice, 165 batalidne, 14!) 
escadrdne, 82 baterii de câtnpă și 13 baterii că 
lârețe de munte.

llusia posede față cu aceste trupe în ținutu
rile militare Vilna, Varșovia, Kiew 8*/i corpuri 
de armată, 20 divizii de infanteria, 10 divizii 
de cavaleriă, o brigadă de cavaleriă singuratică, 
336 batalidne, 249 escadrdne, 120 baterii de 
câmpii, 20 baterii călărețe.

Plusulu pe partea ruscscă este prin urmare 
de 3 corpuri de armată, 9 divizii de infanteria, 
5 divizii de cavaleriă, 171 batalidne, 100 esca
drdne, 38 baterii de câmpii, 7 baterii călărețe.

Francia și situați unea europână.
„Pol. Korr.“ e informată din Paris, că gu

vernulu francesii a hotărîtă, în fața neliniștei 
ce domnesce în Europa, să nu se încurce nică- 
erl în afară de Europa, și să-și păstreze liber
tatea de acțiune, pentru ca să pdtă consacra 
tdte puterile Franciei apărărei teritoriului ei și 
posițiunei sale de mare putere.

„Novoje Vremji“ publică o scrisdre a ge
neralului Boulanger adresată deputatului din Cor- 
sica de Suvini. Scrisdrea i a trinies’o fdiei ruse 
corespondentulu ei din Paris. Deputatulu Suvini 
îmbiâ generalului Boulanger mandatulu său de 
deputată, der generalulu îlu refusâ scriindu-i 
între altele:

Ce mă privesce pe mine, simții vemndă din atară 
furtuna, care va amuți Iote certele interne. Este res- 
boiulă într’unu viitorii anropiată și în acăstă di nu vrău 
să fiu silim a’tnî căuta sabia mea uitată în vre-unQ 
unghiu, deorece Erancia va ave trebuință de toți gene
ralii săi și pentru momentă va uita pe toți deputății săi. 
De aceea, orî ce ar veni, nu voiu părăsi armata. Când 
acum câteva dde am simțită tdte intrigile țăsute contra 
mea, am lostă silita să uiiă regulele disciplinei mute și 
cu o dătătură din umărft să reducă totulil la loculil său. 
Nu’ml pare rău de acesta, der fundă că s’a întâmplată, 
am devenită erășl simplu soldată și în fața situațiunei 
seridse de adi voiu prefeii acestă titlu tuluroră celor
lalte. Sunt convinsă, că m’ai ințelesă; in casă când ar 
fi să-mi răspundi ca ultimă argumentă, că eu, deputată 
adi, așă pute deveni mâne ârășl genera’ă, decă răsboiulă 
ar isbucni, atun I îți replică, că ună generală, care vrea 
să fiă demnă de o comandă, nu să cade se părăsăscă 
nici ună momentă acea sco ă de comandă, care se nu- 
mesce armată

-CiRILE VILEI.
„Ko'ozsvar“ scrie: ,In comuna Gliirocă din cotni- 

tatulă Timișorei s’a alesă de preotă gr. or. Trifă Petcu, 
care voise să-și ia de nevastă o ungurOieă de confesiunea 
romano catolică. Episcopalii gr. or. din Aradă, Ioană 
Mețianu, n’a voită însă să sâuțâscă pe Petcu și i-a dene- 
gatil intrai ea in oficiu pănă când alesa lui nu se va în- 
torce la confesiunea gr. or. Alesa lui Pelcu s’a întorsă 
la confes. g . or. și episcopală Mețianu a trimisă pe pro
topopule Ioană Dorașa la fața locului în Ghirocă pentru 
ca să întrebe pe alegători, decă se țină de alegerea fă
cută. Alegătorii se aflau la sosirea lui Domșa tocmai în 
biserică in causa uimi sinodă paroehială. Adunarea n’a 
voită nci măeanl să asculte cuvintele lui Doinșa, ci au 
începută a striga câtă le lua gura: „Nu ne trebue nouă 
lemeă de Ungară!" I).n causa sgomotului asurditoră Domșa 
n’a putută să ia cuventulil. Petcu cu partida sa a tre
buită s’o ia la sănătosa din biserică, deorece mulțimea 
furiosă începu a se intbrce asupra lui, amenințându lă 
eu lovituri. S'a năseulil chmr și bălaiă, mai mulțt inși 
au fostă aruncați afară din biserici, n’au bp-ifă nici spar
geri de capete și sdrobituri de nasuri Devisa loră era 
neîncetată aee-ta: „Nu n-1 trebue femeă de UngurăD — 
Presupunând 1 <-ă adevărate s inlă acestea, înlrebămă pe 
K’ilturegy ctiștii dela »Kolozsvar« : cum credă ei să ’ma- 
glva iez’ în asilelu de împrejurări?

—x—
Mini irulă ungurescă de interne, la invitarea mi

nistrului de honvedi, a invitată Iote municipiile să tri
mită păn.l la 15 Ianuarie 1888 necondiționată listele 
acelora glotap, cari fundă in serviciulă publică trebuescă 
scutiți de serviciulă gloteloră.

—x —
In Pesta s’a ținută adunarea generală a reuniune 

de maghiarisare d n ’fera ungurescă sul) președinții vice- 
primirubii Serloczy (fostă G.imperl.) Acesta a ținută o 
vorbire, in care spuse că Budapesta s’a maghiarisală! 
Ună Chinezii p6te că ar crede. Mai departe s’a decisă 
să Iacă a intra in reuniune notarii comunali și să rbge 
pe proprietarii de pămentă ai comuneloră de limbă ger
mană dimprejurulă Budapeșlei, intre cari se află archi- 
ducele losifu, cont le Ludw. [Tisza, br. Desid. Pronay.
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contele Kamillo Karatsonyi, Alex. Vigyazo ele., cu se mai 
aducă Jertfe pentru m tghiarisarea acestora comune. Is
prava va fi, după cele isprăvite pănă acum, că comunele 
voră rămâne Iotă germane, ba pole că voră deveni ș1 
mai germane, dedrece n’au nici cea mai mică înclinare 
cătră maghiarisare.

—x—
In ndptea de Marți spre Mercur! au arsă în Sibiiu 

6 edificii economice cu multe provisiunl de nutreță. Edi
ficiile și parte din provisiunl, Iote ale unui proprietară; 
erau asigurate.

—x—
Regele României a răspunsă Marelui duce Nicolae 

alii Rusiei, la telegrama de felicitare pentru a ileeea a- 
niversare a luărei Plevnei, prin următorea telegramă: 
,Am primită la masă amabila depeșă a Alteței Vostre 
Imperiale Am comunicat’o oficeriloră presențl. Sun- 
temă profundă atinși de acestă probă de grațiâsă aten
țiune și de amiciția. Arnă băută in sănătatea vâslră 
și mulțămescă sinceră grenadiriloră că și-au adusă a- 
minte, că Românii au împărțită frățesce gloria și peri- 
culele înaintea Plevnei. Armata mea se alătură la mine 
pentru a adresa cele mai bune urări glortosei armate 
ruse.“

—x—
(n viitorulă bugetă ală ministeriului română de 

rlsboiu s'a prevăzută crearea a șese baterii nouă de ar
tileria, necesare pentru complectarea regimenteloră 1, 2, 
3 și 4 de artileria, care trebue să aibă 8 baterii. Mate- 
rialulă necesară e deji gata in arsenalulă armatei.

—x—
Colonelulă bulgară TrotchofT a trecută prin Bucu- 

resci în drumă cătră Austria, însărcinată fiindă cu o 
misiune pentru prințulu Ferdinand ală Bulgariei.

Literatură. Primimă următorea : Invitare de pre- 
numerațiune la «Cuvântări bisericesc! și funebrall, To- 
mulă II. îndemnată de sprtjinulă . ce l’am avută cu eda- 
res Tomului I. alo „Cuvfintâri'oră bisericești și fune
brall, m’am hotărită a deschide prin ace«ta abonamentă 
și l’a Tomuhl ală Il-lea. tare va apără nesmintită in 15 
Februarie 1888 v., se înțelege, dâr-ă voiu fi asigurată 
prin abonamente. Tomulă ală ll-l-a va conține 22 de 
cuvântări. Prețulă unui exemplară e: 1 fl. v. a. cu 
porto, solvită la adresa mea înainte pănă la Ianuarie st. 
v, 1888. Exemplare neprenumărate nu se voră tipări.

Kâtegyhaza, 23 Noemvre 1887.
Iosifu Ioană Ardeleană

Parochă română gr. or in Kâtegyhaza
(comit. Bekes.)

Blașu, 15 Deeemvre 1887.

Domnule Redactoră! Cu tote că noi, Românii, 
peste totă 4,când0 Irăirnă in masse destulă de compacte 
și prin urmare in privința acâsta ne aflămă intr’o situa- 
țiune destulă de favorabilă pentru a ne pute ajutora re 
ciproeă; cu tole că suntemă cu toții pătrunși de lipsa 
unei comune conlucrări contra esploatăriloră din partea 
slrăiniloră; cu tăte că ruina nostră pe terenulă econo
mică mai vârtosă, din tji in di iși ia mai mari dimen
siuni; și in fine, cu ton* că pănă la evidență se constată 
și se simte efectulă păgubitoră ală ruinei no-tre mate
riale pe tote terenele: noi tocmai in direcțiunea acesta 
economică ne aflămă câtă se pote mai desbinați. Nu s’a 
făcută pănă acum aprope nimică pentru consolidarea nâs 
tră pe terenulă acesta. Ni se <Jlee> ce-i dreptă, și fără

încetare suntemă îndemnați 'lin partea omeniloră noștri, 
să îmbrățișămă comercială și măestria, să inaintămă in
dustria națională, și alte vorbe frumose de feliulă acesta. 
Durere insâ, că acestea suntă numai vorbe; incuragiarea 
prin vorbe este bună, der nu ajută nimică. Noi avemă 
lipsă să fimă încuragiați prin fapte.

Ce ne folosescă nouă cuvintele insuflețitore ale in
teligenței năstre, ca să îmbrățișămă comerciulă. industria 
etc., decă puținii comercianțl și industriași români, ce ’i 
avemă, se vădă, chiar in mijloculă omeniloră loră, des- 
curagiați, dați uitărei și aprdpe cu totuiă părăsiți de a> 
loră în lupta de esislență contra ,gheșeftariloră“ străini?

Abia vâcjurămă și noi odată ridicându-se ună glasă 
in colonele acestui organă națională pentru sprijinirea 
comercianțiloră și industriașiloră români din opidulă nos
tru in specială, dâr nu trecu multă și etă că (in Nr. 
247) unulă din inteligenții noștri se și grăbesce a ni o 
spune verde in față, că ne voră sprijini, decă marfa co- 
mercianțiloră străini nu va fi mai rea ca a nostră!!!

Apoi, domniloră, nu așa ați <j,sa d-vâstră când 
ne-ați îndemnată să îmbrățișămă comerciulă și industria. 
Ne-ați tjisă atunci, să îmbrățișămă acești râmi economici, 
pentru a sg vă scutimă de a da banii in mâni străine. 
Vă țineți d-v6stră de ceea ce ați 4'să ? — Nu!

Permită-mi onorabila inteligență din Blașă, căci 
despre acâsta e vorba în casulă de față, a i-o spune, că 
fărte mare parte din ea nu e nid decum consecventă în 
atitudinea ei față cu noi.

Suspiționarea, că marfa nOstră ar fi mai in- 
ferioră în calitate, ori mai scumpă decâtă marfa slreini- 
loră, și că prin urmare împrejurarea acesta ar fi causa 
că mire parte din cumpărătorii români ne îneunjură 
prăvăliile nOstre: c chiar numai vorbă golă, der ofensă- 
tore pentru noi, negustorii români din Blașă. Căci decă 
In adevără ar fi așa, și dâeă publiculă română in ade
vără ar ave voință a ne sprijini, n'ar ave motivă de a 
se p'ânge contra presupusei lăcomii din partea nostră 
căci decă noi. neguțătorii români de acum ai Blașului, 
nu amă merita sprijinulă eonaționahloră noștri, de si
gură puțină ocasiune amă ave de a abusa de aceslă 
sprijină, pentru-câ in scurtă vreme s'ar afla alți negu
țători români, ca să ne facă concurență.

In realitate însă nu așa se întâmplă. Comerciulă 
română in Blașiu stagnâză groztvă, in timpă ce comer- 
cianții străini prosperâzl și se înmulțesc:!.- semnă că in 
pungile loră mergă banii Româniloră

Grf.bescQ insă a accentua, că nu este marfa stră- 
iniloră din opidulă nostru nici mai bună, nici mai ef- 
tină, ci numai o nenorocită deprindere de a intra in 
prăvăliile acelora ii face pe omenii noștri a privi ade
seori marfa lorii cu ochi mai buni decâtă pi a ndstră. 
N’așl pute (|eee insâ, că decă publiculă din părțile aces
tea, care altcum este curată română, ne-ar sprijini cu 
adevărată seriositate, n’atn pută dâră sâ facemă și mai 
multă in favorulă cumpărătoriloră noștri, căci la totă 
casulă mai multă tragere de inimă avemă noi ca Ro
mâni, față de Români, decâtă neguțătorii streini față 
de ei.

Pentru ca sâ putemă insâ ajunge la resultatulă a 
cesta, atâtă de dorita de noi, pentru ca sâ putemă și 
noi avă ună comereiu și industria românâscă, e de lipsă 
mai intâiu de iote ca publiculă română sâ se grupeze 
mai multă in jurulă nostru in ceea ce atinge afacerile 
neguțătorescl, âr cu esemplu în acestă privință suntemă 
indreptățițl — credă eu — a aștepta sâ premergâ chiar

inteliginla nostră, care ne-a îndemnată la îmbrățișa'ea 
acestei carieri, căci altfelă asupra ei cade totă hlamulă.

Ună neguțătorii română.

Datorințele bunului învățătorii ca educator.
— Studiu pedagogică. —

Prima și totodată cea mai de căpetenia datorință' 
a bunului invățăloră — ca educăforă — este: 
Ați. Be Jiă prunciloră concret!uțl grijei sale ună tată 

adeveratu!
Acesta este de a se înțelege așa, că învâțătorulă 

se se porte față de prunci astfelă, încâ ă aceștia sâ arâte 
același! respectă, aceeași alipire și încredere față de în
vățători!, ca și de părinții loră.

a) Părintele este și râmâne in cerculă familiei sale 
cea mai de frunte și mai însemnată personă. Copiii sâi 
"Ctu — pentru că ei se convingă in fiă-care despre 
aceea — cum că elă îi iubesce; și pentru aceea și ei 
îlă iubescă!

Cu acâstă iubire insâ este împreunată ună «ce<, 
pe care noi îlă numimă „respectă" Celă puțină așa 
caută sâ fiă! Copilulu simțesce și 'ecunâsce pre părintele 
sâu de „capă ală familiei11, de „dătătorii de porunci-; 
de „supremă judecătorul, in scurtă: ii recunosce dem
nitatea sa 1

învâțătorulă elementară caută sâ nisuâscă, ca sâ’și 
câștige față de prunci acestă respectă; și pentru aceea 
trebue nu numai sâ joce ună rolă de părinte, ci elă tre
bue într’adevâră sâ fiă pentru școlarii sâi părinte! Co- 
pihtlă, in întrâga purtare a învățătorului, trebue sâ gă- 
sescă prototipulă unui uărinte bună, adecă: învețătorulu 
caută se arate pre părinte într'unu adeveratu amestecă 
de iubire șt seriositate. când e vorba de laudă ori ad- 
moniare, de certă ori pedtpsă, de îndemnare spre activi 
tate ori încuragiare etc.

Nu cumva sâ cugeți. iubite învâțătorule, cum că ar 
fi cu neputință să’țl insușesci ună „caracteră de părinte!« 
Nu! Acesta o poți face, de-ă vrâi, numai sâ te șeii stima 
insu’ți pre tine, și unde ți -se dă ocasiune, sâ studiezi mo
dele de părinți I

b) Decă te areți tu copiiloră ca ună părinte blândă 
și dreptă și, decâ dânșii observă după cuvintele tale și 
tonulă tâu, cum-că tu tractezi bine cu dânșii; dâcă pen
tru tine ună copilă fiă avutu, fiă săracă. frumosă ori 
urită, atâta prețutsce câtă și altulă: atunci vei câș
tiga îndată inima micuțiloră.

Nu e împreunată, iubite învâțătorule, cu vre o gre
utate modulă d’a câștiga alipirea micuțiloră! Nu! inimile 
loră suntă moi și îndată primeseă o altă formă; mânile 
loră suntă ușoră mișcătăre și cu drago se întindă spre 
tine; ochii loră suntă mai inocenți, decâtă insa’șl ino
cența și privescă spre tine blândă și dulce.

A' estă alipire a micuțiloră față de învâțătorulă loră 
este unulă dintre fenomenele cele mai importante din 
vieța dăscălâscă, carele răsplătește fiă-care picură de 
sudâre, fiă-care durere de peptă, și este ună isvoră de 
recreațiune!

c) Copilulă recunosce din momenlulă, când începe 
a cugeta, câtă de eu dragoste și câtă de frumosă se 
pârtă părintele sâu față de densuiă. Elă simțeșce și, 
după ce în densuiă nu esistă concepfulă falsității, se 
naște In pruncă o încredere nemijlocită față de părintele 
sâu. Se apropiă de elă cu tOte pornirile, cu tote ru- 
gările, cu Idte dorințele, fiă mari, fiă mici. Lui ii dra- 
dâză tâte greșelele sale și spereză iertare; lui i-se tân- 
guesce pentru orer-are neajnnsă, carele s’a născută din 
propr.Q sa nesocotință, seu doră alții i l’au pregătită... 
și spereză compătimire ori protejare; p’ală sâu părinte 
ilo întrebă de sfată, îlă rogă de povețe, ba chiar îlă in
troduce in micele sale misterii.

Ca învățători elementari, noi caută sâ nisuimă a 
câștiga acestă încredere a prunciloră... și o câștigătnă 
așa: dâcă suntemă pentru s olarii noștri „părinți."

Trebue deră sâ ne nevoimă. ca prunei: sâ se apro
pie de noi nejer.ațl și fără sfielă, adică: sâ nu ascundă 
nimică de noi.

FOI LETON U.

— Epopeă -

1. Bre represenlanții țerei și alegerile loră, 
Controversa voiu descrie dintre domni, dintre poporu.

Musă scumpă, prâ iubită, ce sâ fiă causa Ore, 
Că esistă intre dânșii confro versă durălore?

5. De ce ore in principii și’n păreri ei nu convină, 
Și țera sâ o conducă la ală ei comună destină? 
Pentru ce domnii și proștii nu Irăescă în armoniă? 
Domnii cei mari și poporulă bine trebuie sâ sciă, 
Cura că unii fără alții nu potă sâ Irăiescâ’n țâră;

10. Pentru ce dâr intre denșii concordia este rară? 
Spune’ral Musă pre iubită, spune'mi, te rogă cu ardâre. 
Causele-ăstorO controverse unde’și au isvorulă ore?

Este’n capitala țârei ună edificiu galantă,
Ce după estensiune nu pre es e impo-anlă,

15. Dâr e plină de strălucire, plină de pompă și de gală, 
Cu atâtă e mai brilantă mărirea’i spirituală! 
Altcum acestă edificiu „Casa țârei»*) îlă nuraescă, 
Și e mândră astă casă, pâte fi paiață regescă. 
Ore I 6mne, astă casă, pănă ce s’a ridicată,

20. Câte c-olibl pulverOse dela «ate-a dârimată?.. 
Și-apoi astă casă a țârei ce cu mult gustă e ornată,

•) Parlamentulă, dieta.

Ore ce menire are, spre ce scopă e destinată? 
Menirea-i este sublimă și scopuiă e lăudată : 
Acolo s'adună părinții patriei sâ țină sfată.

25. Acolo țină ei consiliu și a țârei prosperare
Acolo se făuresce cu o diligință tnare....
Așii părinți ce toți cu to'.ii lucrâză pentru poporă, 
La jumătate de miiă se urcă numârulă loră;
Fii suntă de nații diverse, du varii religiunl, 

30. Nu convină nici In principii și’n a loră disensiuni
Predomnescă păreri diverse, mulțl au separată destin- 
Dâr in o condițiune toți cu toții iși convină: 
Adecă făr’ osebire suntă galanțl și domni cam mari, 
Toți suntă din cercuri înalte, nobili și proprietari. 

35. Și nici unulă dintre dânșii nu'i încălțată cu opinci;
Totă insulă are diurnă, pe țji florini câte cinci.
E dreptă c’acestă diurnă prin operația primă
0 sumă prâ colosală resultatulă îșl esprimă;
Dâr ce este însă dânsa pre lângă asemănare 

40. Cu sume de mii și sule? O prinsâre ce dispare
Ca’n Oceană. Ună matematică aflas’ar ore in lume, 
Să pâlă perfectă esprime prin numără acele sume, 
Ce directe-indirecte vină din contribuțiune, 
Care le jertfesce țâra pentru constituțiune?

45. Incepândă cu demnitarii cei mari de posițiune 
Strălucită și înaltă, s’ar nasce-o confusiune, 
De-amă voi să numimă Iote funcțiunile din țâră, 
0/ Acâstă încercare ar fi grea și temerară! 
Și’n tăte-aeeste oficii câți diregătorl mari, mici, 

50. Prin numără certă și anume dec’ai voi să’i esplieî, 
Ai începe o lucrare zadarnică, desperată, 
Care-ar fi cu multă mai mare, mai grea, mai in- 

tortocată, 
Decâtă care au aviil'o Danaidele vestite 
Trebuindă să pârle apa in nesee buți găurite.

55. Spunemă dâră prin urmare preste totă în generală, 
— Să ne spună cine pote hotărită și specială, — 
Câte oficii ilustre, câți inalți diregătorl,
Ajungendă păn’ josă in urmă la sătescii servitori; 
Toți tragă lâfă și diurnă cu rangu’n proporțiune, 

60. Din acelă isvoră ală țării numită: contribuțiune,
Care trebue s’o verse țâra ’ntregă’n visteriă; 
Lucru naturală, firesce, altcum nu pole să fiă. 
Țera are lipsă mare de diregătorl, vetji b;ne, 
Carii să-o guverneze, se conducă-a ei destine.

65. Onorea, averea, vieța biețiloră locuitori, 
Ară fi rău periclitate fără de diregătorl, 
Ba ar fi o barbariă ce nici nu se pote spune, 
Ar domni forța brutală șl-o tristă confusiune. 
Ințelâpta Provedință a dispusă după dreptate,

70. Ca să fiă unii Omeni provăcjuțl cu potestale. 
Carii să apere țâra fiindă uniți în comună, 
Și astfelă să o conducă la scopuiă ei oportună. 
Acei diregătorl dâră avendă acâstă onâre, 
Au și dalorința sfântă ca să țină in vigdre

75. Pacea și ordinea bună, pentru binele comună, 
Au să fiă drepți și soliei, să dâie esemplu bună;
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nostru datorință este itșaderă, cu se deștep 
tAniii și câștiga im} încrederea elevilor/}; ir noi prin a- 
ccsta nu Jaceină altceva nimich, derută aceea, ce f/iac 
economul!/: înainte d'a semen». e fi ară!

„Dei-a ar li după mine, cjice dascâlulă nemțescă 
Francisc \\ ledemann, in minunatulă său opă „Lehrer 
der Kleinen,* eu ași introduce inire nune și școlarii mei 
pre gingașulă „tu* și „tu'. — Asta, iubițilorfi învăță
tori, ml-o închipuescă eu a ti ceva torte plăcută și atrfi- 
gfitoriu. Și ar strica âte acesta miciloră omeni? De 
feliu nu! 86 privimu numai in Tiroid, unde (rumosulă 
,tu“ a pătrunsă in Iote in -fiperile și in tâte păturile so
cietății !

II. Invilălorulii elementară caută se fie prunciloril 
(școlarilor/} sei) și o mamă adeoerată!

0 adevărată mamă seie, căci trebue s6 scie, câtă 
grijă, câtă ostenelă și câtă resignatiune se poflesce la 
crescerea unui copila! Și < hiar din acestă pricină ea 
esercită cea mai delicată grijă asupra pruncului său. Ea 
nisuesce a-lti feri de toi fi răulo ; a abate peliculele dela 
dânsulă; intr’ună cuvântă: are pentru tote slăbiciunile 
și lipsele lui unfi ochiu atentă și o paciință neînfrântă.

Acăstă grijă maternă nu trebue s6 lipsâscă nici 
unui invățătoră elementară. Și acesta <-u atârn mai 
vârtosă, cu câtă micuțulă poporă, când ese din casa 
părintescâ și intră in scula „cea străină*. e in multe pri
vințe intr’adevără neîndemânatică! lonă nu-șî pâte pune 
pălăria in cuiu; Petru nu-și pole întocmi curelele opin- 
ciloră; George nuși pote desbrăca surtuculă; Teodorii 
nu și-lă pote îmbumba și a. m. d.

De multe ori pruncii plângă numai din aceste cause. 
Aici deră trebue invățătorulă s6 vâcjă și s6 ajute! De 
altădată pruncii au necesități omenescl (să nu nejenămă 
de locă, căci lotulă aparține la luciu.) D6că ună șco
lară se cere afară, învățătorulă caută s6 lă intrebe, decă 
pote singură să se ajute (la desbrăc tă) ? Decă nu — 
atunci ii dă ună copilă mai bătrână — ca ajutoră!

Cu deosebire insă in primele săptămâni de scâlâ 
învățătorulă trebae s6 ia in deosebită considerare necesi 
tățile trupesc! ale prun iloră! Căci de multe ori scola- 
riulă din sfielă nu culfiză a’șl cere voiă s6 m6rgă afară, 
chiar de-ar că o să se răstârne lumea cu „țurca’n susă«. 
Nevoia lui insă d’a merge afară o poți observa, iubite 
invățâtorule, din neliniștea sa și chiar din trăsăturile 
feții.

Nepurlarea de grije in aceste cașuri conduce nu 
numai la neplăceri învederate, ci și la ună rău seriosă. 
Cu deoseb re insă etatea dela 6—7 ani este perioda mul- 
toră desvoltâri fis ce, și de aceea e dispusă spre multe 
morburi, ce iau o înfățișare multă-puțină dramatică. O 
pa'.ore ori o înroșire anormală a feții o asudare fără de 
causă esternă, o ațițaie anumită ori aplicarea spre somuă 
a cutăraia școlară, trebue îndată să se ia in seriosă!

Afară de susă pomenitele cașuri mai sunt fi incâ 
multe attele privitâre 'a sănătate, asupra cărori învăță
torulă trebue să aibă o deosebită atențiune, deorece șco 
larii suntă de natură prea fragedă și neesperțl. Așa d. 
e. unulă dintre cele mai mari rele este; așezarea băn- 
ciloră prea aprope de cuptorfi. Acestă rău, născută din 
lipsa de spațiu, este o împrejurare intr’adevără fatală. 
Ce tortură pentru bieții copii și câtă stricăciune pentru 
sănătatea loru!! — Copiii — din slielă — nu cutâză a’ți 
spune, că loră le este nesuferită de caldă; insă tu tre
bue, iubite invățătorule, să porțî grije și să tnânluiesc) 
pre micuții, cari suntă amenințați ,a se frige*.

Îmi aducă în urmă aminte de periculosul^ curentă 
de aeră, carele strică aceloră școlari, cărora sârtea ll-a 
prescrisă ună locă lângă fereslră ori chiar lângă ușă.

In c-asulă de față, pruncii suntă espușl muitoră tnor- 
buil grave, pentru a cărora curare se ceră spese enorme 
pre cari puțini, der fârte puțini dintre țăranii români le 
potă suporta.

Grijeșce deră. iubite invățâtorule, de pruncii con- 
cretjuțl grijei tale; căci șeâla elementară iți întinde ună 
largă eâmpă de activitate, unde poți deprinde adevărata 
grije de mamă! (Va urma).

Tui bnrAri în Mosc va.
La universitatea din Mosc.va au eruptă mari tulbu

rări. E'ă causa care le a dată nascere: Intr'ună con
certă publică, ună studentă a pălmuită pe inspectorulă 
școlară Biysgalof, care-1 insultaseși care era forte detes
tată de stndmțl. In urma acestei întâmplări 30 de stu 
dențl au lostă arestați. Studenții adâncă mișcațl prin 
acestă măsură, s’au pusă in grevă. Sporiți prin tineri
mea dela deosebitele scole superiore, studenții universi 
lari au începută să ție întruniri pe piețele publice și să 
demonstreze. Totdeuna intervenea armata și se făceau 
arestări in masse. In 4llla de 30 Noemvre s'a iscată, în 
fața spitalului St. E^aterina. ună conflicfă sângerosă. Ca
zacii loveau pe studenți cu cnutele, ier studenții arun
cau cu pietre. Pe când învălmășala era mai mare, so
siră două echipage elegante. Din ele săriră josă contele 
Uvaroff și prințuiu DolgorocolT, fiulu guvernatorului ge
nerală, ambii studenți. Ei se puseră in capulă tineri- 
inei, care operă ună vigurosă atacă.

Oficerulă care comanda pe cazaci a fostă trasă jos 
de pe cală și bătută intr’ună modă înfricoșată. Mulțl 
cazaci și mulțl studenți au fostă arestați. Ună studentă 
a fostă rănită de mOrte cu o lance, alți două-c}ecl puși 
in neputință de a mai continua lupta. Șesespreijece ca
zaci încă au fostă greu răniți și duși în clinica spitalu
lui S'. Caterina. Doctorii insă retușară să-i caute, <ji- 
cendă că nu e dătoria loră; săi ducă la spitalulă mi
litară.

Un numără de studenți isbutiră să pătrundă in pa- 
latulă universitâței, se duseră în fața rectorului, ii as- 
verliră la piciâre diplomele de studenți, (jicendă că nu 
mai voiescă să fiă studenți. Reclorulă, un oină umană 
și iubita, le respunse :

— Domniloră, eu nu sunt nici conte, nici câzaca, 
sunt numii omă și ca omă voia să vă vorbescă.

— Acesta o vremă și noi, strigară studenții în 
co ă, să fimfi tratați omenesce !

Reclorulă ii înștiința atunci, că inspectorulă Brygs 
galolf a fostă destituită.

Spre a împăca lucrurile a sosită din Pttersburgă 
marele duce Michailă. Elă a dată armatei, in numele 
guvernului, ordinală să nu mai intervie și vrea să do- 
molescă pe studenți cu bine. In acestă scopă li se voră 
face tote concesiun le. Oficerii cazaciloră cari s’au pur
tată atâtă de sălbatică vor fi destituițl.

Poporulă, care dintr’untâiu se arătase indiferenta 
față cu mișcarea studențiloră, s’a declarată acum pen
tru ei.

Aparatul a de torsft perfecționată.
Celima in foia pedagogică „Lumina pentru toți* din 

BucurescI:
„Directorulă școlei de meserii a județului Teleorman, 

d. 0. Stefanopolu, a perfecționată ună aparată de lorsă, 
așa că face deodată mai multe operațiuni. Acesta apa
rată este practică, fiind-că la funcționarea lui se între- 
buințăză mai puține mâni, și totodată este economică, 
frnd-că scutesce și timpulă prin iuțela cu care se pote 
mânui.

„Construcțiunea aparatului este fârte simplă: pe ună 
pală se găsescă fixați In modă verticală duoi monlanțl 
(stâlpi), pe acești montanțl este așezată o axă orisontală 
in care este fixată rota mișcătâre; la partea drăptă a a- 
paratului este o manivelă, care servește la punerea lui 

| In mișcare cu mâna; acestă manivelă insă se pole în
locui prințr’unfi levatoră (pârghie) după împrejurări.

„Modulă funcționării este așa dp simplu, că cine-va 
fără să aibă trebuință de multe amârunle, pole lucra cu 
elă. Pe rota mișeătore se pună 3 sfori, legând’o cu 
aceea a axei aparatului de torsă firulă și strîngerea lui 
pe (evă; astfelă înverlindă de manivelă, său apăsândă 
cu piciorulă pe levatoră, aparatulă începe să funcționeze; 
decă sfâra, care pune in mișcare apaiatulă de torsă este 
dreptă (neîncrucișată) firulă este răsucită pe drepta, (prim* 
sfâră); decă inse sfâra este încrucișată, aparatulă răsu
cește firulă pe stânga (a doua sfâră); și a treia este fotă 
ca cea de a doua, adecă încrucișată, insă de o lungime 
mai mare, ca cele două dintâiu. deore ce cu aeâsta apa
ratulă servesce pentru depănată, avândă râta pe care se 
pună țevile de strinsă ună diametru mai mare, pe câtă 
acea a aparatului de torsă, și neavendă trebuință de 
ună numără așa de mare de învârtit uri, ca in cele două 
cașuri dintâiu*.

scul TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

BERLIN, 22 Decetnvre. — „Nordd. Allg. 
Ztg.“ dice că Austro-Ungaria are o grea problemă, 
de a lucra aniesuratu situațiunei, în gradu înaltă 
seriâsă, fără a întinde e6rda arcului decâtă numai 
câtu este necesară.

ZELÂU, 22 Decemvie. — Calea ferată din 
ținutulă Sagigtului s’a predată atjl comunica- 
țiunei.

DIVERSE.
Conourență în frumsețe. — In aceste <}de in Brussela 

s’a slatorită arangiarea unui bală, care va fi împreunată 
cu alegerea celoră mai frtimâse dame, cari voră lua 
parte la acelă bală. Fiă-care cavaleră la intrare va 
primi ună biletă, pe care va scrie numele aceleia, că
reia îi dă preferință. Dintre tâte grațiOsele ființe, ală că
rora nume va figura pe biletele diferițdoră cavaleri, ună 
juriu constătătoră din 5 membri, va alege două esem- 
plare de cea mai completă frumseță. Celă dintâiu premiu 
numită „Grand prix de Bru.ssel» se va conferi acelei 
dame, care va eseela prin simetria trăsuriloră feții in 
specială, ală doilea premiu numită „Premiu de Paris», 
«e va conferi acelei dame, care încântă pe privitori prin 
grațiele sale. Damele distinse voră primi ca amintire 
portretele loră, eseeutate de cei mai buni pictori, er ju- 
riulă va primi ună mică memoriu de valâre artistică.

** *
Unu calculă aproximativă. — Ună renumita pro- 

fesoră de anatomia cu numele Broca, care s’a ocupată 
cu studiarea celei mai nobile părți a organismului nostru, 
cu creerii, în o scriere a sa cu privire la omă cjice, că 
ună omă crescută cumpănesce atâția kilograml, câți cen
timetri trecă peste ună metru în înălțimea sa. Așa 
dărâ după caleululă acestui profesoră, sciindă înăl
țimea unui omu, ușoră putemă afla și greutatea lui. Pu- 
nemă casulă că ună omă are înălțime 1.80 m. atunci 
greutatea lui va fi de 80 kilg.

CB" Numere singuratice din „Gazeta Transillva- 
niei'1 ă 5 er. se potă. cumpăra în totungeria 
lui I. GHOSS, și în librăria d-lui Nicolae 
1. Ciurcu.

Editoră și Redactoră responsabilă Dr. Aurel Muresianu.

Ca să pOtă ’mplini dânșii aslă mare datorință, 
Țera incă-i obligală pentru a loră subsistință. 
Tote-aceste în o țâră cultă și emancipată,

80. Tote curgă și se desvoltă in ordine admirată, 
Și de ă dela aceste regiile prâ lăudate, 
Se află forte adese escepțiuni blăstemate, 
Asta nu face nimica, scimu că prin escepțiune 
Regula cea generală se confirmă de minune.

85. Amă (Jisă cumcă Provedința a dispusă ințelepțesce, 
Ca să aibă omemmea judecători, și firesee 
Astă disposițiune este fârte generală, 
Lăsândă In acestă causă, cumcă legea specială 
S6 o facă muritorii dup’a loră înțelepciune,

90. Ll-a dată minte șt voință liberă de a dispune. 
Așader pentru esemplu, câte-o diregâtoriă 
Câți funcționari să aibă, câte oficii să fiă, 
Acestea și celelalte, ce se țină de sfera loră, 
Suntfi libere și concese voinței âmeniloră.

95. Norma care reguleză'n natură orice lucrare 
Se (}ice de comună : lege. Legea e ună factoră mare, 
Legea e care demandă sâu opresce-o acțiune, 
Râsplătesce, pedepsesce, legea tăie le dispune 
In ordine sâ decurgă, conformă binelui comună, 

100. Tâte lucrurile’n lume după lege se compună.
Chiar și legiloră umane toți datorescă ascultare, 
Decă legiloră divine acele nu suntă contrare.
Și afacerile țârei prin lege se guverneză, 
Legile pe toți obligă și pe cei ce le crează.

105. E dreptă că domnii cei mari se răscumpără cu bani 
Dela observarea legei; eră unii șarlatani, 
Omeni fără eonsciință, fără caracteră, mișei, 
Nu dau o para pe lege, lucră in potriva ei. 
Insă sfânta Provedință, care tâte le privesce,

110. Și pe cei lâră de lege după lege’i pedepsesce. 
Singură legea divină e in veci obligălâre 
£ră legea otnenescă e ca omulă Irecătore. 
După legde compuse de esperțl judecători 
Curgă afacerile țârei; insă nu arareori

115. (n unele legi se află și tendințe vexatdre, 
Cu voiă seu fără voiă âtnenii cadă in erâre. .
Multe legi suntă într’o țeră, e mare numărulă loră 
Și multe sarcine grele impună bietului poporă; 
Dintre tâte e mai mare legea contribuțiunii,

120. Care-adeseorI recere forța esecuțiunii.
Avândă imposite multe, venitulă fiindă puțină, 
De unde să le solvescâ? Mulțl abia se mai susțină. 
Adauge la acestea daune provenitore
Din elementele grele; unele’să îngrozdâre,

125. Der fiindă eventuale și din o causă streină,
Se mângăiă muritorul: »N’am ce face, nu’să de vină 1“ 
Suntă însă și alte cause misere, care provină
Din propria loră voință, er nu din isvoră streină; 
Suntă lenea și nepăsarea a unora dintre ei;

130. Mai blăstămată e însă patima unoră m'șei. 
Ce tristă amără dune, ce grozavă paupertate, 
Câte fărădelegi grele și vițiurl nenumărate,

Cine s’ar afla in lume să potă perfectă descrie 
Relele provenitore din monstruâsa bețiă?

135. Băutura fără cumpătă a rachiei urgisite 
Produce in țărănime multe dcsaslre cumplite. 
Beția este o bolă fisică spirituală, 
Dânsa produce in țeră devastare generală. 
Omulă care pătimesce de-ăstă vițiu afurisită,

140. Este monstrulă omenimei, e ună mișelă prăpădita ; 
Elă ișl risipesce banii, perde timpulă inzădară, 
Și mintea i se tâmpesce, pentru că n’are habară 
De familia’i lipsită de a sa economia, 
Lui de tote nici că’i pasă, șede’n birtă și bea rachiă;

145. Durerâsă posițiune pentru elă, pentru ai săi, 
’ȘI croesce totă bețivulă. Suntă unii și mai mișei, 
Pentru cari nu esistă nici lege și nici dreptate, 
Și beția ii conduce la crime nenumărate. 
Provisia decă’i trece, fiindu’i rușine-a cere,

150 Atunci fură și răpesce, cu brutala sa purtare 
Pentru bani elă este gata să aprindă, să omore, 
De nimică nu se sfiesce și ai cugeta că dâră 
Bețivulă care-i, capace de crime-așa monstruâse, 
Să fiă omă nu se pote. Câte vorbe scandalâse 

155. Din inima și din gura bețivului isbucnescă, 
Ș blăstămele lui grele și mai rău te îngrozescă ; 
Amenință și înjură puternica Provedință. 

Care tâte le susține și la toți dă subsistință 
_______ _  (Va urma.)
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Rentă de auri 5% . . . 96 15
Rentă de liărtiă 5'1/, . . 80.28 
tmprumutulă c&iloril ferate

ungare ........................ 147 75
Amortisarcx datoriei căi-

lorfl ferate de ostfi ung.
(1-ma emisiune) . . . 90.75

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostO ung.
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi-
lorO ferate de ostO ung.
(3-a emisiune) .... 109 — 

Bonuri rurale ungare . .11190 
Bonuri cu cl. de sortare 1C1.90 
Bonuri rurale Banat-Ti-

.mșQ............................. 100 25
Bonuri cu cl. de sortare 100 25 
B muri rurale transilvane 110 25

Bonuri croato-siavune . . 102 —
Despăgubire p. dijma de

viuO ung.........................97.—
linpruinutulo ju premiu

ung.................................. 118 5'1
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 121.15 
Renta de liărtiă austriacă 76.90 
Renta de arg. austr . . 79 25
Renta de aură austr. . . 107 80 
Losurile din 1860 . . . 132.25
Acțiunile băncc) austro-

ungare ........................  865 —
Act. băiicet de credită ung. 270.25
Act. băncel de c redită austr.268.60 
Argintula —. — Galbinl

impărătescl ..................6.03
Napoleon-d’ori .... 1007 
Mărci 100 împ. germ. . . 62.37 
Londra 10 Livrau sterlinge 127.—

Cota oficială dela 6 Decemvre sf. v.
Cu mp.

Renta română K5%). 93'/a
Renta rom. amort. (5°,0) OB

> convert. ^6°/0) OI—
(mpr. oraș. Buc. (20 Ir.) 34—
Credit fonc. rural (7°/0) 105—

• >, „ (5°/o) • 91’/4
• > urban (7°/0) 103—
• • . (B’/o • 96—

(5°/0) • 87*/,
Banca națională a României 500 Lei------

1 Ac. de asig. Dacia-Rom. —
i « • • Națională —
Aură contra bilete de bancă • • 14.*/4
Bancnote austriece contra aură. . 2.03

1887.
vend.

9i*/a
97—
92—
36 —

106— 
92' .

104—
97—
88*/a

15.—
2.04

Filiala. NICOIdkE N. BIDU!

* $ e e

$
$*♦
♦

Cursulu pieței Brașcvu
din 2'2 Decemvre st. n. Î8P7.

Bancnote romane .ci . . . . Cump. 8.43 Vând. 8.45

Argint românesc................. 8.40 • 8.43

Napoleon-d’ori...................... 10.03 A 10.07

Lire turcescl.......................... . • 11.26 » 11.30

Imperiali.............................. 10.26 • 10 30

Galbeni................. .... . • 590 » 5.96

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

, 5»/0 • „ 98.- - 99.—

Ruble Rusesc!...................... . 109.— » 110.—

Discontulă ... » 6*/a —8’/, pe ană.

(Avisu d-loră abonați!
Rngămu pe d-nii abonați ca la reinoirea pienumerațiunci s6 

bine oiaseâ a scrie pe ctiponulu mandatului poștalii și numerii de pe 
fâșia sub care au primită (Jiarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abon^zâ din nou s6 binevoiască a scrie adresa 
lămurită și s6 arate și posta ultimă.

ADM1N1STH. „GAZ. ’lliANb*

PublicatumUe JiASCEURIEl 1
’ — GHBBLA — SZ.UJVĂR

61 $
9

AMICULU FAMILIEI. Qimă b ii. tristicu și encicfo- 
pedică-literaru cu ilustratiiini, Cursiilă XI. — Apare 
In 1 și 15 di a lunei în numeri de căte l*/a—2*/a cole 
cu ilustrațiuni frumose; și publică arlicbi sociali, poe- 
siâ, nuvele, roinanuri, suvenirl de < ăietoriă ș. a. — 
Mai departe tracteză cestiuni literare și scientifico, cu 
reflesiune le cerințe'*) vieței praline; apoi petrece cu 
atențiune viâța som-lfi a Rcmâniloră de pretutindenea. 
precum și a celorlalte poporațmni din pairiă și străi
nătate; și prin ..moră dulce și salini alesă nisuesce 
a face câte o mă plăcută lamiliei strivite de grijele 
vieței; și peste Iotă nisuesee a întinde luiuroră indj- 
vidiloră din familia o petiecere nobilă ți instructivă.
— Prețulă de prenumerațiune pe anulă întregii e 4 fl. 
pentru România și străinătate 10 lianei — lei noi, 
plătibili și in timbre poștali.

PREOTUL ROMAN Re vistă biseri. e-că, scolastică 
și literară. Cursulu XIII. - - Apare in broșuri iunare 
de câte 21/*—31'. cole; și publică arti< Iii din sfera lu- 
turoril s< iințeloră teologice ți intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serhâlorl și diverse ocasimii, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și seientifice- 
lilerari. -— Pr< țulă de abonamentu pe anulă înlrcgă 
e 4 (1. — pentru România 10 franci - li noi plă- 
tibill și in bilele de bancă și in timbre postai.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu in Gherla
— Szamosujvâr, unde se inai allă >le verajare și ur- 
mătărele eârți:

Puterea amorului. Nuvelă 
vinară. Prețulă 20 cr.

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

Urnă volum!) 
103 poesii bine alese ți a- 
(dela 1 II 20 cr. la) 60 cr. 

poesii poporale culese de 
Ună vohimă din 14 cole.

oarandiali), a invgțătoriloră și a altoră bărbați de seo'ă, 
te V. (ir. Borgovană, profesorii preparandiahl. Pre
țuit! unui esemplară cu porto francată 1 fl. 80 cr. v. 
a. In literatura nostră pedagogică abia allumă vre-ună 
opă, întocmită după lipsele scoleloră năstre in mâsu'a 
în care este acesta! pentru aceea ilil și recomandăină 
mai alesă Directoriforă și invgțâtoriloră ca celoră in 
prima liniă interesați.

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

Manualii de Gramatica limbei române centru sca
lele poporali in 3 cursuri de Maximii Popă profesorii 
la gimnasiulă din Năsgudă. - Manualulă acesta este 
aprobată prin Inaltulo Minisleră de cultă și instruc
țiune publică cu rescriptulă de dafo 26 
Nr. 13193. — Prețulă 30 cr.

Nu mă uita. Colecțiune de versuri 
mate de iertăciuni, epitafiă s. a. Prețulă

Carte conducătore la propunerea calculărei in 
scola poporală pentru invețătoil și preparam}!. Bioș. 
I. scrisă de GavrilQ Trifu, protesorO preparandială. 
Prețuia 80 cr.

funebra li, ur-
50 cr.

e e e

originală de l’aulina• Opera unui omu de bine. Nuvelă originală. —• Continuarea nuvelei: . Idealulu pierdutăa — de Pan-• lina C. Z. RovinarO. Prețulă 15 cr.• Fontâna dorului. Nuvelă poporală de Georgiu• Simu. Prețuit! 10 cr.a Codrenu craiulă codrului. Baladă de Georgiu
Simu. Prețulă 10 cr.

Elu trebue se se însore. Nuvelă de Mat ia Sehwartz 
traducere de N. F. Negruțiu Ppțulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea 
lui DragOțO. Nuvelă istorică națională. Piețulă 20 cr.

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

Probitatea în copilăria. Schiță din <-f<ra educa- 
țiunei. După Ernest Legouve, membru ahl academiei, 
francesc. Prețulă 10 cr.

Barbu cobzarulti Nuvelă originală de Emilia 
Lungii. PrelulO 15 cr.

Hermann și Dorotea după \V. de (ioeihe, tradue- 
Ițiurie l'beră de Constantin Morariu. Prețulă 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragediă in 5 acte, dupâ Eu 
ripide, tradusă in versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

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

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în sa’ele 
gimnasiului dm Fiume prin Vineețiu Nicără prof. girn- 
nas. Cu poriretulă M. S. Regina României. Prețulă 
15 cr.

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

Trandafiri și viorele, 
Ioană Popii Rcteganulă. 
Prețulă 60 cr.

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
auru. Siudiu archeologică de I). 0. Olmesdu. Prețulă 
20 cr.

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

Renascerea limbei românesc! in vorbire .și scriere 
invederită și aprețială de Dr. Gregoriu Silași. (Opă 
completă ) Broșura l. II. și III. Prețulă broș. I. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Tole trei impreunâ 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Românii Cartea I. II. III. 
IV. cuprindândil materii forte interesante și amusanle. 
Prețulă la t6te patru 1 II., câte una deosebită 30 cr

Biblioteca familiei. Cartea I. cuprindă materii 
fărte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.

Colecte de Recepte din eeonomiă, industria, 
mereiu și chemiă, pentru economi, industriași și 
mereinnți. Prețulă 50 cr.

Economia pentru sculele 
II. Prețulă 30 cr.

Îndreptară teoretică și 
mentulă intuitivă in folosulil

cr.
90

le-
cr.

de ru- 
frumosă ilustrată pen- 

Cu aprobarea

popor, de T. Roșiu.

co
co-

Ed.

practicu pentru înveță-
eleviloră normali (pre-

Tiporatia ALEXI, Brașovă.

Cele uiai eftine eârți de rugâeiuui.
Mărgăritarulu sufletului. Carte bogată de rugă

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

Micultl mărgăritară sufletescu. Cărticică 
găciuui și cântări bisericescl
tru pruncii școlari de ambe secsele. 
jurisdicțiunei sup. bisericesc!. Prețulă unui esemplară 
broșată 1^ cr., — legată 22 cr., legală in pânză 26 cr.

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

Visulă Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei 
de D deu urmată de mai mulie rugăciuni frumose. Cu 
mai multe ic6ne
espedată Iranco e 10 cr.. 50 esemplare 3 II., 100 esem
plare 5 II. v. a.

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

frumose Prețuia unui esemplară
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