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Cin se conti'adicil șoviniștii.J * »
n.

Brașovu, 15 Sept. v.
In articululu, ce’lu publicămu 

mai.josu, „Pești Naplo“ susține 
că „naționalitățile năvălescu di
recții asupra statului și că-i atacă 
temeliile; susține că ele stabilescu 
și profeseză, „programe în contra 
statului**  și că aru ave „aspirațiunl 
dușmane statului/*

In ce consistă înse pretinsa lorii 
dușmăniă ?

Despre acesta fdiă șovinistă nu 
ne dă nici o deslușire. Numai o 
singură dată afirmă unu faptîi po- 
sitivu, ce ar pute servi ca espli- 
care pentru grozava mâniă ce-o 
nutrescu șoviniștii unguri față cu 
naționalitățile.

„ Naționalitățile “, esclamă „P. 
Naplo“, „mereu se plângîi că Ma
ghiarii le asuprescu**...

împrejurarea acesta e de a- 
junsu pentru foia maghiară, ca se 
ne declare de nisce „dușmani în
verșunați ai statului

Decă nisce copii orfani se plâng, 
că tutorulu loru îi maltrateză, suntu 
dușmanii lui și ai întregei institu- 
țiuni a tutoratului.... Ciudată lo
gică șovinistică!

Credemu că este forte neme- 
ritu a asemăna naționalitățile ne
maghiare din Transilvania și Țera 
ungurescă cu nisce copii orfani, 
căci de doucjeci de ani încoce ele 
n’au' avutu parte de a cunosce mă- 
caru o singură dată ce va se c|ică 
tractarea părintescă. Pentru ele 
„părintesculu guvernă “ n’a esis- 
tatu decâtu numai pe hărtiă și în 
promisiunile false și ademenitore 
alo adversariloru lorii, după cari 
întotdeuna au urmată cele mai 
mari desamăgiri.

Așa der „naționalitățile se 
plângîi mereu, că Maghiarii le a- 
suprescă,**  prin urmare atacă te
meliile statului. In casîi, când nu 
s’ar plânge lijjs’af imputa, că con
spiră în secretu și refrenulă ar fi 
același, că suntu dușmane statului.

/ ............. ... ... ......

Ceea ce este înse și mai ciu
dată. șoviniștii dela „Pești Naplo“ 
ca oposiționali ce suntu, se vedu 
vrendu-nevrendu constrînșl a re- 
cunbsce, că naționalitățile nema- 
ghiare au cause de a se plânge 
de asuprire.

Der lucru de mirare — nu a- 
ceia cari le asuprescă suntă de 
vină că ele trebue se sutere, ci 
totu naționalitățile p6rtă vina tris
tei și durerosei loru sitiuațiunl.

Aici are încâtva dreptate „Pești 
Naplo“. Este unfl adeverii recu
noscută de toți istoricii, că fiă-care 
poporu își merită despoții sSi și 
acesta ar fi o temă, care ar tre
bui se le dea multă de gândită 
mai alesă Româniloru cu carte, 
cari prin slăbiciunile și impasibi
litatea loră au contribuită așa de 
multă la crescerea și înflorirea șo
vinismului ungurescă de astacjl.

Der șoviniștii dela fpia pesta- 
nă suntă departe de a da vină 
conducetoriloru naționalitățiloră 
pentru că n’au .fostă destulă de 
solidari și energici în lupta pen
tru apărarea limbei și a naționa
lității loră. Ei le împută numai 
căla alegerile pentru dietă „îșlvend 
voturile guvernului. “

„Comitatele în care Românii, 
Slovacii și Serbii suntă în maio- 
ritate coverșitore trimită totă de
putat! guvernamentali în dietă, cu 
cari guvernulă maioriseză maghia- 
rimea.“ Așa glăsuesce „Pești Na- 
plo“ și de aceea denegă ori-ce basă 
etică acusăriloră și gravamineloră 
nostre și-și spală mânile ca Pilată 
susțiindă, că totă acele naționali
tăți, cari sprijinescă guvernulă, 
stabilescă programurl în contra 
guvernului și a statului și din causa 
acesta nici o partidă maghiară nu 
pbte face causă comună cu ele și 
nu le pote ajuta nici atunci, când 
ar trebui se le ajute.

Deslușiți-ne acuma, onorabili 
șoviniști, cum se pote ca naționa
litățile de o parte se se facă slu
gile guvernului la alegeri și de 
altă parte se uneltescă în conțpa 

lui și a statului, astfeliu ca nici 
oposiționalii unguri se nu mai pd- 
tă da mâna cu ele?

Ori una ori alta trebue să fiă 
minciună, căci a ajuta cuiva și a 
voi se-lu omori în același mo- 
mentu este o curată imposibi
litate.

Se vede că șoviniștii unguri, 
când vorbescu de naționalități uită 
totu ce se petrece în jurulu lorii. 
Așa a uitatu „Pești Naplo“ și de 
afacerea abusuriloru electorale ale 
fișpanului Ormos, care a făcutu 
atâta sensațiă între oposiționalii 
unguri și despre care soțulu său 
„Egyetertes“ a scris înaintec’olună:

„Decă peste câteva sute de 
ani cronicarii voru face amintire 
de Unguri.... voru spune, că a
trăitu unu poporii în plaiurile 
Tisei, care a pututu să se mulță- 
mescă a se nutri cu minciuna, 
care s’a lăudatu în fața întregei 
lumi, că e liberă, pe când elu. 
n’a foștii decâtii o cetă de sclavi, 
care se pdte cumpăra cu bani mi- 
șelesci....<f

Și totuși „Pești Naplo“, pe 
când se plânge de demoralisarea în 
administrațiă, vrea se facă pe na
ționalitățile deșmoștenite respon
sabile pentru presiunile și abu- 
surile electorale ale guvernului 
Tisza!

Afacerea Strossmayer.
„Arad es Videke“ pretinde a sci din 

isvoră forte sigură, că dojenirea episco
pului Strossmayer din partea monarhului 
a fostă multă mai aspră de cum s’a scrisă 
prin cliare. Așa spune foia ungurescă în
tre altele, că Maiestatea Sa s’a întorsă 
de 2 ori pe dinaintea publicului, fără ca 
să observe pe Strossmayer. Episcopulă 
intrândă în conversați ă cu unulă din ar- 
chieriei ce erau de față, asemenea nu ob
servă pe. Maiestatea Sa. De-odată însă 
monarchulă îndreptându-se spre elă îlă 
agrăi cu cuvintele: „Sie, Bischof V1 La 
audulă acestora episcopulă se întorse sur
prinsă spre monarchă. Monarchulă din 
nou i-ar fi disă atunci: „Sie... Sie!“ In 

urma acesta urma apoi dojana cunos- 
' cută. „Arad es Videke**  cjice, că cuvin
tele „Sie Bischof'1 au rămasă de atunci 
proverbiale între locuitorii din Budapesta, 

ț)iarulă berlinesîî „ Germania? publi
că în afacerea Strossmayer o lungă co
respondență, ce ’i se trimite din Viena. 
In acestă corespondență se ia în apărare 
episcopulă Strossmayer și se atacă pressa 
ungurescă. Corespondentul^ vieneză vor- 
besce despre persecuțiunea Croațiloră, 
dicendă că la 1848 „Croații au fostă a- 
ceia, cari au apărată monarchia contra 
revoluției? Despre Strossmayer dice : 
In măsura în care episcopulă dela Dia- 
kovâr se bucură de iubirea și stima na- 
țiunei sale, în aceeași măsură a atrasă 
asupra sa ura liberaliștiloră și dușmănia 
șoviniștiloră maghiari. Partida dela pu
tere a Ungariei nu simpatiseză cu Croa
ții, mai alesă din considerațiă față ca 
cele petrecute în 1848, când Croații cu 
arma în mână s'au luptată contra revo- 
luționariloră maghiari pentru împărată și 
împărățiă. Așa-deră partida acesta pri- 
vesce cu ură ori-ce mișcare nnțiouală 
croată și ună bărbată cum este Stross- 
yer, care a făcută atâta bine pentru des- 
voltarea națională a Croațiloră, e dis
creditată în gradulă supremă. De multă 
timpă partida acesta a pândită în se
cretă ocasiunea pentru a nimici politi- 
cesce pe acestă disgrațiată capă bise- 
ricțscă...

4 Corespondentulă vienesă ală diaru- 
lui „Novoje Wremja" scrie, că reîntor- 
cerea lui Strossmayer acasă, dela Belo- 
var, în trecerea sa pe întregăteritoriulă 
croată, a avută înfățișarea unui con
ductă triumfală. In călătoria acesta 
Strossmayer a fostă însoțită de toți epis
copii croațl, afară de cardinalulă Miha- 
lovits. Pretutindenea a fostă întâmpinată 
ca ovațiunl. In mai mare măsură a lu
ată parte la aceste manifestațiunl preo- 
țimea catolică și încă nu numai preoții 
cari stau în atingere imediată cu popo
rală, ci și canonicii și ceialalțl archie- 
rei, afară de cardinalulă metropolită Mi- 
halovits. Toți episcopii suntă pe partea 
lui Strossmayer și-lă privescă pe- acesta 
ca pe adevăratulă capă ală bisericei cro
ate. In Croația esistă deja convingerea, 
că dojana ce i-a adresat’o. monarchulă

FOILETONUL^ „gaz. trans?
(1)

Istoricule clădirii scolelorii ro
mâne din Brasovti.

9

In anulă 1846 mă aflam în Viena 
în Academia C. R. a arteloră frumose, 
unde, după ce absolvasem cursulă archi
tecture!, cercetam școla antică de mo
dele figurale, pentru a mă esercita și în 
ramulă istorică de pictură. Domnulă 
protopopă Ioană Popazu (acum episcop 
în Caransebeșă) venise la Viena,’ și avui 
onore a mă întâlni și a-i face cunoscința. 
Presentându-mă la D-sa ca architectă 
diplomată și 1-mulă premiată de acea 
Academiă, îmi descoperi cugetulă obștei 
române din Brașovă, că s’ar pregăti de 
clădirea unei scoli naționale. Totdeo
dată m’a invitată să pregătescă ună 
proiectă de plană corăspundătoră zelu
lui și necesității unei asemenea scole. 
Eu l’am rugată s^-ml deie programa de 
părțile ce voiesce să se cuprindă în e- 
dificiulă acestei scole, cum și măsurile 

locului pe care este a se zidi edificiulă 
scolei măcară aproximative. D-sa mi-le-a 
comunicată mai întocmai cu dimensiu
nile în realitate ale terenului.

îndată ce âm avută aceste base 
m’am apucată â face o schiță de pro
iectă, seu cu alte cuvinte: ună studiu 
pentru planulă scolei.

Cine scie câtă era pe acele timpuri 
națiunea română de apăsată, se va mi
nuna, cum a putută cineva și numai să 
viseze despre ună așa mare proiectă, și 
încă pentru o scdlă română?

Atunci, când gemeau încă toți Ro
mânii sub jugulă tirană ală supremației 
uniunei celoră trei națiuni privilegiate 
din Ardeală; atunci când Româniloră nu 
le era erțată nici să vorbescă despre o 
scolă românescă mai neînsemnată, cu a- 
tâtă mai puțină, de ună edificiu măreță 
care ar corespunde și pentru o Univer
sitate ; atunci când nici loculă menită 
pentru scolă nu au cutezată a-lă cum
păra pentru zidire de scolă, ci numai 
sub nume de proprietate privată.

AstădI încă — decă aruncămă o 

privire în trecută — ne mirămă: ce a 
putută insufla ideia clădirii unui edifi
ciu așa de măreță ? S’ar păre, că a fost 
numai o însăilare a spiritului divină, a- 
semenea aceloră însuflări, cari au lumi
nată pe vechii profeți. Căci planulă (și 
programa) de atunci au corăspunsă pe 
deplină atâtă spiritului timpului câtă 
și sistemului și programei de’ învățământ 
din presentă; pare că organisațiunea 
scolastică a fostă croită în împreună în
țelegere cu compuitorulă programei pen
tru zidirea scoleloră române din Brașov.

La finitulă cursului școlară din 1846, 
m’am întorsă din Viena în patriă, și 
cea dintâiu întreprindere a mea a fostă 
a merge la/Brașovă și a mă apuca se- 
riosă de facerea planului școlei. In 21 
Iuliu 1846 am sosită în Brașovă, și în 
22 am măsurată loculă, unde era să se 
edifice școla, eră în 25 am începută lu
crarea planului, după care s’a și c]idită 
edificiulă.

Cu tote că toți Românii doreau să 
se începă zidirea încă în primăvera anu
lui 1847, totuși nedobendindă încă per

misiunea, remase esecutarea pe anulă ur
mătorii!.

In anulă 1848 însă se scie ce pe- 
decl cumplite s’au pusă în calea realisă- 
rei acestei dorințe generale: Isbucnirea 
turburăriloră, cari ținură aprope 2 ani, 
ale cărorfi urmări fatale s’au simțită multă 
timpă. Și nu numai că a fostă impede- 
cată întreprinderea zidirei, din causa 
tulburărei der și mijlocele de traiu și a- 
verile omeniloră au fostă sleite. Mulțl 
binefăcători ai întreprind erei zidirei au 
fostă despoiațl de averi.

Astfeliu a rămasă începerea zidirei 
pănă în anulă 1851.

Atunci ne mai putendu-se încunjura 
lipsa unui edificiu pentru școle, și elevii 
sporindu-se forte, s’au hotărîtă toți băr
bații de inimă, c’ună singură votă una
nimă , că școla proiectată să se începă 
a se edifica. Au subscrisă fiăcare după 
putință să contribue, atâtă la zidire, câtă 
și la întreținerea personalului de învăță
tură. S’au adunată tote mijlocele înleș- 
nitore spre acestă scopă și în fine s’au 
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episcopului Strossmayer n’are să fiă cea 
din urmă, căci — dice corespondentulă 
foiei rusescl — în Austro-Ungaria s’au 
mai întâmplată lucruri întorse și neaștep
tate și decă a fostă cu putință să devină 
ministru-președinte ună condamnată la 
morte ca Andrassy, atunci și cu Stross
mayer se pote întâmpla se se întorcă 
răta sorții.

Adunarea generală a staturilor!! Romano-Catolice 
din Ardeain.

In 24 1. c. s’a deschisă adunarea 
generală a așa numiteloră state romano- 
catolice. După Te-deum la care a pon- 
tificată episcopulă Loenharth s’au dusă 
cu toții în sala adunărei unde președin
tele mireană ală staturiloră br. Ludovică 
Josika ș’a ocupată loculă.

O deputațiune a adusă pe episco
pulă Loenharth, care a fostă aclamată 
cu „eljen“ ; episcopală a desfășurată în 
discursulă de deschidere istoriculă aces- 
toră adunări. ac centuându necesitatea de 
a se aduce tote jertfele posihile spre a 
corespunde pe deplină intereseloră ca
tolice, după aceea a făcută ună pane- 
girică reposatului ministru Trefort cli- 
cendă, că a procedată cu dreptate și 
ecuitate în afacerile catoliciloră din, Ar- 
dealu. După verificări s’a trimisă o te
legramă salutătore cătră Papa. A ur
mată apoi discusiunea asupra cestiunei 
Congruei și adunarea a luată cu însufle
țire la cunoscință că episcopulă Loenharth 
contribue anuală 4310 fl. pentru spri
jinirea clerului inferioră. Comitetulă 
crede că ceștiunea congruei se pote re
gula fără a cere concursulă statului. 
Staturile catolice potă stabili beneficiile 
preoțiloră cu 600 fl. Decă acesta nu 
s’ar pute esecuta față cu toți preoții deo
dată, să se facă succesivă. In totală s’ar 
cere pentru întregirea beneficiiloră 12660 
fl. anuală, care sumă apare deja acope
rită afară de 2250 fl. Se speră că prin 
generositatea binefăcătoriloră se va pro
cura și acestă sumă. Comitetulă pro
pune der ca staturile să decidă regularea 
congruei.

După acesta se nasce discusiune 
asupra minimului propusă de 600 fl. 
Gabriel Ugron dice, că este prea puțină, 
alții îlă țină de ajunsă. In cele din urmă, 
după ce au vorbită mai mulțl, s’a primită 
propunerea comitetului de cinspredece 
cu acea observare, ca minimulă de 600 
fl. să fiă privită numai ca provisorică. 
A urmată apoi desbaterea statutului de 
pensiune a cărui stabilire definitivă a 
fostă amânată la propunerea episcopului 
pănă ce esperții voră calcula .venitulă 
fondului de pensiune. Cu acesta s’a ter
minată ședința ânteia. Sera a fostă ban
chetă în sala redutei.

Caracteristică este, că foile șoviniste 
din Clușiu din incidentulă adunărei me

liorate ridică în slavă confesiunea ca
tolică din Ardelă în speranță, că ea va 
contribui la ma'ghiarisare cu mijlocele 
proprie, după ce statulă nu mai are bani 
cu ce să înființeze scole de stată un- 
gurescl.

SOIRILE BILEI.
„Egyetertes“ dela 26 Septemvre a- 

duce curiosa scire, că Alteța Sa archi- 
ducele Carolu Ludovicii, în jtimpulă pe- 
trecerei sale în Timișâra, ar fi făcută 
„adeverate demonstrații in favoridu limbei 
unguresci. “ Foia ungurescă spune, că Al
teța sa și-ar fi scrisă numele unguresce 
în albumulă pentru ospețl ală; societății 
„Crucea roșiă“ și că cu toți ar fi vor
bită numai unguresce, er decă se întem
pla ca cineva să-i răspundă în limba 
germană, Alteța Sa îșl esprima mirarea, 
că în Ungaria se află omeni cărî nu 
sciu unguresce. Interesantă este mai 
vîrtosă următorea discuțiă, ce, după „E- 
gyet“ ar fi avut’o archiducele cu nevasta 
protopopului evangelică: Archiducele 
o-întrebă: „On nem beszel magyarul? 
(D-ta nu vorbescl unguresce?) — „Nur 
deutsch, Hoheit!“ (Numai nemțeșce, Al
teță). — „Legalâb ert magyarul ?“ (Celă 
puțină pricepi unguresce?) —. „Sehr 
wenig, Hoheit!“ (Forte puțină Alteță). 
— „Magyar esperesne letere? Hogy ert- 
sem ezt?“;(Dela o protopopesă maghiară, 
cum s’o înțelegă acesta ?) — „Hoheit, 
ich hab’ in mainer Jugend keine Gele- 
genheit gehabt ungarisch zu lernenu. 
(Alteță, eu n’am avută în tinerețea mea 
nici o ocasiune pentru ca șă învăță un
guresce). — De azota mâr megtanulha- 
tott volna!“ (Der de atunci încoce ai fi 
putută să înveți). Cu asta încîieiându-se 
convorbirea, Alteța Sa — dice foia un
gurescă — șȚt întorsă în altă parte fără 
a vorbi ună singură cuvântă uemțescă.

£ #
Din Viena se scrie d irului „Novoje 

Vremja6', că o deputațiune a emigranți- 
loră bosniaci a rugată pe Sultanulă ca 
seu să gonescă pe Austriac! din Bosnia 
seu să concedă Musulmaniloră din Bos
nia ca să se revolteze pe față. Sulta
nulă a răspunsă, că niciodată nu va 
primi ună pactă cu Austria, prin care 
se vatămă drepturile lui de suveranitate.

* £
Distinsulă profesoră din Praga și 

cunoscutulă filo-română, d-lă Dr. loan 
Jarnic, a adresată dilele acestea o scri- 
sore societății albaneze „Drittau din Bu- 
curescl, esprimândă, în limba română, sim
patia și interesulă ce părtă pentru na
țiunea albaneză și română și pentru des- 
voltarea acestoră națiuni, pe care le 
privesce ca pe două surori gemene.

„Indestulirea națienalitățiloru.“
Sub acestă titlu a apărută în „Pești 

Naplou dela 18 1. c. articululă de fondă, 
la care răspundemă în fruntea foiei. 
Elă este de urmățorulă cuprinsă:

După cum se pote prevede, condam
narea lui Traiană Doda va oferi națio- 
nalitățiloră prilegiu de a se plânge și 
de a acusa. Cu atâtă mai vârtosă, că în 
contulă aceleia voră eși acum la ivelă și 
tote acele amărăciuni, pe care le-au pro
dusă trăsnetele regelui la Belovar. Ceea- 
ce față cu Regele nu au cutezată să 
spună, voră spune-o acum în contra sta
tului ungară.

Să privimă în fața acestoră acuse și 
gravamine. Și pentru-ca să ne ocupămă 
cu acestea, ne vine tocmai apropo decla- 
rațiunea conducătorului cehică Rieger 
despre dualismă. Rieger declara sinceră 
că Cehii ară fi forte mulțumiți, decă ară 
ave atâta autonomiă câtă au Croații. 
O dovadă mai bună ca acesta nici că se 
pote pentru netemeinicia aceloră acuse 
și gravamine, pe care le representă Stross- 
mayer și aderenții lui.

Ce privesce însă pe naționalitățile 
nostre, acelea în întregă Europa suntă 
cele mai bine situate. Vadă ce face Rusia 
cu supușii ei de altă limbă. Vadă ce face 
Germania- cu Alsația și Lotaringia. Vadă 
ce face România >că Ovreii și- cu Ma
ghiarii.

Der la noi e ceva ne mai pomenită, 
ca naționalitățile să ’ năvălescă directă 
asupra statului 'și să-i atace temeliile. 
Mereu se plângă, 'că Maghiarii le asu- 
prescă, der ele înse-le cadă în acea gre- 
șelă mar°, că pe când de o parte se 
excludă dela luptele vieții constituționale, 
pe atunci de. altă parte chiar ele suntă 
acelea, care la flecare alegere de depu
tată îșl vândă voturile guvernului.

Să ne uităm.ă pe rândă la acele co
mitate, în care naționalitatea română, 
slovacă ori sârbească este covîrșitore; și 
vomă afla, că acestea trimită.în cea mai 
mare parte deputațl guvernamentali. Așa 
spre pildă: Arva, Carașulă, Lipto, Timi- 
șulă, Trencinulă, Turroczulă nu au alesă 
nici măcară ună singură deputată die- 
tală oposițională, ci totă numai guver
namentali. In Aradă stau cinci guver
namentali față cu doi oposiționall, în 
Bereg 1 oposițională, 3 guvernamentali; 
în Hunedora 2 oposițională, 4 guverna
mentali ; în Marmația 1 oposițională, 5 
guvernamentali; în Selagiu 2 oposițio
nall, 3 guvernamentali; în Zolyom 1 o- 
posițională, 2 guvernamentali; în Nyitra 
1 oposițională și 10 guvernamentali.

Numerii aceștia dovedescă destulă 
.de eclatantă, că în Ungaria • acusările și 
gravaminele naționalitățiloră nu au nici 
o basă etică. Arată, că partea cea mare 
a agitatoriloră agiteză din 'negustoriă. 
Căci în realitate lucrulă stă astfelă, că 
guvernulă, decă este în contradicere, cu 
opinia publică maghiară, maioriseză ma- 
ghiarimea cu ajutorulă naționalitățiloră.

Și întru câtă naționalitățile pună 
programuri în contra statului, pentru 
ori și care partidă maghiară este preste 
putință de a face politică comună cu 
naționalitățile. Și așa apoi ori și ce se 
întâmplă cu ele în administrația, în co
lectarea de dare, în justițiă, nu potă fi 
luate în apărare, pentru că aspirațiunile 
dtfșmane statului nici ună partidă nu 
pote să le sprijinescă. Guvernulă pro
fită cu multă dibăciă, deși adeseori în 

modă neconsciențiosă, de situația acesta. 
Der aci însăși naționalitățile suntă de 
vină, căci ele facă preste putință să le 
ajute omulă chiar și acolo, unde ar pute, 
ba ar trebui chiar să le ajute.

Nu scimă întru-câtă este adevărată, 
că dândă mâna cu Ludovică Mocsâry, 
Carol Eotvos și Dionisie Pâzmandy vo- 
escă să înființeze ună partidă în sco- 
pulă îndestulirii naționalitățiloră. Der 
decă ar și fi adevărată, nu am crede, că 
încercarea acesta ar succede. Pentru-că 
din partea Maghiariloră trebue să se în
tâmple apropierea. Orî-ce apropiere ce 
s’ar întâmpla din partea Maghiariloră, 
ar mări numai cornele naționalitățiloră. 
Și noi din partea nostră nici-odată nu 
am pute să contribuimă la o politică, 
care ar voi să îmblândescă aspirațiunile 
naționalitățiloră prin promisiuni și încre
dințări.

Pentru resolvarea cestiunii naționa
litățiloră și pentru îndestulirea naționa
litățiloră din Ungaria, noi scimă și pro- 
fesămă numai ună modă. Și acesta e : 
ună stată de dreptă în înțelesulă ștrictă 
ală. cuvântului; o justițiă exemplară, o 

■ administrația punctuală, grabnică și cin
stită ; o bună politică comercială și eco
nomică și o incassare de dare echita
bilă. '

Decă statulă ungară va deveni o- 
dată astfelă și decă Românulă, Slova- 
culă și Serbulă voră vede odată, că pe 
terenulă justiției și ală administrației nu 
se face deosebire între Maghiari și na
ționalități: atunci nici ei înșiși nu voră 
simți acestă deosebire și nici nu voră 
simți-o.

Inse îndată-ce vâdă și se convingă, 
că statulă ungară nu este ună adevă
rată stătă de dreptă, în urina proprie- 
loră miserii voră deveni prada agitato
riloră păcătoși. Trândăvia și demorali- 
sațiunea în administrația este ceea-ce dă 
armă agitatoriloră naționalitățiloră. Der 
de altă parte înseși naționalitățile suntă 
acelea, care totdeuna dau actualului gu
vernă majoritatea sigură. Acesta e cea 
mai mare calamitate a parlamentarismu
lui ungurescă, care astfelă nu se pote 
desvolta pe calea sa, ci cade în brațele 
dominării de partidă. Nu pdte crea a- 
cele reforme, care ară satisface nu numai 
pe Maghiari, ci și pe naționalități. Căci 
Maghiarii împărțițl și partea ce se află la 
putere îșl află ună sprigină sigură la na
ționalități. Acesta e ună circulus viti- 
osus, din care deocamdată nu putemă 
eși; der care ar crea o situațiă și mai 
rea și măi periculosă, decă s’ar1-îndrepta 
astfelă, că s’ar satisface naționalitățile 
prin promisiuni, a căroră realisare ar 
ataca basele de existență ale statului 
ungară.

Intemplărî diferite.
I

Esecutoru împușcatii. Tînărulă Hor
vath Illes, în etate de 26 ani și de con
fesiunea gr. cat., se rătăci printre func
ționarii maghiari, ajungând esecutoră de 
stată. In calitatea acesta fu trimisă în 
comuna curată maghiară Beregulă mare 
(Nagy Bereg) cu scopulă ca să adune 
vitele locuitoriloră, ce deja erau mai de 
multă puse sub secuestru, spre a-le duce 
pe 19 Septemvre la târgulă din Bereg- 
sasă ca să le liciteze. In presăra dilei

începută zidirea încă în anulă 1851 pănă 
o-au scosă din fundamentă.

Prin neobosita stăruință a Dlui pro- 
topopă Ioană Popazu, care dicea: „Să 
facemă Ierusalimulă românescă, templulă 
sciințeloră“, s’a edificată „Templulă mu- 
seloră/' care va fi celă mai frumosă mo- 
numentă, și va vorbi dela sine spre e- 
terna memoriă a acestui bărbală zelosă.

** *
Pe la 10 Septemvre 1851, sosi ves

tea: că Prea S. Sa Episcopulă Andreiu 
Șaguna are să vină la punerea petrei 
fundamentale la Brașovă. Bucuria era 
generală.

In 12 Septemvre la 3 ore după me- 
dădi s’au începută săpăturile pentru fun
damentele școlei naționale române.

Cea dintâiu lovitură cu sapa (cazma, 
gheunoia, ciagla) a fostă dată de bătrâ- 
nulă cetățenă și neguțătoriu Vasile La- 
cea, omă în etate de 72 ani, ală cărui 
esemplu frumosă l’au urmată Domnii: Ge
orge Bariță, Dimitrie Teclu, George An- 
cău, Stafoveanu și alțl mulțl bătrâni și 

tineri neguțători și elevi de școlă. Care 
cum sosea s’a pusă la săpată. In de- 
cursulă lucrărei s’au mai asociată Dom
nii: Protopopulă Ghermană; protopopulă 
titulară I. Petrică; profesorii: Iacobă 
Mureșianu, Preda, G. Belissimusă, An- 
dronică Androne; neguțătorii cetățeni: 
Bureția, alături cu Bărbuceanu, Dimitrie 
Oțoțoiu, Andreiu Corbu, loan PetrovicI, 
Constantină Belgasoglu, George G. loan, 
Ioan Corbu, George Burbea, Arsenie Dia- 
mandi, Ioană Navrea, Dimitrie Iuga și 
alții, cari au lucrată pănă sera.

Alăturea locului de zidită lucrau 
lemnari (bărdași) la gratia de stejar pen
tru fundamentă.

In clilele următore s’a continuată 
lucrarea cu ună numără de robi (ares- 
tanțl de penitenciară—Zuchthaus) și cu 
lucrători ordinari. Der mirare! nu ’voiau 
să lucreze, și unii chiar au deșertată, ca 
dela ună lucru preste putința loră. S’a 
mai întâmplată — ca la multe zidiri — 
că s’a surpată ună mală (ală șanțului 
de fundamente. Unii din lucrători însă 
mai ambițioși și cu amoră propriu, vă- 

dândă că se apropiă cliua punerei petrei 
fundamentului au promisă, că voră lucra 
și a doua di (fiindă Duminecă), și ast- 
feliu cu multă silință au scosă pămân- 
tulă surpată care umpluse pe jumătațe 
șanțulă fundamentului.

. Duminecă în 16 Septemvre au lu
crată atâtă pălmași câtă și lemnari și 
au aședată gratiele, bătându-se mai ân- 
tâiu piloțl, însă numai pe jumătate, 
căci cu tote că terenulă era mlăstinosă, 
și la 1 metru începea a eși apă, totuși 
sub podulă fundamentului pământulă era 
vîrtosă și nu întrau piloții mai adâncă 
de 0.80 pănă la 1.00 m. Nefiindă 
dâră cu putință [de a bate piloțl, s’au 
aplicată sub întregulă edificiu numai 
gratii de stejară. Der cu tote acestea, 
zidirea e atâtă de solidă, încâtă nu s’a 
ivită nici cea mai mică crepătură pănă 
în diua de astădl.

In acestă di (16 Sept.) s’a ținută 
ședință de eforiile bisericescl și școlare 
sub președința I. P. Sale a Episcopului 
Șaguna, care sosise cu o di înainte în 
Brașovă. S’a luată hotărîrea, ca a doua

di Luni 17 (29) Septembre, în diua S-tei 
Sofie, se se pună petra fundamentală și 
să se alegă ca patronă a Scolei S-ta 
Sofiă. (Va urma.)

(5)

Despre eincaținnea de sine însăși. 
(Subiectulu unei conferințe ținute la Ate« 

neulii din Craiova).
(Fine.)

Ună însemnată faptă morală de a- 
cestă felă este patriotismulă, a cărui 
scânteiă divină licuresce pănă și în ini
mile unoră criminali, și care face pe 6- 
menii de bine să înfrunte cu entusiasmă 
periculele și mortea pentru apărarea țării 
și națiunii loră.

Altele suntă vederile omului rău din 
fire. Elă simte cu totulă eterogenă, cu 
totulă deosebită de lumea ce-lă încon- 
jără. Acesta n’are valore pentru elă, 
decâtă întru câtă îi pote servi de mij- 
locă pentru îndestularea trebuințeloră și 
pofteloră individuale. Alte ființe, alțl 
omeni nu suntă pentru elă decâtă niște 
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de 19 Septemvre vitele menite pentru 
licitații erau deja adunate la casa co
munală, er esecutorală se încuartirâ la 
comisarulă de dramă Nagy Jauos. Pe 
când acesta împreună cu numerosa lui 
familiă și cu esecutorală de dare se pu
seră la masă ca șă cineze, dela o feres- 
tră se audi de-odată descărcătura unei 
pusei, în urma căreia esecutorală cădii 
josă și muri imediată. Stăpânulă casei 
încă primi o rană ușdră la brață. In urma 
cercetărilor^, ce suntă deja în curgere, e- 
sistă bănuiala, că atentatufă ș’a fă
cută în urma unui complota 1 urdită de 
o parte o locuitoriloră esecuați.

Literatură.
„Meseriașulii Românii," foiă pentru 

învățătură și petrecere, întocmită pentru 
meseriași și toți iubitorii de meserii. A- 
pare în Brașovă de 2 ori pe lună și 
costă pe y2 ană 60 cr. seu 2 franci. E- 
ditoră și Redactoră: Bartol'omeiu Baiu- 
lescu, președintele Reuniune! pentru spri
jinirea meseriașiloră români în Brașovă.
— Nr. 18 dela 15 (27) Septemvre conține : 
Lucrulă femeiloră și copiiloră. — Lege 
pentru meserii în România. — Invenți- 
uni și descoperiri datorite norocului și 
întemplărei. — Lupulă și oerulă, de Th. 
D. Speranță. — Feliurite- pentru mese- 
rinșl. — Scirî economice și industriale.
— Multe și mărunte. — Glume. — Bi- 
ăliografiă. — Concursă. — Târgurile de 
la 16-30 Sept. 1888.

„Scola și Familia," foiă pentru pă
rinți și învățători. Comitetulă de redac- 
țiune : Ionă Dariu, redactoră. responsa
bilă, St. Iosifă- G. C. Bellissimus, I. D. 
Petrașcu. Abonamentulă pe ană 2 fi. 
pe jum. de ană 1 fi. seu 3 franci. Su- 
marulă nr-lui 5 dela 1 (13) Septemvre: 
Limba maternă în scola poporală, de I. 
Dariu, — Principiile generale ale învă
țământului (Didactica). — „Măricelă co- 
păcelă!" de George C. Bellissimus. — 
Discursă funebru la mortea D-rului N. 
Popă, de Ștefană Iosifă. — Bibliografia.
— Diverse. — Convocare.

Anunciu și Invitare.
Reuniunea „Mariana11 a învățători- 

loră din fostulă districtă ală Năsăudu- 
lui și jură va ține adunarea generală din 
anulă curentă în Sângeorgiu, la 14 și 15 
Octomvre st. n.

Programa:
1. Membrii asistă in corpora la ser- 

vic'ulă divină.
2. Deschiderea ședinței prin pre

ședinte.
3. Raportulă anuală și esmiterea 

comissiuniloră.
4. Tractate teoretice, și anume: a) 

Biografia și principiile pedagogului 
Herbart, apoi influința acestora asupra 
pedagogiei moderne, b) Frobel și gră- 
dinele de copii, c) Despre caracteră în 
genere, caracterulă bună și modulă de 

desvoltare și cultivare a acestuia, d) 
Modulă de folosirea legendarului în sod- 
la poporală, e) Disciplina scolastică, 
mijlocele, cari stau la disposițiune învă
țătorului pentru o disciplină bună și de 
ce are a se feri la aceea, f) Biblioteca 
școlei poporale și cea privată a învăță
torului. ' g) Memorisarea mechanică este 
necesitate indispensabilă pentru scolă? 
li) Invățămentulă stilistică în s~ola popo
rală.

5. Tractate practice cu școlarii și
adecă: _ __

a) Numărulă 2. din compută ț b) Bu- 
bucata 37 „Pisica șișdreciiu dinlegen- 
darulă de V. Petri, tractată eu pri
vire la înțelesă și cetirea fluentă, c) 
Cașurile substantivului, o lecțiune 
din gramatică.
6. Declamarea poesieloră: a) „0- 

mulă frumosă", de A. Mureșianu. b) 
„Toporală și pădurea", de G. Alesan- 
drescu și c) „Fluerulă ciobanului" din 
legendarulă de V. Petri.

Alte tractate teoretice seu practice 
înaintate subsemnatului Comitetă pănă la 
7 Octomvre st. n. se voră considera.

Năsăudă, 10 Septemvre 1888. 
Comitetulă Reuniunei „Meriane." 

Președintele ■ Secretarulu.:
Gr. Moisilu Clementă Grivase.

viccriu foraneu,

—

Mulțâmită publică.
Cigmeu, Septemvre 1888.

Poporală română gr. cat. din Cigmeu 
încă în an. 1885 a întreprinsă cu mare 
însuflețire edificarea unei' scole confesi
onale din materiulă solidă și întru tote 
corespuncțătore cerințeloră legei. Entu- 
siasmulă de care este cuprinsă acestă po- 
poră pentru causa sa culturală și națio- 
nulă apare și din împregiurarea, că elă, 
fără a dispune măcară de ună bană gata, 
numai prin repartițiunl a sciută duce în 
deplinire edificarea acestei scole.

Intra săvîrșirea deplină a acestei o- 
pere grele, Ilustritatea Sa Prea Sânțitulă 
Domnă Episcopă Dr. Victor Mihalyi de 
Apșia s’a îndurată a dispune deschide
rea unei colecte benevole în gremiu în 
favorea școlei nostre, la carea Ilustritatea 
Sa singură a contribuită suma de 50 
fl. v. a.

Intrega listă a contribuențiloră se 
compune din: Ilustritatea Sa Dr. Victor 
Mihalyi, Episcopă 50 fl., St. Moldovană 
preposită 2 fl., Andreiu Liviu canonică 
1 fl., Petru Popă can. 1 fl., Beniamină Den- 
sușianu can. 1 fl., Simeonă Tamașiu pro- 
topopă în Lugoșă 1 fl., Nicolau Nestoră 
20 cr., Dr. Maioră med. 1 fl. Fabiu Re- 
zeiu adv. 1 fl. Suma: 58 fl. 20 cr. v. a.

Senatulă școlei gr. cat. din Cigmeu 
vine a esprima marinimoșiloră contribui
tori și în specială Ilustrității Sale Prea 
Sânțitului Domnă Episcopă cea mai căl- 
durosă mulțămită și recunoscință.

In numele Senatului scol.
loachiină Crișanu, 

preotă gr. cat.

CUNUNIA.
D-lă Alesandru Muthu, teologă ab

solută de Blașă, s’a cununată în 16 Sep7 
temvre cu d-șora Elena Romană. din Bir- 
ghișă.

Dorimă fericire tinerei părechl!

SCIRÎ TELEGRAFICE.
Berlinu, 28 Septemvre.—„Reichs- 

anzeiger" publică raportulu lui Bis- 
mark, prin care acesta înșiră pre
tinsele date false ce le cuprindă 
memoriile publicate ale împăratu
lui Fridericu în privința cronolo
gică nu mai puținu că și faptică. 
ț)ice că densulu (Bismark) Consi
deră memoriile ca false. Der fia 
ele false ori nu, în orl-ce casă pu
blicarea secreteloră de stată este 
o faptă penală. De aceea cance- 
larulu rCgă pe împeratulă se dea 
încuviințarea de a se urmări ju- 
decătoresce „Deutsche Rundschau“ 
și urzitorulă publicațiunei.

împeratulă a dată principelui 
Bismark împuternicirea de a apela 
la procuiorulu statului;

Raportulă lui Bismark a pro
dusă aici grozavă sensațiune.

Detmold, 28 Septemvre.—Impe- 
ratulă Germaniei a plecată la Stutt
gart.

Roma, 28 Septemvre.—Papa a 
primită ună mare numără de preoți 
italian! peregrini. In discursulă ce 
li le-a adresată, Papa a accentuată 
drepturile nealienabile ale scaunu
lui papală, asupra cărora niciodată 
nu va întră la vre-o învoială.

I . I . , ■ ' ■. - . ' ', : •
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*) Ioană I, epistolă, c. IV, v. 16.

DIVERSE.
Reforma călindarului. Societatea as

tronomică din Francia, presidată de dlă 
Camille Flamarion, a primită dela ună 
donatoră anonimă o sumă de 4000 lei 
pentru a se deschide ună concursă pen
tru reforma călindarului actuală. S’au 
presentată vre-o 59 de proiecte și 6 pre- 
miurî au fostă date. Memoriulă, pentru 
care s’a obținută premiulă întâiu, împarte 
anulă în patru trimestre de 91 dile fiă- 
care seu tocmai 13 săptămâni. Aceste 
patru trimestre fiindă' absolută egale și 
identice, resultă de aci, că călindariulă 
anului se găsesce redusă la călindarulă 
unui trimestru. Cu tote acestea ele nu 
dau în totală decâtă 364 dile, a 365-a și 
366-a din anii bisextili ■ suntă clasate ,'ca 
dile complimentare în afară din săptă
mână și din lună. Acesta permite ca 
anulă următoră să începă cu aceeași di a 
săptămânei ca și anulă precedentă. Ast- 
felă toți anii suntă absoluțl asemenea și 
acelașă trimestru se repetă infinită. In 
acestă lungă seriă de trimestre egale, pri

ma lună a fiă-cărai; trimestru are 31 clile 
și începe cu diua de Luni, a doua, 30 
cjile și începe cu Joi, a treia, de aseme
nea 30 dile și începe Sâmbăta. Acestă 
proiectă suprimă luna de 28 dile ; elă 
stabilesce o ordine regulată în alterna
rea luniloră de 30 și 31 dile; în fine elă 
permite fără ajutorală nici unui alma- 
nachă și printr’o simplă socotelă de ună 
minută să se fixeze în ce di a săptămâ
nei a căclută seuvacăde cutare pătrariu 
de lună, după cum este vorba de prima, 
de a doua seu de a treia lună a unui 
trimestru și acesta pentru orî-ce ană 
ară fi.

0 mobilă curiosă. In esposițiunea 
dela Brucsela se pote vede o mesă 
de scrisă făcută din stejară vechiu, care 
la aparență nu diferă de alte mese 
de felulă acesta. Acestă mesă însă 
se pote descompune, și produce o 
mare ? surprisă. In . timpă de cinci 
minute biroulă se pote transforma în- 
tr’o garnitură completă pentru o odaiă 
de durmită, consistândă din următorele 
articole: ună pată (inclusive saltea și 
plapomă); o masă; ună spălătoră cu li- 
gheană etc.; ună cofără de piele; o o- 
glindă și ună fotoliu. Inventatorulă este 
d-Iă Zwiker-Lotar din Brucsela. In câ
teva minute tote acestea obiecte se 
pună la locă și dispară, formândă bi
roulă cu tote accesoriele sale. Prețulă 
acestui obiectă este 640 franci, lucrată 
fiindă din stejară vechiu seu mahagonl.

Cursulu pieței Brașovii
din 28 Septemvre st. n. 1888

Bancnote românescl C imp. 9.35 Vend. 9.40
Argintă românescă . „ 9.28 n 9.32
Napoleon-d’orI . . . 9.53 9.55
Lire turcescl . . '. „ 10.82 10.86
Imperiali................... „ 9.82 9.86
Galbini................... „ 5.62 5-67
Scris, fonc. „Albina“60/n „ 10L—

„ >i n °°/o „ 98— 98.50
Ruble rusesci . . . „ 130— 131—
Discontulă . . . . 672-8% pe ană.

Cursulu Ia bursa de Viena 
din 27 Septemvre st. n. 1888.

100.70
90.70

145.25

97.30

Renta de aură 4o/0............................
Renta de hârtiă5°/0 . .......................
Imprumutulă căiloru ferate ungare . 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

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

ostil ungare (2-a emisiune) . . 
Amortisarea datoriei căiloră terate de 

ostă ungare (3-a emisiune) . .
Bonuri rurale ungare.......................
Bonuri cu clasa de sortare . . . .
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 
Bonuri cu cl. de sortare..................
Bonuri rurale transilvane..................
Bonuri oroato-slavone.......................
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă......................................
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedmului...............................   ,
Renta de hârtiă austriacă . . . . 
Renta de argintă austriacă .... 
Renta de aură austriacă..................
LosurI din 1860 .............. ..................
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 
Acțiunile băncei de credită ungar. .. 
Acțiunile băncei de credită austr . . 
Galbeni împărătesc!
Napoleon-d’orI
Mărci 100 împ. germane..................
Londra 10 Livres sterlings . . . .

112.50
104.50
104.50
104.50
104.50
104.50
104—

99.75
131.25

122.90
81.40
82—

110.40
139.90
871—
307—
310—

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

umbre, pentru care elă nu pote ave nici 
ună simțSmântă de bunăvoință seu de 
milă, decâtă celă multă ună simțământă 
interesată de isimpatiă, întru câtă prin 
ei îșl pote scuti vre-ună interesă seu a- 
junge vre-ună scopă.

Simțămintele generase ale altora, de 
amiciă, de patriotismă, de umanitate, sa- 
crificiele și însăși recunoscință pentru 
binefacerile primite, suntă lucruri neîn
țelese omului reu. Simțămintele și pa
siunile firescl ale lui, născute și nutrite 
prin o nefericită predisposițiune, suntă: 
neîncrederea în alții; ura și invidia în 
contra celoră pe cari îi crede mai buni, 
mai tari seu mai fericiți decâtă elă; ne
păsarea și disprețulă pentru cei mai 
slabi; și pofta de răsbunare în contra 
acelora, de cari se crede împiedecată în 
urmărirea intereseloră sale.

Iubirea și liniștea sufletescă, care 
dică înțelepții că este culmea fericirii, 
este necunoscută omului rău. Er mortea 
este pentru elă cea mai mare nefericire; 
pentru că elă vede într’însa prăpastia 
neantului, nimicirea totală a ființei sale.*)

Uneori o puternică sguduire morală 
pote să deștepte iubirea și în inima ce
lui rău. Și atunci, la lumina acestui sim
țământă cerescă, elă întrevede adânca 
rătăcire, ce determină firea sa, și se 
întorce la ‘calea mântuirii.

Ună asemenea exemplu aflămă în 
frumosa legendă a drlui Alexandri, în
titulată „Grue Sângeră11, vol. III, pag. 
106—107—109. Ună omă dintre aceia 
cari, portă iadulă în sufletulă loră, pân- 
desce pe inimică în umbră și după să
vârșirea crimei recunosce în victimă ca- 
davrulă părintelui său. Acestă îngrozi- 
tore nenorocire produce în elă o astfelă 
de revoluțiune, încâtă îi schimbă firea 
și după ună jumătate de veâcă de cum
plite chinuri ale mustrării de consciință, 
de cumplite munci impuse de bunăvoiă, 
acelă monstru sălbatică, care afla plă
cere în uciderea de dmenl, devine omă 
cu simțăminte umane, care se pătrunde

*) Confer. Schopenhauer: Die beiden Grund 
probleme der Ethik, p. 272. Die Weltals Wille 
und vorstellung, ș. a.

ne milă pentru suferința unui bietă a- 
nimală, a unei pasări pe care o vede 
murindă și căreia prin binefacerea sa îi 
redă viâța. Și atunci era mântuită, era 
„iertată".

Acesta este în adevără ună feno- 
menă rară, însă cu atâtă mai interesantă 
pentru studiulă taineloră firii omenescl.

Deosebirea între omulă bună și celă 
lacomă seu rău din fire ne arată de câtă 
însemnătate este, pentru fericirea omului, 
cultivarea virtuțiloră de dreptate și ca
ritate.

Acestă cultură, pe câtă de ane- 
voiosă, ca să nu dică cu neputință, este 
pentru celă rău, pe atâtă de ușoră și 
plăcută e pentru celă bună. Pentru a- 
cesta iubirea și binefacerea suntă tre
buințe înăscute; și elă nu pote și nu 
înțelege a-șl căuta propria sa fericire 
decâtă pe acestă cale.

Forma cea mai firescă, sub care se 
manifestă simțămintele morale, este iu
birea de țeră și nemulă său. Ea în
demnă pe omenii de bine la fapte, care 
le asigură iubirea și venerațiunea con- 

temporaniloră și memoria posterității. 
Nu toți, numai geniele cele mari se potă 
face deadreptulă binefăcătorii omenirii 
întregi; însă fiăcare pote aduoe partea 
sa la binele și mărirea numului său, seu 
a cercului în care trăesce. Nefericirea 
aceluia, care pune ună zidă nepătrunsă 
între sine și frații săi, și care, putend’o 
face, n’a simțită nicl-odată sfânta por
nire de-a face bine altora, de-a aduce 
ună sacrificiu pentru binele societății.

Deci, oricine simte în inima sa o 
scînteiă de bunătate, să n’o lase, a se 
stinge; s’o arate prin fapte și s’o des- 
volte prin cultură, cu deosebire prin 
studiulă vieții omeniloră mari; căci nu
mai printr’însa omulă pâte fi în adevără 
mare; ea este foculă sacru, care, cu câtă 
arde mai viu în noi, cu atâtă mai multă 
ne lumineză și încăldesce viâța. „Dum
nezeu este iubire", dice evangelistulă, 
„și acelă care locuesce în iubire, lo- 
cuesce în Dumnedeu și Dumnedeu în- 
tr’însulă." *)  M. Strajanu.
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- COKCURStr
Pentru ocuparea postului de mvețătoresă la scola comunală de 

fetițe din Hațegu, se escrie concursu până la 10 Octomvrie 188'8.' 
Emolumintele suntă :

a) salariu anualu 400 fl. eventuală dela' 1 Ianuarie 1889 300 fi.
b) cuarțiru liberu — 4 orgi lemne.
Concurentele au a documenta, că obținu diploma de cualifica- 

țiune, și că sciu perfectă limba română și maghiară.

BersahH,
președinte școlarii.

Eforia școlară cbmunală.
Hațegu, la 19 Septemvre 1888. 

160,3—3 r
Sz. 6513—1886, ' 167

tkv. szâmhoz.

Arveresi hirietmenyi kivonat.
A brassoi kir. torvenyszek, mint telekkdnyvi hatosâg, kozhirre teszi, hogy 

Barszân Katharina vegrehâjtatonak Dr. Otrobân Nândor vegrehajtăst szenvedo 
elleni 716 frt. tokekoveteles es jar. irânti v.egrehajtâsi ugyeben a brassai 
kir. torvenyszek teruleten levb Brassd vâros hatârâban fekvo a brassoi 6460 
szămu tjkben toglalt 24801/1, .24801/2, 24801/3 hrszâm ingatlanak es annak tar- 
talekaira az ârverest 1272 frt. ezennel. ingatlanokra kikiâltâsi ârban elrendelte, 
es hogy ezen ingatlanok az 1888 (ivi October ho 23-ik napjăn deMott 9 orakor 
ezen tkvi ihatosâg irddâjâban megtartando - nyilvânos ârveresen a megâllapitott 
kikiâltâsi âron aloi is' eladatni fognăk.

Ărverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok bșcsârânak 10°/0-ât 127 frt 20 kr. 
keszpenzben, vagy az 1881 evi LX. t.-cz. 42 §-âban jelzett ârfolyammal szâmi- 
tott es az 1881 evi november ho 1-en 3333. sz. alatt kelt igazșâgugyministeri 
rendelet 8. §-âban kijelolt ovadekkepes ertekpapirban a' kikuldott kezehez le- 
tenni, avagy az 1881: LX. t.-ez. 170. §-us ertelmeben a bânatpenznek a biro- 
sâgnâl elbleges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Kelt Brassdban 1888 evi September .ho 1-ik napjân.
A kir. torvenyszek mint telekkdnyvi hatoșăg.

Picăturile de stomachii MARIAZELLER,
care lncră escelentti în contra tuturora bdlelorn de stomachii.

Schutamarke.

Neîntrecute pentru lipsa de apetitii, slăbiciunea stomachului, res- 
pirațiunea cu mirosi greu, umflare (venturi/ răgăelă acră, colică, ca- 
taru de stomachu, acrelă, formarea de petră și năsiptî, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbioare, greață și vomare, durere de capă, (decă provine 
dela stomachii), cârcei la stomachu, constipațiune s6u încuiare, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficatu și de haemorhoide. — Prețulă unei sticle dinpreună cu pres- 
criereade întrebuințare 40 cr., sticla îndoită de mare 70 cr.

Espediția centrală prin farmacistului .
Carl Brady, Kremsier (Moravia.)

Picăturile de stomachu Mâriazeller nu suntti unii remediu secretă. 
Părțile conținătore suntfl. arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se ană la fie-care sticlă.
*Veritaloile se află mai în t6te farmaciile.

Avertismentu I Picăturile de stomachii Mariazeller se falsifică și se imiteză de 
multe ori. — Ca seninii, că suntii veritabile, servesce învelitorea roșiă provScjutfi. cn 
marca de protecțiunc de mai susă, și afară de acesta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue să fie arătată, că acesta s’a tipărită 
în tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașovu, farmacia Franz Kellemen, farmacia la „Biserica Albă“; 
farm. J. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia F. Iekelius’ W-we; farm. K. L. Schuster. 
farmacia Heinrich G. Obert-, farmacia Ed. Kugler la „Higiea“.

Băile Tușnadu: farmacia Alex. Dobay. Cohalmu: farm. Ed. ALelas, farmacia 
Wolff, Feldidră: (Marienburg), farm. TF17. Schneider. Făgărașu: farm. t>. Bildner, farm. 
Hermann. Sz. Szt. Gyiirgy: farm. Val. Beteg, i'&rmBarabăs Fer. 13,52—28

A visu i-lora abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponuld mandatului postaid și numerii de 
pe fâșia sub care au primitd diarulu nostra până acuma.

Administraț. „Gaz. Trans.“

i

Se deschide abonament» pre anală 1888
la

77

m&ounte și scirl 
e 4 fi. — pentru

AMICULU FAMILIEI, ț>iaru beletristicu și enciclopedicu-literaru — cu ilustrațiunî.— Cursulti XII. — Apare în 1 și 15 (ți 
a lunci în numeri câte de 2—3 cdle cu ilustrațiunî frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunî din patria1 și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturora indivicfiloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregii e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU RONIĂNU. f)iaru bisericescu, școlara și literarii — cu ilustrațiunî. — Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2‘/2 — 3’/2 cole; și publică portretele și biografiile archiereilorii și preoțilorîi mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
trațium, — mai departe articlii din sfera tuturorii șciințelorfi teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torî și diverse ocasiuni, mai aleșii funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și șciențifice-literari; și în urmă totu soiulîî de a- 

cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară.—Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregu 
România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primesett gratisu totu alfi patrulea esemplară. 
dumeri de probă se trimstiii gratisu ors-rui cere, 

se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla—Șz-ujvăr.—Transilvania.
4

Totu de aci se mai potu procura și următdrele cărți din editura propria:

$

’w

Apologie. Disensiuni filologice și 
istorice maghiare privitore la Români, 
învederite și rectificate fle Dr. Gre- 
goriu Silași. — Partea I. Paulă Hun- 
falvy despre Cronica iui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețulă 30 cr. ■ •>

Renascerea limbei românesc! în vor
bire' și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași.-. (Op complet). 
Broșura I. II. și III. Prețulă broș. 
I. II. câte 40 cr. — Broșura UT. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl;

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste ană, de I. Papiu. 
Ună volumă. de preste 26 cole. Acest 
opă de cuvântări bisericescl întrece 
tdte opurile de acestu soiu apărute 
pănă acum — avendu și o notiță is
torică la fiă-care serbătore, care arată 
timpulă întroducerei, faseie prin cari 
a trecută și. modul- cum s’a stabilită 
respectiva șărbătore. Prețulă e 2 fl.

Barbu cobzariulă. Novelă origi
nală de Emilia Lungu. Prețulă 15 cr.

Puterea amorului. Novelă de Pau
lina C. Zi Rovinaru.. Prețulă 20 cr.

Idealulu perdută.'Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulă 
15 cr.

Opera unui omă de bine. Novelă 
originală. —Continuarea novelei: Idea- 
lulă pierdută de Paulina C. Z. Rovi
naru.. Prețulă 15 cr.

Fântâna dorului. Novelă poporală 
de Georgiu Simu. Prețplă 10 cr.

Codreană craiulu codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

Ultimulă Sichastru. Tradițiune de 
Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

Eld trebue se se însore. 
de Maria Schwartz, traducere 
F. Negruță. Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală.

Novelă 
de N.

Schiță,

din emigrarea lui Dragoșă. Novelă is
torică (națională. Prețulă 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioană 
Tanco. Prețulă 30 cr.

Probitatea în copilăriă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețulă 10 cr.

Hermanu și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantină Morarim Prețulă 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 
acte după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Ifigenia în Tauria. Tragedia în 5 
acte după Euripide, tradusă în 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 șalele gimnasiului din Fiume 
prin Vincențiu Nicoră, prof, gimnas. 
— Cu portretulă M. S. Regina Româ
niei. Prețulă 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Ună volumă de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate,. Pre
țulă redusă (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioană Popă Reteganu. 
Ună volumă de 14 cole. Preț. 60 cr.

Tesauruliî dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de aurii. Studiu archeologic 
de D. 0. Olinescu. Prețulă 20 cr.

Biblioteca Șatenului Românii. Car
tea I, U, HI, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 
la tote patru 1 fl. — câte una deosebi 
30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii forte interesante și. amu
sante. Prețulă 30 cr.

Colectă de recepte din economiă, 
industria, comerciu și chemiă. Prețulă 
50 cr.

Economia pentru scolele popor, de 
T. Roșiți. Ed. II. Prețulă 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pen
tru învâțămentulu intuitivă în folosulă 
eleviloră normali (preparandiall), a în- 
vâțătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovanu, profesoră pre- 
parandială. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-ună opă, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră și învd- 
țătoriloră ca celoră în prima liniă in
teresați.

Spicuire din istoria pedagogiei la 
noi—tla Români. De V. Gr. Borgovan. 
Prețulă 15.

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popă, profesoră la 
gimnasiulă din Năseudă, — Manuală 
aprobată prin ministeriulă de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulă de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețulă 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteanu, 
prof. gimn. Ună volumă de peste 30 
cole. Prețulă 2 fl. ■

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruță, profesoră. Opă, aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulă de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cupriudendu composițiuni de totu 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multă folosă de cătră preoți, învâ- 
.țătorl și alțl cărturari români. Prețulă 
1 fl. 10 cr.

Nu me uita. Colecțiune de vier
suri funebrall, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețulă 50 cr.

Carte conducâtore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesoră preparan- 
dială. Prețulă 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumoșii ilustrată. Prețuia unui 
esemplară broșurată e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai fină 60, 80, 90 cr., I fl., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculfl mărgăritarii sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețuit! unui 
esemplară broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe icone frumose. Prețuia 
unui esemplară e 10 cr.; 50—3 flor.; 
100=5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmata de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru? 
mose. Prețuia unui esemplară spedată 
fralțco e 10 cr.-, 50 esemplare 3 fl., 
100 esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Chrisiosii. 
Prețuia unui esemplară legată și spe-. 
dată franco e 15 cr.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovd.
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