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Prietenia dintre cabinetul Taaffe 
și cabinetulu Tisza, ce a duratu 
vre-o none ani și mai bine, s’a de- 
ocliiatu.

De. unu timpii încoce organele 
guvernului ungurescă critică forte 
aspru politica ministeriului Taaffe 
și stările din Austria — - pote mai 
aspru chiar decât a criticat „Kreuz- 
zeitung11 stările din Ungaria — și 
și-au datu pe față deplina loru 
nemulțumire cu sistemulu domni
torii în Austria.

Acesta este cea mai noua și 
cea mai interesantă aparitiune în 
raporturile actuale dintre ambele 
jumătăți ale monarchiei dualiste, și 
pentru caracterisarea loru este de 
ajunsu a aminti, că unu numeru 
alu diarului „Neue freie Presse“ a 
fostă confiscată în săptămâna tre
cută de cătră procurorulă din Viena 
din causa unei telegrame din Pesta, 
care conținea unu resumată ală 
păreriloră foiloru guvernamentale 
unguresc! asupra politicei cabine
tului Taaffe.

Afacerea confiscărei acesteia a 
fostă adusă în discusiune în șe
dința de Sâmbătă a camerei de- 
putațiloră din Viena de cătră u- 
nulă din vorbitorii de frunte ai 
oposițiunei germane, căreia i sunt 
bine venite atacurile ce se îndreptă 
contra sistemului Taaffe din par
tea foiloră unguresc! și ale celoră 
din străinătate.

Cu mare satisfa cțiune a cons
tatată Dr. Sturm, că „și în țera 
vecină Ungaria se manifestă o 
resistență în contra sistemului aus
triacă". citândă între altele opi- 
niunea guvernamentalului „Pester 
Lloyd,“ care era cuprinsă în tele
grama confiscată. După ce foia 
ungurescă declară regimulă Taaffe 
ca ună „regimă antigermană,“ es- 
clamă: „Ni se pare, că a sosită 
timpulă pentru o întorcere. Or- 
ganismulă, care se numesce Aus
tria, nu mai pote suporta nouă es- 
cese naționale.“

Dr. Sturm a mai citată și pă
rerea organului lui Tisza „Nem- 
zet,“ care a iJisUi că „programulă 
lui Taaffe nu constă decâtă din 
promisiuni de acț! pe mâne și din 
concesiuni storse prin acestea, “ 
spre a ajunge la conclusiunea, că 
acum și în cercurile guvernului 
ungurescă se recunosce, că sgu- 
duirea unității de stată în Austria, 
ce-o producă și o voră produce 
esperimentele federalistice ale con
telui Taaffe, nu se unescu cu u- 
nitatea statului ungară și cu na
tura dualismului.

Contele Taaffe a răspunsă de
putatului oposițională germană 
cam iritată, că Austria este unu 
stată de sine stătătoră și că „în 
afacerile lui n’are să se amestece 
străinătatea, fiă ea dincolo de Laita 
ori și mai departe.“

Față cu imputarea, că regi
mulă actuală austriacă nu res
pectă unitatea statului și federa- 
liseză și diviseză Austria, răspunse 
Taaffe, că atâtă guvernulă câtă 
și maioritatea au -n vedere uni
tatea Austriei și voiescă să o în- 
tărescă. ,,Der“, dise elu, „nu o 

putemă întări decă vomă voi se 
încuiămă țările deosebite într’o co- 
liviă și să (țicemă, asta e Austria, 
ci trebue se fiinu cu considerare la 
istoriă și la cultura singuratice- 
loră regate și țări, cari suntă 
mândre de a face parte dintr’o 
mare Austriă.11

A mai f|isă apoi contele Taaffe, 
că guvernulă stă peste partide și 
că densulă are bunăvoința deși 
pote n’o nimeresce întotdeuna, der 
încercă și crede că-i va succede 
ca sprijinită de maioritate se sus
țină și de aici încolo o puternică 
și unită Austriă, er nu se-o creeze.

Din causa espresiunei sale de 
susă: „străinătatea fiă ea dincolo 
de Laita etc.,“ contele Taaffe a 
fostă atacată de câțl-va deputaț! 
din oposițiune imputându-i-se, că 
declară Ungaria ca stată esternă. 
O discuțiune înfocată s’a încinsă 
din causa acesta. Taaffe s’a cores 
că a voită se cțică numai „Ungaria 
și străinătatea11, er deputatulu Dr. 
Sturm a susținută în tonă de pro
testare, că în privința politică nu 
se pote numi Ungaria „străină
tate11, căci „ea formeză o jumătate 
a acestei monarcliii indivisibile, 
care încă și acț! posede ună mi- 
nisteriu comună, o representanță 
comună și o armată comună11.

Cercurile guvernamentale din 
Pesta snntă în doue privințe ne- 
mulțămite cu discusiunea acesta 
din parlamentulă austriacă, întâiu 
pentru că Taaffe consideră critica 
foiloră unguresc! ca ună amestec 
în afacerile Austriei, pe care-lu 
respinge; ală doilea pentru că 
Germanii din stânga au protes
tată cu atâta focă în contra cla
sării Ungariei între statele străine.

Cu tote aceste, foile d-lui Tisza 
atacă din nou posițiunea cabine
tului Taaffe, sfătuindu-lă să se 
împace cu Germanii și se se la- 
pede de maioritatea slavă.

Vomă vede care va eși victo- 
riosă din acestă luptă, Tisza or! 
Taaffe.

Decisiunea curiei reg. unguresc!
în proresulu <le presă alu „Gaz. Trnns.“')

Nr. 2649 1888 crim.
In numele Maiestății Sale Reycluil

Curia regescă ungurescă a adusă îu 
afacerea procesului de presă a lui Dr. 
Aurel Mureșianu și Stefan Bob an cu pen
tru delictul!! de ațîțare, pertractatu îna
intea tribunalului reg. ca curte cu jurați 
și judecată totă acolo prin sentința dela 
21 Martie 1888 nr. 1490, în urma cere- 
riloră de nulitate făcute din partea pro
curorului reg. la 22 Martie 1888 sub Nr. 
1708, er din partea lui Stefan Bobancu 
la 24 Martie 1888 nr. 1768, în ședința sa 
publică ținută la 12 Aprilie 1888 ur- 
mătorea:

decisiune:
Ambele cereri de nulitate se res

pingă, deorece împrejurarea, că preșe
dintele tribunalului de pressă a tălmă
cită în limba maghiară ma din decla- 
rațiunile și cererile acusatului Dr. Aurel 
Mureșianu făcută în limba română ; apoi 
împrejurarea, că fără a asculta pe pro- 
curorulu reg. președintele a împlinită ce

rerea aceluiași acusată ca să provoce pe 
jurați a se declara decă sciu românesce; 
în fine împrejurarea, că numitulă preșe
dinte a enunțată prealabilă partea aclii- 
tătore a sentinței, nu constitue o vătă
mare principală a formeloru ;

considerândă în deosebi, că tradu
cerea filcută de președintele, care cu- 
nosce limba română, a fostă declarată 
de cătră tălmaciulă, ce era de față, ca 
corectă și că președintele a fostă obli
gată a se convinge decă jurații chiămațl 
pentru a judeca pricepă pertractarea în 
tote părțile ei ;

considerândă, că disposițiunea țj-lui 
48 a susă memoratei ordinațiunl, după 
care personei care fnneționeză ca tăl- 
maciu trebue să i-seiajurămentulă, chiar 
în sensulă acestui §-ă numai în acelă 
casă este a se îndeplini, decă nu func- 
ționeză tălmaciulă stabilă și deja jurată, 
ci se întrebuințeză ca tălmaciu altă per- 
sonă capabilă ;

considerândă, că după protocolulă 
de pertractare ambii acusațl au fostă 
provocări să se declare cu privire la a- 
părarea loră și în urma acesta acusatulă 
Stefan Bobancu s’a învoită cu decla- 
rațiunea comună făcută de acusatulă Dr. 
Aurel Mureșianu, că prin urmare afir
marea procurorului reg., ca și când acu
satulă Stefan Bobancu ar fi fostă îm- 
pedecată în folosirea dreptului său de 
apărare, nu se pote privi ca dovedită ;

considerândă că după raportnlă tri
bunalului de pressă jurații suplențl au 
ocupată loculă loră în fața acusațiloră fi- 
indă separați de cătră membrii tribuna
lului, de cătră advocațl, de cătră părți, 
de cătră martori (? R. G.) și de cătră au
ditori numai prin aceea că scaunele unde 
ședeau jurații suplențl n’au fostă vecine 
cu scaunele celorlalți jurați și că prin 
urmare acesta nu se pote privi ca o vă
tămare a disposițiunilor § 49 ale memora
tei ordinațiunl;

considerândă, că conformă punctului 
b, § 34 ală procedurei de pressă din 27 
Maiu 1852 pentru articululă scrisă de a- 
cusatulă Ștefan Bobancu și redactorulă 
diarului Dr. Aurelă Mureșianu este res
ponsabilă, căci densulă a recunoscută, 
că pomenitulă articula s’a scrisă și pu
blicată cu scirea și la ordinulă său, este 
corectă procederea, după care în contra 
amenduroră acusațl s’a intentată și per
tractatu deodată procesulă;

considerândă, că Nr. foiei „Nem- 
zetu, din care a începută a ceti aperă- 
torulă acusațiloră, nu a formată ună actă 
ală cercetării penale, președintele tribu
nalului a procedată corectă după §-ulă 
65 ală pomenitei ordinațiunl când a inter- 
disă acestă cetire.

considerândă în fine că după §-ulă 
7 a desă pomenitei ordinațiunl, neceren- 
du-se pentru cualificarea de jurată cu
noștința limbei române ci avendă locă 
în astfelă de cașuri tălmăcirea transla
torului, acelă gravamenu ală acusatului 
Ștefană Bobancu, că intre jurați s’au 
aflată și de aceia, cari nu sciu româ
nesce, este lipsită de orl-ce basă.

Budapesta 12 Aprilie 1888.
Szabo Miklos m.p. Tomesânyi Morm. p. 

Nr. 2311 1888
Tribunalulă regescă comunică acestă 

decisiune a înaltei Curie reg. ungurescl 
procurorului reg., acusațiloră și apărăto
rului spre știință, cu acelă adausă, că în 
urma acestei decisiunl sentința primei 
instanțe de sub Nr. 1490 1888 a ajunsă 
la valoare de dreptu și că timpulă in- 

deplinirei obligăminteloră espuse în acea 
sentință a sosită.

Clușiu la 20 Aprilie 1888.
Dela tribunalulă reg. ca judecătoria 

de pressă cu jurați.

Peterffy Domokos m. p. 
președinte.

Kocsi Andor m.. p. 
notaru.

Austro-Ungaria și concentrările 
rusesci.

O corespondență din Pesta adresată 
cătră „Pol. Korr.“ accentueză, că știrile 
despre înaintările mai nouă de trupe că
tră granița austriacă, care în pressă un
gurescă și mai multă în pressă streină 
au provocată o impresiune cam neliniș- 
titore, în cercurile dătătore de tonă din 
Viena și Pesta n’au venită nicidecum ne
așteptate, deorece aceste locuri suntă in
formate deja din tomna anului trecută 
despre firma intențiune ce o are Rusia 
d’a întreține în permanență în districtele 
dela granița dinspre Austro-Ungaria și 
Germania ună efectivă de 300,000 ostași 
așa că înaintările de trupe rusesci în di
recțiunea arătată continuă pănă ce se 
va ajunge cifra numită. Naturală că, 
deși aceste concentrări de trupe din punc- 
tulă de vedere arătată nu pote însemna 
o imediată amenințare, totuși suntă re
gretabile sub tote împrejurările, fiind-că 
Austro-Ungaria e nevoită să se familia- 
riseze cu ele și să pregătescă contra- 
măsurl corăspundătore.

Școla poporală— școla de educațiune.
(Urmare.)

Pentru instrucțiunea în școlă de e- 
ducațiune pedagogii cei mai celebri pro
pună următorulă plană:

1. Instrucțiunea să se facă cu fun
damentă, să se mărginescă numai asupra 
celoră mai importante lucruri, să deș
tepte automaticia și revii a după învăță
tură și cugetarea propria a școlarului, și 
materia instrucțiunei să se concentreze 
cu esercitarea limbistică.

2. Mai alesă să se cultiveze simță
mintele și voința.

3. Să se cultive cu fundamentă limba 
maternă în spirită ideală-etică.

4. Direcțiunea îu matematică și is
toria naturală să nu domineze.

5. Istoria să se propună așa, ca să 
formeze judecata etică și caracterulă.

6. Cantulă și desemnulă au să cul
tive sîmțămentulă estetică.

7. Pe instrucțiunea religiosă-morală, 
care transpune tote lucrurile în lumină 
etică, este a se pune cea mai mare di- 
ligință.

8. Caracterulă etică ală învățătoru
lui să pătrundă și să încăldescă fiăcare 
specie de instrucțiune.

b) Disciplina școlară. Educa- 
țiunea are lipsă necondiționată de disci
plina școlară folosindu-se spre acesta de 
deosebite mijloce, precum: îndatinarea, 
lauda și pedepsa. Prin ce trebue si 
ai să faci, ca școlariulă să fiă adusă 
într’acolo, ca să se supună de bună voiă 
sub legile ordinei și ale buneloră mora
vuri ?

Disciplina școlară asigură ajungerea 
scopului de educațiune și seutesce și pro- 
moveză sănătatea și moralitatea copiiloră. 
Ea este așaderă forte inportantă, și unde 
ea lipsesce, nu se ajunge scopulîî școlei. 
Ună mijlocă importantă ală disciplinei 
este instrucțiunea cea bună; căci acesta 
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înlănțuesce spiritile tinerele în așa mă
sură. îneâtă prin acesta rămână scutite 
mai înainte de tote de o purtare rea și 
necuviinciosă. Cu deosebire Comeniu și 
Diesterweg suntă aceia, earî au avisată 
cu totdeadinsulă la acesta mijlocii dis
ciplinarii. Celil dintâiu dice că: „Decă 
studiile suntă bine întocmite, atunci ele 
însăși prin dulceța lorii atragil la sine 
spiritile. In casa contrara, nu școlarii 
suntil de vină, ci învățătorii.11

„Adevăratulă didactica14, dice Dies- 
terweg, „este totil-odată și unii disci- 
plinatoră; cine se pricepe bine la instruc
țiune, se pricepe și la disciplină, cine 
instrueză bine, acela și disciplineză biue.“ 
Obiectele de instrucțiune, după părerea 
cea vecliiă, der adeseori uitată, sunta 
nesce discipline. Acestea teoreme au 
fosta necunoscute, cât timpa dictarea îna
inte se considera de chiămarea învăță
torului. De când însă sub „a învăța pe 
alții11 se înțelege mai multa, ba cu to- 
tula altceva, decâta a împărtăși cunos- 
cințe, adecă cu unii cuvântă a educa, 
de atunci nu se mai află nici unii învă
țători bunii, carele să nu pricepă toto
dată a discipEna școla. Ca învățătoră 
ela face pretensiune la atențiunea, dfii- 
gința, voia de învățare, capacitatea de 
a învăța, capacitatea de vorbire, auto- 
maticia, la înfrânarea de sine a școla
rului, la tote puterile lin, chiar și la i- 
nima și la caracterulil școlarului; adecă 
elă reguleză, dă direcțiunea și-lă disci- 
pEneză pe școlarii, atâtă înăuntru câtă 
și în afară. Ordine esternă, bunăcuvi- 
ință, moravuri, spirită de associate 
și ascultare, regularitate în venire, în 
mergere, când stă, când șede, precum și 
în pregătirea și acurăteța lucruriloru, iu
birea cătră obiectă, cătră învățătorii și 
cătră școlă, așaderă și veritate și încre
dere — suntu urmărfie influinței princi
piului viu și educătoră ală școlei, adecă 
ală învățătorului vioiu, capace de a cu
geta și a voi. Chiar și pedepsele tre- 
bue uitate prin stârnirea iubirei spre lu
cru. Și acestă iubire spre lucru trebue 
produsă prin lucrarea însăși. Simțămân- 
tulă puterei încontinuu desvoltătore deș
teptă din nou boldulil spre desvoltare. 
Decă nu se întâmplă acesta, adecă când 
instrucțiunea ea însăși nu este educă- 
tore, ci numai învățătore, adecă împăr- 
tășesce sciință, aci nu pote fi vorbă de 
o instrucțiune cultivătore.

Alte mijloce ale disciplniei mai sunt 
premiarea și pedepsa, mandatulă, supra- 
veghiarea, esemplifiă. Premiarea să a- 
pară ca laudă, ca o încuragiera, seu ca 
ună senină de onore. învățătorulă să se 
nisueseă a ține măsura. Pedepsele suntă 
seu pedepse onorifice, seu liberali, seu cor
porali. Pentru aceea să amâne învăță- 
torulu execuțiunea unei pedepse corpo- 
rah pănă la finea instrucțiunei. In con

tra eroriloră rele morali ale scolariloră, 
precum este cerbicia, nerușinarea, min
ciuna și hoțiile, sîugurulă mijlocă ajută
tori este pedepsa corporală și în atari 
cașuri educatorulă să nu se lase a fi 
condusă de o umanitate și sentimenta
litate falsă, căci atunci elă nu merită 
numele de educătoră.11 Asupra pedepsei 
corporali dice Pestalozzi în foia sa săp
tămânală pentru cultivarea omenfioră: 
„Noi de sigură n’avemă dreptate când 
așteptămă dela puterea cuvinteloră gole 
ca ea să influințeze asupra boldului pof- 
teloră sensitive și a crede că putemă 
îndrepta după voia nostră voia copilu
lui fără pedepsă și numai prin o sin
gură imaginare a pedepsei. “ E însă pă
rere de multi aprețiată, că umanitatea 
nostră înălțându-se la o delicateță, așa 
dîcendă, în nici unu casă nu mai con
cede, , chiar și a cugeta la mijloculă a- 
cela grețosă și dură, adecă ală bătăiei. 
Insă nu este delicateța umanităței nostre, 
carea ne conduce astfelă, ci slăbiciunea 
ei. Pentrucă tu poți vede în aresturi și 
în casele nebuniloră urmările acestoră 
slăbiciuni, și poți aucji printre lacrimi 
vocea plângătore esprimându-se: „Decu 
tatălă meu și muma mea m’ar fi pedep
sită la prima îndărătniciă, atunci acum 
n’așă fi monstru înaintea lui Dunumdeu 
și înaintea 6meniloră.u

Esperiența mai învață, că pedepsele 
corporali aphcate în scolele și în cercu
rile înalte famiEaiî ale AngEei n’au 
restrînsă formarea caracterului. Insă 
pedepsa corporală este de a se apEca 
numai pentru erori și transgresiuni de o 
natură mai seriosă și nici odată în con
tra slăbiciunUoră intelectual. Invățăto- 
rulă celu bună să se nisuiescă în con
tinuu într’acolo, ca câtă se pote să nu 
apEce niciodată acestă pedepsă. Cea mai 
bună scolă este aceea, unde nu este de 
lipsă pedepsa corporală. In aplicarea 
pedepseloră are să observe învățătorulă 
o ordine treptată cam în ordinea urmă- 
tore: ațintirea privirei, semnă cu mâna, 
admoniere, mustrare, înfruntare, eșire 
din bancă, arestă.

Celu mai importantă și mai decicle- 
toră lucru pentru disciplina școlară este 
personalitatea învățătorului. Esemplulă 
învățătorului esercită o putere adnifia- 
bilă. Decă învățătorulă este iubitoră de 
ordine, punctuosă, blândă, binevoitoră, 
dreptă, voiosă, atunci așa voră fi și șco
larii. Ună învățătoră, care are autorita
tea de lipsă, atrage pe școlarii săi la 
sbie prin o putere miraculosă și îi educă 
fără multă predicare, îndemnându-i spre 
iubirea de dreptate și spre virtute. La 
acestă autoritate ajunge învățătorulă mai 
alesă prin iubire, dreptate și consecință. 
In aceste trei calități ale învățătorului 
bunu zace secretulă educațiunei, ele sunt 
cari mai nainte de tote conducă la o 

disciplină bună școlară. Semnele prin 
cari se pote cuudsce buna disciplină 
școlară simtă următdrele:

a) o posițiune cuviinciosă a corpu
lui copifioră, b) atențiunea încordată a 
copiiloră, e) răspunsurile cele tari și 
complinite ale copiiloră, (!) scrisorea fru- 
mosă și curățenia în libelele de scrisă, 
e) bucuria de învățare a copiiloră.

Pe acestea cinci lucruri are să pună 
inspectorulă scolei clfiară atâta pondă 
ca și pe a sci și a pute. Pentru aceea 
inspectorulă școlară să nu esamineze tot- 
deuna elă însuși pe copii, ci icl-colea 
să se mai uite și să asculte.

(Va urma.)

SCIRLLE PILEI.
Ilustritatea Sa d-lă Archimandrită 

Dr. II ar ion ă Pu.șcariu a visitată 
în decursă de aprdpe două săptămâni 
Eceulă, scolele comerciale și reale rom. |de 
aci, asistândă des la prelegeri. In două 
conferințe ale corpului profesorală șl-a 
espusă observările și propunerile sale. 
Aseră a fost o cină comună în onorea 
densului la „Pomu verde. “

*♦ *
D-nii profesori Ioană Popea și 

Andreiu Bârseanu facă cunoscută în 
„Scola și FamiEa11 cetitoriloră ei, că s’au 
retrasă dela redacțiunea foii.

Regretămă acestă retragere, ce nu 
nl-o putemă expEca, căci sub redacțiu
nea d-loră „Scâla și FamiEa“ ajunsese 
a fi o foiă pedagogică de netăgăduită 
valore.

** *
Suntă transferați căpitanulă de cl. 

I Ionă Hum ița dela regim. 51 la ală 
31 regim, de inf., locotenentulă George 
Petr o vană dela regim. 2 la regim. 
52 de inf.

■i" A *
Efectivulă de pace ală tru

pe lor ă de trenă se sporesce dela 1 
Main cu 4 căpitani cl. I, 4 căpitani cl. 
II, 13 locotenențl și 12 sublocotenenți.

* *
Organisarea Lugoșului în 

o r,a ș ă cu magistrată regulată, 
concesă de ministeriulă ungurescă de in
terne, în urma unui condușii luată cu 
maioritate de voturi de representanții o- 
rașului, s’a amânată pe timpă nedeter- 
minatu.

*❖ *
Ună Țigană, Jidovă ori Armeană, 

cu nume românescă, anume VasiEe Popă 
din Orăștia, locuitoră în Szekelyhid (?) 
comit. Bihorului, șl-a maghiarisată nu
mele în „Pap“.

Bine că mai scăparămă de un stre
ină în cine scie ce slujbă ungurescă. 
N’ar strica să scăpămă câtă mai curând 
de tote uscăturile.

♦* *

Reuniunea museului arde
leană a preEminată veniturile pe anul 
1888 cil 23,351 fl. 60 cr., cheltuelile cu 
23,160 fl.

♦ * *
Maiestatea Sa a concesă, ca Epis- 

copulă săsescă din Ardeală Dr. Teutsch 
să primescă și se porte „Crucea de ca- 
valeră“ (Comthur) ală ordinului săsescă 
ernestină și „Crucea de cavaleră“ (Com- 
thuij șoimulă albă cu stea ală ordinului 
săsescă dhi Weimar.

* A *
Cu contractă și cu cauțiune de 60<> 

fl. în bani gata e de ocupată postulă 
de magistru poștală pentru oficiul 
poștală și telegrafică din gara Simeria, 
comit. Hunedorei. Leafa e 1000 fl. pe 
ană, 140 fl. cheltuell de cancelariă, 54 
fl. cheltuell de înmânare, 300 fl. cheltu
ell de împachetare și 300 fl. cheltuell 
de însoțire a trenului, 10" () tantiemă, din 
venitulă brută ală oficiului telegrafică, 
3 cr. competință pentru fiecare telegramă 
presentată din afară de oficiu, în fine 
clieltueE, ce se voră hotărî mai târdiu, 
pentru unu curieră care să circule între 
gara Simeriei și Rapoldă în totă dina 
odată. Concurențn cu avere se preferă. 
Petițiile se adreseză în timpă de 3 săp
tămâni la direcția poștală și telegrafică 
din Sibiiu.

Convictti (internat^) românii în 
Baia-mare.

Multă onorate D-le Redactoră!
Românii din comitatele Sătmară, 

Sălagiu și Solnocă-Dobâca, cari, pentru 
apropierea, suntă siliți au educa copii în 
Baia-mare, a făcută acea tristă experiințâ, 
că copiii loră, deși îi costă multă, nu ca
pătă acea crescere morală, care să-i facă 
capabili de a deveni cetățeni adevărațl 
ăi patriei și membri folositori ai reli- 
giunei și națiunei străbune, și încă din 
acea causă, pentrucă familiile mai bune 
în Baia-mare nu suntă dedate a primi 
spre îngrijire atari eopn. Prin urmare 
părințE, cari își ducă copE la gimnasiulu 
de stată din Baia-mare, suntă siEți a-i da 
în cuartiră și viptă în așa locuri, unde 
pe crescerea morală a cophloră nu pună 
mare prețu și încă și astfelă de locuri 
suntu forte scumpe din lipsa concurenții.

Din acestea și alte multe motive, 
cari nu se potu da pubEcitățE, și pentru 
că în aceste părți nu esistă nici ună ins- 
titută românescă, Românii din părțile 
Băii-mari s’au decisă a forma o societate 
pe acții cu scopă de a înființa în Baia- 
mare ună convictu gr. cat. română, ca 
în acelă institută să se potă cresce ge- 
nerațiunea tineră cu mai puține spese 
și în direcțiune religiosă-morală.

Pentru ajungerea acestui scopă amă 
esrnisă tuturora aceloră prestimați D-ni, 
despre cari au socotită că se voră in-
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Prislea și FridiîncLelU.
Poveste.

A doua seră s’a dusă eră cu flue- 
rița, căci dorulu fetei îlă muncea prea 
multă, der acum mama fetii îlă necinsti 
cu cuvintele cele mai urîte.

Prichindelă acum de supărare și de 
rușine se decide a’și perde urma dintre 
omeni. Cum sosi cjiua, își și ia drumulă 
spre pădure și se totă duce de nu se 
mai opresce. Așa, rătăcindă elă prin a- 
cele păduri încă neumblate de piciorulă 
omenescă, aude o larmă mare. Se apro
pie pe încetulă ca să vadă ce e acolo. 
Și ce vede ?... Erau trei feciorașl de 
dracă, cari se certau lângă o fântână. 
Să mergă seu să nu mergă spre ei — 
își dicea — der odată își ia inima în 
dinți și se apropie de ei.

— Ce aveți voi aicea de faceți a- 
tâta larmă,“ le dice, „au nu scițl voi că 
a eșitu împăratulă la vânătore și nu pote 
vena nimică de gura vostră? Ați tăcută? 
....căci de nu, nu e bine de voi!“

— „Tăcemă, domnulă nostru,tt răs
pundă deodată dracii, „iată noi ne cer- 

tămu pentru trei lucruri ce ne-au rămasă 
de moștenire dela tatălă nostru și nu ne 
putemă împăca.11

— Și cari suntă acele lucruri? le 
dice erășl Prichindelă.

— E o căciulă, o păreche de opinci 
și ună bastonă.

— Și ce putere are căciula?
— Căciula are puterea aceea, că a- 

vendu-o cineva pe capă se pote străeura 
ori și imde chiar și în adunări, fără de 
a fi observată de ochiulă omenescă.

— Ce putere au opincile ?
— Opincfie au puterea aceea, că în- 

călțându-le și dicândă cuvintele: țup ! 
țup ! țup ! opincuțele mele unde gândescă 
acolo să fiu. acolo și ești.11

— Der bastonulă ce pusere are ?
— Bastonulă are puterea aceea, că 

de vrei a amenința cu elă spre cineva 
îndărăptă, acela se preface în stană de 
piatră.

— „Am înțelesu,“ le dice Prichin
delă, „și decă vă învoițl, eu facă pace 
între voi.“

— „Și care este pacea? îlă între
bară dracii.

— „Să vă duceți fiăcare în câte ună 
verfu de munte și anume: tu colo! tu 

dincolo! și tu dincolo! și când voiu stri
ga eu: hop! voi toți trei să fugiți spre 
mine și acela, care va ajunge mai îna
inte, să ia căciula, ală doilea să ia o- 
pincfie și ală treilea, bastonulă.11

— „Forte înțelepțesce!“ răspundă 
drach, și să și duce fiăcare spre loculă 
arătată.

Acum Prichindelă își trage căciula 
pe capă, încalță opincEe, își ia basto
nulă în mână și când socotesce c’ară fi 
ajunsă dracii pe verfulă munțiloră, le 
strigă odată: hop! DracE cum audă 
gura lui Prichindelă, o și întindă spre 
fugă și veneau nene așa de iute, de cre
deai că suntă trei săgeți, atunci Pri
chindelă încă nu gerde timpulă, amență 
cu bastonulă spre ei... și dracii tustrei 
se prefacă în câte o stană de pietră.

Prichindelă se aședă acum la fân
tână și bea apă din ea, apoi se spală pe 
mâni și pe față, căci apa aceea, după 
spusa draciloră, era vindecătore de tote 
bolele.

Ce’i vine lui Prichindelă iarăși în 
minte?... Să se ducă la fata din gră
dină. Și dicendă: țup! țup! țup! opin
cuțele mele, unde gândescă acolo să fiu! 
se și trezesce deodată în grădină. Fata 

din întâmplare era aci, se juca iarăși cu 
mărulă de aură. Ea îlă primesce cu 
bucuriă pe Prichindelă, căci scia bine 
că are se mai înșele ceva dela dânsulă 
așa se preumblă amândoi câte-va ore 
prin grădină. Prichindelă E istorisesce 
aventurile lui din pădure, ba fi descrie 
și fântâna verde cu apa cea gustosă și 
vindecătore de bole și în fine fi face 
propunerea s’o ducă într’ună minută pănă 
acolo și în ală doilea minută — după 
ce voră bea apă — înapoi. Fata se în- 
voesce, se urcă pe spatele lui și Pri
chindelă o duce. Aci beau apă se spală 
pe mâni și pe fașă și apoi sepregătescă 
de plecare. Fata, care aucjise și văduse 
secretulă opincfioră, fiu rogă pe Pri
chindelă ca acum la întorcere spre casă 
să’i dea ei opincfie s<5 le încalțe. Pri
chindelă nu-i înfrânge plăcerea și i-le 
dă. Fata șiretă ce face? După ce în
calță opincfie, dice încetă: țup! țup! țup! 
opincuțele mele, unde gândescă acolo să 
fiu! și Prichindelă rămâne cu buzele 
umflate lângă fântână.

Prichindel după ce se vădu de nouînșe- 
lată se năcăji focă der n’avea ce face, 
căci elă însuși purta vina la acesta. Acum 
începu a căuta drumulă pe unde venise 
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teresa de causă, apelulă, prospactulă și 
cola de subscriere aci alăturate, și se 
rogă și pe calea jurnalistică, ca On. pu- 
blicti română să binevoiască prin sub
scriere de acții a face posibilă ajungerea 
acestui scopă culturală.

In interesulă causei vă rugămă Multă 
Onorate Domnule Redactorii, ca aceste 
ordurl și adusele alăturate să binevoiți 
în celă mai deaprope numără a-le publica 
în prețuita Domniei Vostre ±oiă.

Coinitetulu.

Prospectă.
O parte însemnată a inteligenței ro

mâne, precum și a poporului din comi
tatele Sătmară, Selagiu și Solnocă-Do- 
bâca, întrunindu-se în o conferință la 11 
Febr. st. n. în Șiomcuta mare, după o 
desbatere seriosă, — constatându-se ne
cesitatea m'gentă, - - s’a prouunciată pen
tru formarea unei societăți pe acții cu 
scopă de a înființa tină convictă gr. cat. 
română în Baia mare.

Pe basa și din încredințarea acestei 
conferințe, noi subscrișii primindă sar
cina și respunderea circumscrisă în arti- 
clulă XXXVII, din anulă 1875, esmi- 
temă următorulă prospectă și cola de 
subscriere, pe lângă acea umilită rogare, 
ca Onoratulă publică română, conside- 
rândă, nu atâtă eventualulă profită ma
terială, ci mai vertosă scopulă morală și 
culturală ală institutului, ce se intențio- 
neză a-se înființa: să binevoescă prin 
subscriere câtă mai numărosă de acții, 
a face posibilă ajungerea acestui scopă.

1. Societatea formândă are de scopă 
a înființa, în celă mai scurtă timpă po
sibilă, ună convictă în Baia mare pen
tru tinerii gr. cat. români, cari studieză 
la gimnasiulă de stată din acesta orașă, 
și încă așa, ca în acestă convictă pe 
lângă ună preță moderată, studenții 
primiți prin organele destinate de sta
tutele societății înființânde să fiă prove- 
duțl cu cuartiră, viptă și cu tăte cele 
de lipsă pentru crescerea trupescă și spi
rituală în sensulă morală, culturală și 
națională, sub inspecțiunea organeloră 
designate spre acestă scopă în statutele 
societății. — Se face îngrijire în statu
tele societății, ca din contribuirl bene
vole să se formeze ună fondă separată, 
pe basa căruia cu timpă să se potă primi 
gratis studenții seracl gr. cat. români 
cu capacitate alesă și purtare bună.

2. Capitalulă, care se poftesce pen
tru înființarea și adjustarea amintitului 
institută se prelimineză în suma de 25 
mii florini v. a. Acestă capitală în adu
narea constituantă se pote ridica seu 
micșora.

3. Acestă capitală se va acoperi prin 
subscrierea aloră 500 acții de câte 50 fl. 
v. a. din care sumă 10% și de fiesce- 
care acțiă 1 fl. v. a. spese, suntă a se 
solvi în bam gata de-odată cu subscrie
rea, eră restulă în rate lunare de 10% 
și în casă de întârdiare 6% interesurl.

4. Terminulă pentru subscrierea ac- 
țiiloră se defige pe 15 Maiu st. n. 1888. 
pe care termină, toți acei prea stimați 

întâia oră p’aci, der unde era să’lă mai 
afle prin pădurea acesta neumblată...! 
Deci îșl ia o direcțiune și pornesce spre 
acesta și se totă duce, der aude deodată 
că’lă strigă cineva.

— Măi Pricliindelă! măi Prichindelă 
vino încoce!

— Și cine mă strigă? — răspunde 
Prichindelă, — că nu vădă pe niminea

— Mă vei vede îndată, — adause 
vocea — apropiă-te numai de ștejarulă 
celă mare, ce stă înaintea ta, cerceteză 
mai deaprope la cojalui și vădendă ună 
șirofiă (șurupă) sucesce-lă în afară să esă 
și eu de aci.

Prichindelă nu zăbovesce, cerceteză 
copaciulă și atlândă șirofulă, ’lă totăin- 
vertesce pănă ’lă scoate afară. Acum 
ce’i mai vădură ochii!... ese prin găuri- 
cea făcută în urma șirofului ună fumă 
negru, care se întinde în susă. Din acelă 
fumă rămâne ună dracă mare și încor- 
nurată care se adreseză cătră Prichin
delă răstită:

— Alegeți iute mdrtea cu care vo- 
iescl să te omoră, căci eu n’am timpă 
multă de perdută cu tine aci!

— Da bine, asta e răsplata, fiindcă 

domni, cari au primită acestă prospectă 
și cola de subscriere, sunt rugați a-le re
trimite împreună cu 10" „ ale sumei sub
scrise domnului Nicolau Nilvanu advo
cată în Șiomcuta mare, alesă cassariu 
interimală.

5. Pe basa articlului XXXVII 
150 punctulă 6 din anulă 1875 ne re- 
servămă dreptulă de a pute pune insti- 
tutulă înființândă sub scutulă morală 
ală guvernului diecesană gr. cat. din 
Gherla.

Prospectulă acesta espedându-se nu- 
merisată, suntă rugați acei preastimațl 
domni, cari l’au primită , ca și în acelă 
casă neașteptată, când nici o acțiă nu 
s’ar subscrie, să se retrămită numitului 
domnă cassariu interimală, pentru-că a- 
vemă lipsă de acela pentru efectuirea 
controlării.

Dată în Șiomcuta mare, la 10 Feb. 1888.
Iosifă Popă arcliid. și prop., George 

Popă propr. în BasescI, Vasile Burugaiu 
advocată. Nicolae Nilvau, adv., Ludovică 
Mană, farmacistă. (Nedescifrabilă) adv. 
Vasiliu Imbre, adv. și proprietară. Ște
fană Bilțiu, protop. Dr. Vasiliu Lucaciu 
parochulă Sisiesciloră. Ioană Popp adv., 
Gabriel Szabo profesoră. Ioană Druma- 
riu, advocată. Eliă Popă, învățăt. conf. 
Teodoră Blaga, învăț. Ioană Cociană, 
adv. Demetriu Suciu adv.

Multii stimate Domnule!
Conferința concliemată pe 11 Fe

bruarie a. c. în causa înființărei unui 
convictă în Baia-mare, și ținută în Șom- 
cuta-mare în presința și cu -participarea 
unui numără forte frumosă de inteligență 
română de prin tote părțile, — cu cea 
mai profundă căldură și cu celă mai 
surprindetoră entusiasmă plăcută ală i- 
nimei, toți cu ună cugetă au primită 
ideia, pe câtă de sublimă pe atâtă de 
salutară, edicândă lipsa neamânaveră a 
înființărei unui convictă română gr. cat. 
în Baia-mare.

Deși suntemă, și a fostă și confe
rința, la cunoscința obstaculeloră grele 
materiale ce ne stau în cale întru reali- 
sarea ideiei atâtă de măreță, practică și 
salutară, — și deși împrejurările finan
cial de presinte pentru noi suntă de 
totă nefavoritore, totuși în butulă tutu
rora impedecămenteloră, ne-am resolvit 
și decisă ca pe acții câte de 50 fl v. a, 
la numără 500 acții — a intenta glori
ficarea scopului atâtă de sântă, căci, 
precum de mari ne suntă lipsele mate
riale, pe de <lece ori atâtă de mari și 
ireparabile ne suntă daunele spirituali și 
religionare ce în epoca acesta aplicaveră 
spre cosmopolitismă amenință cu amal- 
gamisare generațiunea nouă, speranța 
națiunei nostre.

Legile din vigore ale patriei — și 
anume legea de naționalitate — permite 
și garanteză fiă-cărei naționalități din 
patriă desvoltarea și cultivarea liberă a 
limbei și literaturei naționale, și profe
sarea religiunei sale.

Apoi la noi Românii, limba și re- 
ligiunea, acestea tesaure scumpe și pre- 
țiose ce din veacurile cele mai tempes- 
tose, ce din timpurile cele mai grele, 
ne-au mântuită individualitatea națională, 
atâtă suntă de strînsă concrescute la o- 
laltă, încâtă perdendu-ne limba, perdem 
și religiunea și viceversa.

te-am scosă din acestă locă ? îlă întrebă 
Prichindelă.

— Asta! — adaoge diavolulă — și 
iată pentru ce! Pe mine, pedepsindu-mă 
tatălă meu, m’a pusă în acestă locă de 
mai mulțl ani. Am totă așteptată ca 
să vină cineva să mă scape, der n’a ve
nită. Atunci am disă, că mai așteptă 
încă o sută de ani și pe acela, care mă 
va scote îlă voiu noroci. Am așteptată 
o sută, am așteptată două sute de ani și 
totă înzadară. Atunci am disă iarăși cu 
jurămentă, că pe acela, care va veni mai 
târdiu, îlă voiu omorî, lăsându-i dreptulă 
să’șl alegă elă felulă morții. Au trecută 
d’atuncl trei sute de ani, prin urmare tu 
ai venită pre târdiu, deci gătesce-te, căci 
cum îți spună, nu pre am timpă de 
perdută.

— Sunt gata, păcatele mele — răs
punse Prichindelă, — și decă ml-a fostă 
sortea așa, n’am ce face decâtă să mă 
supună ei. Der înainte de morte te rog 
a ’ml face și mie o plăcere: mie totă nu-mi 
vine a crede ca tu, o tereteniă de dia- 
volă, să fi eșită din copaciu prin acestă 
găurice. Mai probeză’ml acesta încă o- 
dată și apoi fii cu mine ce-țl place!

[Va urma.]

Uuă poporă, o naționalitate astădl 
în evulă civilisațiunei moderne, în acelă 
gradă numără, în aceea măsură ponde- 
reză și se validiteză în concertulă po- 
poareloră și a naționalitățiloră, la care 
gradă .și ponderositate ’lă cualifică cul
tura s’a spirituală și morală.

Și ore adl, în epoca luminării, în 
timpulă desvoltării, când tote poporele 
menite spre vieță se mișcă ca albinele 
întru strîngerea, întru coadunarea ali- 
menteloră spirituali, — ore numai noi 
Românii să mai dormitămă în letargiile 
indolenței, — ore față de tesaurele cele 
mai scumpe, pe cari străbunii noștri 
cu limbă de morte ni le-au lăsată întru 
conservarea naționalității și religiunei 
nostre e destulă și consciențiosă scusă 
,,sărăcia“, — ore împrejurările nefavo
rabile financiare suntă destulă de accep
tabile argumente pentru ca față cu culi 
tivarea limbei și păstrarea religiune- 
nostre, și mai alesă față cu crescerea 
tinerimei nostre — și mai încolo să fimă 
nepăsători și absolută pasivi ? Ună omă 
singuratică, ună individă pote sucumba 
sub greutatea sărăciei, der ună poporă 
vigurosă, cu o inteligință menită spre o 
soarte mai fericită, ună poporă care în 
decursulă seculeloră vitrege a dată atâtă 
de eclatante dovedi despre vivacitatea 
energia și târia sufletului său — adi 
prin sărăciă să fiă dată prăcții temporali, 
prin sărăciă să’șl lase în stagnare cele 
mai scumpe tesaure cari ’lă cualifică la 
individualitate națională? Oh! nu se 
poate ! E ună păcată greu aș’ presupune 
una ca acesta.

In acestă convingere sacră și pre 
lângă aceste presupuneri, subscrișii — 
ca autorisații conferinței — avemă o no re 
aci sub ./• a vă acluda o coală pentru 
subscrierea acțiuniloră, rugându-ne ca să 
binevoiți cu celă mai ardinte zelă a îm- 
brăcioșa causa acesta sfântă, și în cer- 
culă de cunoscință și activitate a d-vostră 
a mijloci subscrierea și asigurarea aloră 
câtă mai multe acțiuni, — er coala de 
subscriere cu resultatulă obținută pănă 
la 15 Maiu a. c. a le trămite sub adresa 
D-lui Nicolau Nilvanu, advocată în Șom- 
cuta Mare [Nagy - Somkut, Szatmâr 
megye].

Causa e sfântă — și decă mai esistă 
în pepturile noastre adhesiime cătră limba 
și religiunea noastră națională — vomă 
isbuti căci D-deu e cu noi!
Dată în Șiomcuta-Mare, 19 Febr. 1888.

Membrii eoniitetulni eseeu 
tivii, subscris! în Prospectulă 

alăturată.

IntemplărT diferite.
Sinucideri. O artistă de frunte din 

Pesta s’a sinucisă. E tragediana Pulszky. 
Acum câțiva ani s’a căsătorită din iubire, 
bu deputatulă Carol Pulszky, fiulă scrii
torului Franciscă Pulszky. Dragostea 
artistei pentru bârbatu-său nu ținu multă, 
căci ea se înamora de ună amică ală 
bărbatu-său, totă deputată. Urmarea fu 
că cei doi amici se duelară, fiindă băr- 
batulă actriței greu rănită. Curendă după 
acesta, ea se aruncă în Dunăre, de unde 
însă fu scăpată de nisce luntrași și dusă 
acasă. Der aci se otrăvi. — Totă în 
Pesta s’au sinucisă în săptămâna trecută 
4 persone într’o <li: o fată de 16 ani s’a 
împușcată, o fată de 22 de ani s’a otră
vită, ună librară s’a împușcată ună pro
fesoră s’a aruncată în Dunăre.

Condamnată la morte. Tribunalulă mi
litară din Viena a condamnată la morte 
prin împușcare pe soldatulă Michailă 
Schmidt, fiindă că a omorîtă pe came- 
radulă său Moses Aron când într’o nopte 
erau amendoi de gardă la institutulă ve
terinară militară.

Sciri polițienești.
Sâmbăta trecută dete comerciantulă 

din Scheiu Dumitru Popă cjilerului Va- 
silie Bogdană suma de 6 fl., casă-i aducă 
sare pentru acestă sumă din trafica cea 
mare de sare. Numitulă dileră însă n’a 
mai dusă pănă adl nici sarea și nici banii 
îndărătă. Poliția urmăresce pe acestă in
dividă bine cunoscută poliției și dela alte 
ocasiunl.

Literatură.
„Musa Română," foiă musicală și li

terară, proprietară și redactoră: Iacobă 
Mureșianu.

Nr. 2 cuprinde Textă: Ceva despre 
musică [urmare]. Lume, lume. Literatură. 
Rectificare. Incunosciințare. Bucăți musi- 

ralc: Dorulă țigăncei [din Bănată], Bătuta, 
Lume, lume... [cântecă poporală], Mică 
putpuriu românescă |compusă cu ocasiu- 
nea jubileului „Gazetei"], Dorulă [valsă 
compusă de Virgilă Brăndușană], Cberu- 
viculă [partitură pentru coră virilă].

Nr. 3 cuprinde: Textă: Ceva des
pre musică [urmare], Cucuruză cu fruuda 
în susă, Doină, Notiță din străinătate, 
Varietăți, Literatură, Incunosciințare. — 
Bucăți musicale: Ardelenca [im- 
provisațiune], Cucuruză cu frunda ’n susă, 
Angerulă a strigată, Departe clopotulă 
răsună (poesiă de I. Nenițescu).

Nr. 4 cuprinde: Textă: Cipriană 
Porumbescu [fotografia și biografia], Ceva 
despre musică [urmare și fine], Litera
tură. — Bucăți musicale: Lumea 
mea [marșă], Saltă muntenescă, Hațe- 
gana, Măriorica [horă deC. Porumbescu], 
Cântecă de legănă [berceuse], Ida-Polca 
[franșaise], Sfântă, sfântă [coră bărbă- 
tescă], De când [poesiă de I. Nenițescu].

„Musa Românii", apare în fiecare 
lună odată, în cuartă mare, pe hârtiă 
grăsă și frumosă, și conține fiecare bro
șură două cdle țipară de note imprimate 
la Imprimăria lui C. G. Roder în Lipsea. 
Foia cuprinde următărele: a) Cântece, 
hori și doine populare, arangiate pentru 
piană. b) Piese de salonă, din cântece 
populare, arangiate pentru piană, în 
formă de : Fantasii, CapriciurI, Rapsodii, 
Concerte etc. c) Cântece populare și ori
ginale pentru voce cu acompaniamentă 
de piană. d) Piese de danță. e) Cântece 
bisericescl arangiate pentru coră bărbă- 
tescă (partitură), fi Piese românescl pen
tru Violină și Flaută, cu acompaniamentă 
de piană.

Partea literară de pe fața primă și 
ultimă a foiei cu următoriulă conținută: 
biografii ale musiciloră străini și ro
mâni, articoll, notițe, cronice, poesii po
pulare etc.

Prețulă abonamentului: pe ună auu 
12 fl., pe șese luni 6 fl., pe trei luni 3 
florini.

România și străinătate: pe ună ană 
30 franci (22 mărci), pe șese luni 15 
franci [11 mărci], pe 3 luni 7 franci 50 
bani (5 mărci 50 fenicl).

Abonamentele se potă face mai 
ușoră prin asignațiune poștală la adresa: 
Administrațiunea foiei musicale „Musa 
Română “, Blașă [Balâzsfalva].

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.“)

Berlină. 24 Aprilie. Imperatulă 
a petrecută la amec|l scurtă timpă 
înafară de pată. Starea forțeloră 
cresce, apetitulă e viu, la 4 ore 
după amecji a primită pe cance- 
larulă imperiului. După cum se 
vorbesce Herbert Bismarck va fi 
în curendă numită ministru de stat.

PariSU, 24 Aprilie. Consiliulă 
comunală a ținută o ședință tur
burată din causa afacerei Boulan
ger. Consiliulă comunală a votată 
ordinea cjilei în care desaprobă 
campania plebiscitară boulangistă, 
cu adausulă că consiliulă comu
nală e gata a se pune în fruntea 
poporului, pentru ca se mântuescă 
libertatea republicei. In fine votă 
încredere cabinetului Floquet.

Cursulu pieței Brașovu
din 8 Aprilie st. v. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.58 Vend. 8.60
Arginta românescă . ,. 8.52 8.54
Napoleon-d’orI ... ,. 10.03 10.06
Lire turcescl ... „ 11.32 11.37
Imperiali ..... „
GalbinI...................

10.32
5.90 n 10.37

5.92
Scris, tone. „Albina“6"/0 „ 101.— —._

n r >i 5% ji 98.- ii 98.50
Ruble rusescl ..... 103.50 L04.50
Discontulă .... 6‘/2—■8% pe ană.

Cursulu la bursa de Viena
din 23 Aprilie st. n. 1888.

Renta de aură 4°/„...................................97.20
Renta de hârtiă 5°/0.............................86.—
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 150.25
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 95.80
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (2-a emisiune) . . 126.— 
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostă ungare (3-a emisiune) . . 110.85
Bonuri rurale ungare.............................104.50
Bonuri cu clasa ae sortare .... 104.20
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.20
Bonuri cu cl. de sortare . . . . . 104.
Bonuri rurale Transilvane .... 103.60
Bonuri croato-slavone.............................103.25
Acțiunile băncei de credită ungur. . 273.25
Acțiunile băncei de credită austr. . 271.80 
Galbeni împărătesei ......................... 5,97
Napoleon-d’orI.............................................10.05
Mărci 100 împ. germane.................... 62.35 ■/,
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.95

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Localii pentru vendarea

Bursa de BucurescT.
Cotit oficială fiola S Aprile st. v

• 11 
5% 
‘'L- 
«% ■ 
5%-

Keuta română 5"/0 . .
Kenta rom. amort. 5°/0
Renta convert. 6" „ . .
Impr. oraș. Buc. 20 lr. 
Credit

n

n

n
Banca naț. a Rom. 500 Lei. . 
Ac. de asig. Dacia-Rom.. . . 
Ac. de asig. Națională. . . . 
Auru contra bilete de bancă . 
Bancnote austr. contra auru. .

J1
urban

n 

n

tone. rural 7°/,

n
îi

n

105

sub-

46,3—2

Oareleirir

11.2—2

No. 61 ex 1888.

16.—
2.2—

173=1“

află de venerare în cursulu cjilei de fl. 98.50 la

Filiala din Brașovu
a „ALBINEI", institutu de credită și de economii.

2 p. ni.

y y V y i V V ’

ST CORSETE DE VIENA T»

Soție Obert

150—200 fi.
lunară de câștigată in modă 
ușorăfără de capitală, seu riscă. 
Agonisire forte cum se cade. 
Cu deosebire potrivită pentru 
slujbași, represenfantj de asigurări, 
ageuțt, comersanțt și pentru ori
care personă, care vinejîn con
tactă cu publicu. Oferte a se 
adresa^ Kaufnt. Kanztei ,,La Con
fidential în Budapest.

40.3—2

Țara-Bârsei “W

103
96
85

2.—

Stofe pentru rodii, (haine) șorțuri, fețe de masă, 
ștergare, cârpe pentru ștersu prafu,BUMBACUBI PENTRU IMPLETITU CIORAPI, ATĂ

si alte diferite mărunțișuri de lucru pentru dame,
Cioraparia de calitate escelentă, în fote colorile.

în tote mărimile,, fabricată renumită,
cel mai bun săpunii indigenii pentru spalatu rufe recomandă

38.— 
104.—
70.'/, 

103.'L
97.—
86.—

ALBINA",
Institutu de creditu și de economii

FILIALA BRAȘOVU.
—

Scrisuri fonciare de 5%
ale Q

Institutului de creditu și de economii „ALBINA" Q
în Sibiiu. ks

Aceste scrisuri fonciare notate la bursa din Budapesta rb 
aducă 5"/0 interese și oferă siguranța cea mai mare, Hindu 
ele asigurate: ’ £3.

1. prin hipotecă mai mare ca întreită, care adecă în
trece siguranța pupilară usitată.

2. Prin unu fondă specialu de garanție prescrisă prin 
lege de fl. 200,000 elocate în efecte publice sigure.

3. Prin totă cealaltă avere a institutului.
Cuponii de interese se plătescă, fără de nici o 

tragere, la semestru, în 1 Ianuarie și 1 Iulie la cassa in
stitutului în Sibiiu, la subscrisa filială în Brașovu și la 
„Banca comercială ungară“ în Budapesta. La cerere pe 
scrisurile fonciare se dau împrumuturi pănă la 90" () a va- 
lorei loră de cursă pre lângă 51/., "/0 pe ană.

Scrisurile fonciare se rescumperă în valorea loră no
minală celă multă în 30 ani, prin tragere la sorți în totă 
anulă. Ele se

82

de birou suntii dela S a. m. pană la

Ârveresi hirdetmeny.
A felek felkdresi folytân ezennel kozhirretetetik, hogy a brassoi 

509 szâmu telekjegyzo konyvben 2X - 5598 helyrajzi szâm alatt Bom- 
ches Kâroly es neliai Bomches Friedrike sziiletett Steege neveikre 
bejegyzett 
fekvo ket

Cjj

Brasso belvârosâban a buzaszeren 550 hâz szâm aliat 
emeletes hâz nyilvânos ârveresen

1888 evi Majus ho 5-dik napjăn
orakor alolirt kir. kozjegyzonek a belvârosi Klastromdelelott 9

utczâban a legtobbet igeronek 30,000, (harmincz ezer forint) ki kiâl- 
tâsi ârban vagy azon felul eladatni fog.

Mirol venni szăndekozok azon megjegyzessel ertesitetnek, 
hogy venni kivânok a kikiâltâsi âr 5"/()-ât keszpenzben vagy ova- 
dek kenes ertek papirokban az ârveresi biztos kezehez letenni ko- 
telesek, es bogy a reszletes ârveresi feltetelek Schnell Kâroly bras- 
soi iigyved ur es alolirt kir. kozjegyzo irodâjâban a hivatalos orâk- 
ban mindenkor betekinthetdk.

Kelt Brassoban 1888 Aprilis ho 18-dik napjân.
Nemes Peter,

kir. kozjegyzo.

PUBLICAȚIUNE.
Podulu lubricei de uleie din Blumena ca Maga- 

zinu de bucate este de încliiriatu dela 29 Septemvre 
1888 încolo.

Informațiune mai de apropo se dă în Cancelaria 
Eforiei scolelord centrale române ort. res. Ediliciulu 
ginmasialu din Groveri, suburbiulu Sclieiu. Brașovu.

A vist d-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se 

binevoiască a scrie pe cuponulo mandatului poștalii și minierii de 
pe fâșia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou. se binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Administrat iunea „(raz. Trans.“

Mora cu vaporu de vălțuitu (becheluitu) a lui Martin Fromm în Brașovu
Acestă moră e înzestrată cu cele mai noue mașini auxiliare technice.
Sunt în plăcuta posițiune d a fabrica unu producții aleșii (vălțuitu) și recomandii onor, publicu 

productele mele alese tvălțuite).
Afară de aceea ținu unu depositu continuu de fructe păstăiose.
Rugându-me de o numerosă clientelă. îmi voiu da totdeuna silința a mulțămi pe onor, mei mușterii 

atâtu în privința calității mărfuriloru cât și a prețului.
Cu distinsă stimă

1 MARTIN FROMM

Mora cu vaporu de vălțuitu (’becheluitu) a lui Martin Fromm în Brașovu
•Vf r TTTnUiT A XTTT T)


