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Brașovu, 14 Martie v.

Amu cjișfi, că aiți vomă da por- 
tretulu fișpanului Banffy dela Bis
triță.

Ca se și-lu potă cineva înfățișa 
n’are decâtu se cetescă cea mai 
nouă poruncă, ce a dat’o „comite
tului administrativă alu fonduriloru 
școlare centrale" din Năseudu.

Față cu despotismulu cinică, 
ce vorbesce din fiecare rendu ală 
acestui ucazu fișpănescă, este cu 
totulă indiferentă de a sci decă 
celă care l’a dată e de statură 
mică, ori mijlociă, ori mare, decă 
e blondă seu oclieșă.

Destulă că fișpanulă Banffy e 
după chipulă și asemănarea admi- 
nistratoriloru de „modelă“ ai ma
ghiarismului violentă.

E făptura lui Tisza Kalman.
Intrînsulă se oglindeză regimul 

personală, ce l’a introdusă acestă 
ministru de când e la putere. Br. 
Banffy e prototipul agenților abso
lutismului parlamentară, care sub 
masca constituționalismului nu ur- 
măresce decâtu poftele și avanta- 
gele puterii, întemeiându-se pe re
lele moravuri și deprinderi ale șo- 
viniștiloru unguri moderni. Este 
în miniatură, ceea ce e în mare 
stăpânulă său Tisza, a căruia por
tretă l’a schițată în decursulu des- 
baterei asupra legei militare așa 
de nimerită prietenulă lui de odi- 
nioră Balthasar Horvath.

In adeverii, br. Banffy Dezso 
a introdusă în comitatulă Bistriță- 
Năsăudă regimulă personală celă 
mai nerușinată.

Dându-i-se ună felă de carta 
bianca ca comisară regescă, pentru 
elă constituțiunea și legile nu mai 
erau decâtă ună paravană, îndă- 
rătulă căruia să-și potă mulțămî 
poftele șovinistice împunendu-șl 
voința sa în modă despotică.

Și-a pusă în gândă Banffy nici 
mai multă nici mai puțină, decâtă 
a regula afacerile fonduriloră nă- 
săudene astfeliu, ca ele să ser- 
vescă ca mijlocă, spre a face din 
grănițerii români de odinioră nisce 
panduri ai maghiarismului.

Și trebue că și-a făcută soco- 
tela așa, că fiindă Năsăudenii fii 
de soldați voru sci se asculte de 
porunci, și astfelă lăsândă freulă 
firei sale despotice, a dată și dă 
mereu la porunci, care de care 
mai vătămătbre legiloră, drepturi- 
loră și libertății poporului română 
năsăudenă.

O astfeliu de poruncă, vred
nică de a sta alături cu ucazurile 
despoțiloru muscălescl, este urmă- 
torea, care trebue să împle de 
îngrijire pe ori-ce Română, că
ruia îi zace la inimă binele și vii- 
torulă nației sale:
Dela fișpanulu comitatului Bistrița-Năseudu.

Onoratului comitetă administrativo 
alo fundațiuniloră școlare centrale din 
ținutulo NăsSudului

în Năsăudă.
In urma raportului de sub nr. 

31 —1889 vă avisezO, că pe calea respec
tivului curatoralO să dispuneți, ca fiăcare 
învâțătoră poporală dela scolele ele
mentare fundaționale, ținându-se de pla- 
nulO de învâțământă ministerială edată 
prin Escelența Sa d-lă ministru pentru 
școlele poporale elementare nemaghiare, 
să propună limba maghiară în legătură 
cu fiăcare obiectă de învățămentu.

Să se propună în fiecare classă ver
suri și cântece (poesii poporale) ungu- 
rescl și la gimnastică esercițiile să se 
facă și la comandă ungurescă. Și când 
la propunerea geografiei se face deose
bire de confesiune și naționalitate, nea
părată și în modă convingătoră să se 
arate, că deși naționalitățile se deosibesc 
unele de altele, în patria comună însă, 
in Ungaria, numai o națiune esistă și acista 

este cea maghiară, așaderă locuitorii aces
tei țări se deosibescă cu privire la reli- 
giune și naționalitate, der cu privire la 
calitatea de cetățeni ai statului se unesc, 
dedrece toți suntemă cetățeni ai statului 
maghiaro.

Astfelă suntă cetățeni de stată ma
ghiari de confesiunea gr.-catolică, gr.- 
orientală, evang. luterană, evang. refor
mată, romano-catolică și de alte confe
siuni, și suntă cetățeni de stată maghiari 
cu limba maternă (de naționalitate) ger
mană, română și altele.

Din acesta puteți vede, că eu pe 
lângă aceea, că pună mare greutate pe 
însușirea limbei patriei maghiare, a sta
tului maghiară, nu de mai puțină însem
nătate consideră consolidarea acelei cu- 
noscințe a scolarilorO, cumcă ei suntă 
fiii statului maghiară, acestei patrie ma
ghiare. Astfelă datorința inomisibilă a 
învățătorului este și deșteptarea spiritu
lui patriotică. Pe învățătorulă, care nu 
va procede în sensulă acestei disposiți- 
uni a mea, îlu voiu pedepsi pe cale dis
ciplinară, eventuală îJu voiu destitui din 
postu.

Din consemnările așternute în pri
vința etății scolarilorO am ajunsă la 
trista convingere, că negligiați a cons- 
trînge pe copii să începă cercetarea 
școlei la etatea obligată și de aici sus- 
piționeză, că vreți cu ori ce preță să 
vă subtragețl dela obligămentulă impusă 
prin lege, deja fărte adeseori accentuată 
de mine, de a vă subîmpărți școlele în 
cursuri de șese ani (în șese classe). Der 
decă în privința acesta nu voiu vede 
nici în viitoră o îmbunătățire în nisuin- 
țele d-vostră, voiu fi necesitată pentru 
cerbicoșia d-vostră a trage la răspundere 
în celă mai seriosă modă pe președin
tele comisiunei administrative, apoi pe 
curatoratele școlare și pe învățători, și 
încă dintre acești din urmă în prima li
niă pe directorulă.

Și când premită, că la scriere și 
cetire este a se pune deosebită îngrijire 

pe compuneri în limba ungurescă, rela
tivă la obiectele de învățămentă voescă 
acum câtă se pote mai pe scurtă a face 
numai câteva observări:

1. In classa a 3-a și a 4-a a școlei 
de băețl din Năsăudă suntă a se intro
duce asemenea esercițiile în vorbire și 
cugetare, lăsându-se afară studiulu is
toriei.

2. In planulă de învățămentă din 
Sângeorgiulă românescă ar fi trebuită 
să se deosibescă materialulă de învăță
mentă din classa a 3-a de materialulă 
de învățămentă din classa a 4-a.

3. Invățătorulă din Telciu, Alexan
dru Popă, ar fi fostă datoră să-și speci
fice materialulă de învățămentă.

4. In classa a 3-a a scălei din Za- 
gra, la propunerea geografiei să nu vă 
estindețl mai departe decâtă la cunos- 
cința comitatului, er cu atâtu mai vîrtos 
să vă absțineț! dela propunerea biografie- 
lord istorice, căci după esperiențele mele 
acesta s’a obicinuită a se face cu ten
dință politică neiertată. In fine vă facă 
cunoscută, că planurile de învățămentă 
le-am dată inspectorului reg. de școle 
pentru a le folosi oficială în cerculă său 
de influință.

Bistrița, 11 Februarie 1889.
3r. m. p.

fișpanîi, comisarii re^escîi.

Valea-Bistriței, 18 Martie 1889.
După cum se scie, de câțl-va ani de 

dile comunitatea de avere grănițărescă 
din Năsăudă se află sub stări escepțio- 
nale. Părintesca stăpânire ungurescă sub 
pretextă de regulare a afaceriloră nostre 
— când nu era nici o trebuință, bună- 
oră ca și la frații CaransebeșenI — a 
numită pe fișpanulă-pașă Banffy ca co
misar cu putere nerestrînsă peste acestă 
avere. Cumcă ce isprăvurl a săvârșită 
în acestă calitate o scimă cu toții, ba 
în mare parte vii mărturii suntă și co
lonele acestui prețuită (fiară.

Cu puterea ce i-s’a încredințată,

FOILETONUL!} „GAZ. TRANS."

(U

— Novelă. —

Ca să mă hotărăscă, nu mi-a trebu
ită multă ostenelă. Mi-se părea, că vi
eța acesta legendară și independentă mă 
pote lega mai strînsă de ea. Credeamă 
că de aici înainte potă fi mai sigură 
de iubirea ei. Adese-orI audiam despre 
contrabandiști, cari umblau prin întrega 
Andaluziă călărindă fiă-care în mâni cu 
carabine și pe șeuă cu iubitele loră. Pă
rea, că mă vădă suindă și scoborînd 
munții, alături cu frumosa țigancă. Când 
îi povesteamă despre asta, îșl punea 
mâna pe inimă, dicendă că nu pote fi 
ună lucru mai frumosă în lume, decâtu a 
tăbărî noptea în locă liberă, când fiă
care bărbată se ascunde în cortulă său 
cu nevasta lui.

„Dâcă acuși voiu fi cu tine în mij- 
loculă munțiloră", i-am disă, „atunci 
voiu fi sigură de tine. Acolo nu va mai 
fi locotenentă...."

„Tu ești prea fricosă", ’ml răspunse 
ea. „Cu atâtă mai rău ar fi pentru tine. 
Cum poți fi așa de.... nătărău ? Nu vedl 
că te iubescă căci nu țl-am cerută nici
odată bani?"

Când îmi vorbea astfelă, ml-ar fi 
plăcută să-i sorbă răsuflarea. Der ca să 
nu sporescă vorba, Carmen îmi câștigă 
vestminte civile și, nebăgată în semă de 
nimeni, am eșită din Sevilla. Am mersă 
în Jerez la o venejătore de anissetă, i-am 
predată o scrisdre dela Pasttia. Aici se 
obiclnuiau a se aduna contrabandiștii. Am 
fost presentată acestoră omeni și condu- 
cătorulă loră Dancăire mă primi în ceta lui. 
Ne-amă dusă în Gancină unde m’am în
tâlnită cu Carmen. In escursiunile nos
tre ea sluj a ca spionă omeniloră noștri 
și nu mă sfiescă a cjice, că spionă mai 
bună ca ea dor niciodată n’a fostă pe 
lume.

Ee venea din Gibraltară și a fă
cută socoteli cu ună căpitană de nae 
pentru transportarea mai multoră arti- 
coll englesl, cari trebuia să-i primimă 
noi. Noi așteptamă articolii sera și după 
ce o parte din ei i-amă ascunsă între 
munți, ceialalțl i-amă dusă în Ronda. 
Carmen a mersă înaintea nostră. Totă 
ea a fostă care ne spunea minutulă când 
aveamă sS sosimă în orașă. Oblită odată 
cea dinteiu cale, celelalte ni-au succesă. 
Vieța de contrabandistă era par’că mai 
potrivită cu mine, ca miliția; i-am cum
părată daruri Carminei, aveam bani și 
amoresă. Consciința nu mă neliniștea, fi- 
indă-că, după cum dice țiganulQ, : Sara- 

pia sat pasquital pvnzava (în mijloculă 
plăceriloră nu te ustură rîia).

Ceta nostră consta din optă pănă’n 
dece omeni și numai în momente mai 
primejdiose ne uneam cu toții; de comun 
umblamă câte doi, prin sate câte trei, er 
prin orașe împrăștiațl. Fiă-care din noi 
trebuia să scie câte-o măestriă. Intr’o 
nopte ni-amă dată întâlnirea lângă 
Veger. Eu și Dancăire amă sosită mai 
iute. Conducătorulă nostru se vedea că 
e bine dispusă. „Cu unulă vomă fi mai 
mulți", (fise elă. „Carmen făcu o fru
mosă isbendă: îșl eliberă soțulă, care 
era închisă în Tarifa." începeam să pri- 
cepă țigănesca, fiindă-că soții mei aprope 
numai în limba acesta vorbeau. La cu- 
ventulă „rom" mi-se stringea inima. Cum, 
bărbatulă ei, așader are bărbată ? — în- 
trebaiu de căpitană.

„Da, pe Garcia celă c’ună ochiu,care 
e ună țigană tocmai așa de șiretă ca și 
ea. Elă era deținută într’o galeriă de 
sclavi. Carmen într’atâta amăgi pe me- 
diculă judecătoriei locale, încâtă câștigă 
eliberarea bărbatului său. O fată ca asta 
plătesce multă. De doi ani ea lucră la 
mântuirea lui, der n’a dobândită nimică 
până ce nu s’a schimbată șefulă."

Iți poți imagina cu ce mirare ascul- 
tamă eu vorbele acestea. In curendă 
am făcută cunoscință cu Garcia; era una 

dintre cele mai înspăimentătore figuri 
țigănescl din câte am vedută în vieța 
mea. Sufletulă și trupulă seu era negru; 
celă mai mare făcătoră de rele, din câți 
am întâlnită de când sunt pe lume. Car
men venea cu elă și cândă erau amân
doi în fața mea și îlă agrăi cu cuvân- 
tulă bărbată, eram osândită să vădă fixă
rile și schimositurile lui Garcia. M’am 
scârbită și totă noptea nu i-am (fisă o 
vorbă. Dimineța am plecată la drumă, 
când etă observămă, că vre-o doisprădece 
ostași călări calcă pe urmele nostre. Ună 
generală strigătă de: „fugi încătr’o vedl" 
s'au(fi. Numai Dancăire, Garcia, ună fe- 
cioră frumosă d’Ecija, pe care-lă chema 
Remendado, Carmen și eu nu ni-amă 
perdută curagiulă; ceilalți, lăsându-șl ca
târii pe locă, se ascunseră pe căile țe- 
pișe dintre stânci, jinde călăreții nu-i pu
teau goni. Noi încă ni-am aruncată josă 
bagagiulă și le călcamă pașii. Intr’aceea 
inimiculă trăgea cu glonțe asupra nostră; 
pentru întâia oră în vieța mea audiamă 
glonțele șuerându-ml pe lângă urechi, 
der nu mă prea spăriam. Toți ne-amă mân
tuită, afară debietul Remendando, pe care 
îlă nimeri ună glonță în coste. Eu vream 
sâ-lă ridică. „Bănie", strigă asupra’ml 
Garcia,„ce te năcăjescl cu elă? Lasă-lă 
acolo mai bine, decâtă sS pierdl ciărecii 
de lână". — „Aruncă-lă josă" striga și 
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nouă numai bine și îndemână nu ni-a 
făcută. Căci înainte de tote, ignorândă 
„Instrumentulă fundațională" privitorii la 
administrarea averei grănițărescl și con
sfințită de însuși Maiestatea Sa Monar- 
chula în conțelegere cu stăpânirea din 
Pesta, a făurită nouCle Statute, prin cari 
averea nostră nl-a dat’o pe mâna străi- 
nilora și a veneticilora.

Administrația fonduriloră a maghia- 
risat’o. Școlele susținute din'fundațiunl 
— precum sunta cele numite astădl fun- 
daționall — le-a desbrăcată de caracte- 
rula confesionala. Pe învățătorii, cari erau 
membrii la o Reuniune de învățători de 
buna renume — „Mariana" — fără de 
scirea și învoirea loră i-au încorporată 
la Reuniunea de învățători comitatensă 
ungurescă și a data mandata la percep- 
toratula fonduriloră, ca din salariu să le 
subtragă tangenta de membri, er prin o 
aspră poruncă amenințătore i-a somata 
ca să ia parte la ședințele amintitei Reu
niuni ungurescl.

Apropiându-se însă vremea de a-șl 
depune sarcina de comisară, ce cu o 
adevărată rîvnă absolutistică a purtat’o 
câțl-va ani. — er ca noi să-la ținema 
minte și stăpânirea precum și șoviniștii 
kulturegyletiștl să nu-i potă împuta, că 
s’a făcuta nevrednica de puterea lui în
credințată — verfu la tote a pusa prin 
încercarea de a maghiarisa instrucțiunea 
în scolele susținute din averea nostră.

Ca documenta lașa să urmeze aici 
alăturata ordonanță a comisarului re- 
gesca — îndreptată cătră administrația 
fonduriloră centrale din Năsăudă, ca spre 
ulteridră procedere să fiă comunicată 
învățătorilor^ dela școlele fundaționale. 
E remarcabilă acestă ordonanță cu res
pecta la cuprinsula ei. Ba e o mare cu- 
tezare din partea lui Banff}’, când abu- 
sânda de putere, nesocotinda legile e- 
sistente față de naționalitățile nema
ghiare, ba chiar și planulu ministeriala 
de învățămentă prescrisa pentru școlele 
nemaghiare, la care însuși se provocă, 
vine fără nici una drepta și poruncesce 
ca în scolele susținute din averea nostră 
să se învețe tote obiectele și în limba 
maghiară, să se cânte unguresce, să se 
propageze simțulă patriotică — în în- 
țelesula maghiara, ba chiar și la jocuri 
și gimnastică să se comandeze ungu
resce.

C’una cuvântă, învățătorii susținuți 
din averea cu mare preța câștigată de 
moșii și părinții noștri — conforma vo
inței abusive a d-lui comisaru — au să 
crescă și să facă din copii noștri neaoși 
Unguri din creșteta pănă în tălpi. Că 
ore le va succede acesta e mare între

bare!? Der pentru casula, că nu le va 
succede respective nu vora arăta pros
pecte de răușită — sunta amenințați cu 
pedepse, ba chiar cu destituire — după 
cum ne spune „Măria-Sau în ordonanță.

Noi, la rendula nostru, trebue să 
chibzuima ce ar fi de făcuta spre apă
rarea nostră, — și să și facemă deși în- 
tr'ala 11-lea cesă.

— Unu grănițeru. —

8CIRLLE BILEI.«
Institutului pedagogică din Caransebeșă. 

Inspectorula școlara regesca ala Comi
tatului Carașa-Severina Francisca Sut- 
tâg a raportata comitetului administra
tiva comitatensa, că la acesta instituta 
s’au ținuta în decursula Junei Februarie 
a. c. examenile semestrale, la cari a 
asistata și ela, și că progresula în ge
nerala este acum cu multa mai favori- 
tora, cu deosebire în învățarea limbei 
maghiare se observă la acesta instituta 
din ana în ana o înaintare decisiva tota 
mai îmbucurătore. „Ce vora mai dice 
la acestea pretinșii noștri amici, cari 
necontenita ne înnegresca“ ? întrebă 
„Foia Diecesană". E trista lucru, <]i- 
cemă noi, că din pricina limbei ungu
rescl se strîmtoresca, deși fără voiă, stu
diile în adevăra de lipsă și interesante. 
Pentru șoviniștl însă a sci unguresce 
îusemneză „a fi cultă". Halala de-așa 
cultură! * * *

In representanța fundațiunei „Gozsdu" 
s’a alesă, în locuia răposatului membru 
din representanță Tacobă Bologa, d-lă 
Parteniu Cosma, directorula „Albinei" 
din Sibiiu, cu vota unanimă, spune „Te- 
legr. română".

ș<* *
Comassare. Din Tirimia-mare ni-se 

scrie, că acolo s’a pusa în lucrare fa
cerea comassărei. Doi ingineri, cărora 
li-s’a încredințată afacerea, sunt plătiți cu 
câte 3 fi. dejugără. E temere, că locui
torii români și aici, ca în mai multe 
părți, voră rămâne păgubiți, deOrece ini- 
țiatorulă comassărei este proprietarulă 
maghiara Tolvay Samu (pe românesce 
Samuila Hoțu) față cu care bieții locui
tori nu’șl pota validita în deplină liber
tate dreptula loră, deorece forte mare 
parte din ei îi suntă datori cu sume mai 
mari, ori mai mici de bani. Din parte-ne 
cjicemă locuitoriloră români, să nu în- 
târdie a usa la timpă de tote dreptu
rile loră, er întru câtă le lipsesce inde
pendența din causa datoriiloră, mai 
bine ar fi, ca să’șl plătescă datoriile cu 
bani împrumutați dela vre-unu instituta 

de credită românescă, pentru-ca apoi 
să-și pătă apăra în deplină libertate mo
șiile loră. Pote că tocmai acâsta a aș- 
teptat’o proprietarulă Tolvay, ca să ai
bă la mână pe Români împrumutându-le 
bani. Când se voră învăță odată minte 
țăranii români, să nu se mai încurce în 
afaceri de bani cu proprietari unguri 
și evrei, cari numai binele nu li-lăvoescă?

* 
* *

Se dueleză deputății. Incidentele din 
dieta ungurescă au dată nascere la o 
mulțime de dueluri. Astfelă Polonyi 
Geza, Gulacsy Gyula și hr. Kaas Ivor 
au provocată la duelă pe Krajcsik. Sef- 
fer Lâszlo, prin deputății Lukacs Gyula 
și Horvath Adam, încă în decursulă șe
dinței a cerută satisfacțiune dela Pulszky 
Karoly. Pe lângă aceștia se vorbesce, 
că și colonelulă de husari Elek Gusz- 
tav pretinde a 'i se da satisfacțiă ca- 
valerescă din partea lui Polonyi, din 
causă că acesta în modu necuviinciosă a 
vorbită în dietă despre cestiunea ivită 
între elă și între ministrulă de honvetjl; 
ba se cjice că și contele Andrassy G. a 
provocată, în dietă, pe Polonyi la duelă. 
— Frumose treburi „patrioticescl".

* *
Tărăboiu. ungurescu. Studenții un

guri din Raab au demonstrată în contra 
locțiitorului de directoră ală școlei 
reale Iosifă Szabo, fiindcă li-a oprită 
scolariloră de a lua parte la serbarea din 
15 Martie și de a purta cocarde. Din 
pricina asta, studenții academiei de dreptă 
i-au făcută ună tărăboiu mare tocmai de 
diua lui onomastică. Poliția i-a cam 
jucată ceardașă, din care causă studenții 
s’au plânsă la căpitanulă poliției. Se face 
cercetare.

** *
Telefonă in Clușiu. Ministrulă Baross 

a promisă, că va construi în Clușiu te
lefona, la casă decă se voră afla 20 de 
locuitori, cari să plătescă pentru acestă 
scopă o taxă de abonamentă de câte 6 
fi. pe lună. Foile ungurescl suntă sigure 
că numărulă cerută ală abonamenteloră 
se va afla, și prin urmare telefonulă se 
va construi câtă mai curendă.

** *
Studenții unguri contra lui Rohonczy. 

Studenții unguri au hotărîtă să publice 
în diare o declarațiune contra deputa
tului Rohonczy, eventuală să o afișeze. 
In acestă declarațiune deputatulă e ară
tată ca omă „lașă" și „necavaleră", 
fiindcă a atacată cu arme pe ună omă 
nearmată și l’a insultată fiindă rănită. 
Declarațiunea încheiă cu o aspră espre- 
siune de dispreță.

*
* *

Afacerea Elek-Polonyi. Colonelulă 
honvedă de husari a adresată președin
telui camerei deputațiloră o scrisore, în 
care îșl esprimă consternarea sa pentru 
fapta lui Polonyi, dândă în publicitate 
o afacere confidențială și combate cu 
hotărîre o asemenea procedere. De altă 
parte Elek a trimisă doi oficerl la Po
lonyi, ca să ’i ceră esplicărl. Polonyi 
a publicata în urma acesta o declara
țiune, de cuprinsula, că scrisorile schim
bate între Elek și ministrulă de honvec}! 
nu le are dela nici ună oficeră de hon
vedă. Nu se crede că colonelulă Elek 
se va mulțămi cu acestă declarațiune.

Producțiunea corului bisericescu condușii 
de d-lu prof. Nicolae Popovici.

In amorțela, ce a cuprinsă de ună 
timpă încoce societatea nostră brășovenă, 
a fostă o ideiă de totă nemerită din 
partea d-lui N. Popovici a arangea pro
ducțiunea musicală-literară din Dumineca 
trecută. D-lă N. Popovici nu este nu
mai ună bună cântăretă, ci totodată și 
ună dibaciu dirigentă de cord. Acesta 
a dovedit’o cu deosebire cu corulă său 
dela biserica sf. Nicolae din Scheiu, care 
face serviciulă D-deescă dela acestă bi
serică în adevără înălțătoră și care s’a 
afirmată într’ună modă atâtă de favora
bilă și la producțiunea de Duminecă 
Corulă d-lui Popovici constă mai cu 
seină din școlari dela șcălele nostre me
dii, așa încâtă prin acestă coră gustulă 
pentru o musică mai seriosă câștigă totă 
mai multă terenă la tinerimea nostră și 
peste totă printr’ensulă cultura nostră 
musicală face ună adevărată progresă.

Tote cele patru coruri esecutate la 
producțiunea de Duminecă (Schubert: 
Pace vouă. Beethoven: Cântecă de pri- 
măveră, N. Popovici: Imnă festivă, și 
Ștefănescu : Cântecu de laudă) au fostă 
cântate în modulă celă mai precisă. 
Rareori avemă ocasiunea a asculta în 
Brașovă ună coră mai bine alcătuită și 
mai bine disciplinată ca ală d-lui Po
povici. In corulă ală treilea: „Imnă 
festivă" amă avută ocasiunea a-lă apre- 
ția pe d-lă Popovici și ea componistă. 
Imnulă său a trebuită să facă impresi- 
une asupra ori și cui, atâtă prin armonia’ 
sa, câtă și prin desvoltarea sa, am pute 
dice aprope grandiosă. Acestă imnă a 
fostă introdusă de ună solo de basă bine 
esecutată de studentulă I. Russu.

Multă au contribuită la succesulă mu
sicală ală producțiunei, despre care e 
vorba, prin piesele loră esecutate pe 
violină și studenții G. Iuga și V. Popea. 
Dânșii au talentă pentru musică, și decă

Carmem Obosita, am trebuitu să-la puna 
josă lângă una stana de pietră. Garcia 
veni și ela și îșl descărca arma în ca- 
pula bietului Remendado. „Orna să fiă 
cela care îlă va recunosce", dise mise- 
rabilulă țigana privinda la victima lui.

Etă, domnule, ce vieță frumosă pe- 
treceama eu. Sera ne-amă retrasa în- 
tr’o pădurice ca să ne recreăma. N’aveam 
nici o bucată de pâne și semțiamă amara 
lipsa catârilora. Der ce face Garcia? Scote 
nisce cărți de jocă, face una foca mare 
și la lumina lui începe a se juca cu 
Dancaîre. Eu m’am trântita josa să mă 
odihnesca și privinda spre stele mă gân
deam la Remendado, dicendă în mine, 
că ar fi cu multa mai bine să fiu în lo
cuia lui. Carmen sgulită se puse lângă 
mine și din când în când începea să-și 
lovescă de-olaltă castagnetele fluerândă. 
Dup'aceea plecându-se spre mine, ca și 
când mi-ar șopti ceva, mă săruta de 
două, de trei ori, în potriva voinței 
mele.

„Ești dracă?", i-am d;iă.
„Da", răspunse ea.
După câteva ore de odihnă, Carmen 

pleca în Gancin și în cealaltă di dimi- 
neța ne trimise puțină pâne dela unO 
păstoră de capre. Totă tjiua am rămasa 
în pădurice și numai de cătră sără ama 
plecata spre Gancin. Așteptam veste

dela Carmen. Der n’amă primită nimic. 
In diua următore am vădută doi catâri 
mânați de o femeiă și o copilă îmbră
cată frumosă. Garcia dise: „Vedeți că 
St. Andreiu ne trimite catâri și femei.... 
îmi voiu face ale mele.“ Ișl luâ numai 
decâtă pușca și plecă pe cărare în susă 
ascundendu-se în tufișă. Eu și Dancaîre 
îlă urmamă la o mică depărtare. Când 
am audită descărcătura de pușcă, am 
sărită din tufișă strigândă asupra femeii 
care mâna catârii, să stea pe locă. Fe
meia vădendu-mă, în locă de ase spăria, 
isbucni într’ună rîsă ironică : „ Oh, lilli- 
pendii ce se par’ nisce e.roriini!“ Era 
Carmen, care așa de bine îșl schimbă 
îmbrăcămintea, câtă eun’așă ficunoscut’o 
de Jocă, decă ar fi vorbită cu altă voce. 
Se scoborî de pe cațără și vorbi încetă 
cu Dancaîre și Garcia, apoi întorcendu-se 
spre mine îmi dise: „Canari, ne vomă 
vede încă înainte de ce vei fi spendu- 
rată. Acum mergă în Gibraltară........
In curendă veți audi despre mine."

In curendă Carmen ne incunosciințâ 
că în cutare și cutare di, în cutare și 
cutare locă,călătorescă doi EnglesI din 
Gibraltară în Granada. Cine are minte 
să pricepă. Englezii aveau mulți bani. 
Garcia voia să-i omore, eu cu Dancaîre 
însă nu Fam lăsată. Ll-amă luată banii 
și orologele căci aveamă mare lipsă de 

ele. Și totă așa, vedl domnule, din con- 
trabandistă, am ajunsă celă mai mare 
bandită.

Der despre Carmen multă vreme 
n’am audită nimică. Dancaîre s’ar fi 
dusă bucurosă în Gibraltară, nu putea 
însă fiindă că era forte cunoscută în păr
țile acelea; Garcia de asemenea. „Așa- 
der să mergă eu ?“, i-am întrebată răpită 
de gândulă că voiu pute să vădă din 
nou pe Carmen, „să vădă așader ce tre
bue să facă?" — „Numai atâta; să te 
pui pe-o nae ori să mergi în Saint-Roc, 
după cum îți va plăce, și decă vei a- 
junge în Gibraltară, să sciricescl unde 
șede o vândătdre de ciocoladă ce are 
numele Rollona; decă ai aflat’o, vei sci 
din gura ei ce se petrece acolo", diseră 
ei. Ne amă hotărîtă să mergemă toți 
trei pănă la Gancin, prietinii mei voră 
rămâne acolo, er eu, îmbrăcată în hainele 
unui vendătoră de pome, voiu merge în 
Gibraltară. In Ronda ună omă de-ai 
noștri ml-a câștigată ună pașaportă de 
drumă ; în Gancin am căpătată ună mă
gari, l’arn încărcată cu portocale și pe
peni și am plecată.

Ajungendă în Gibraltară am venită 
la convingerea, că Rollona e fdrte bine 
cunoscută der că a murită și lucrulă a- 
cesta m’a lămurită pe deplină, de ce s’a 
ruptă întâlnirea între mine și Carmen. 

Ml-am legată măgarulă într’ună grajdă 
și am eșită cu portocale prin orașă fă- 
cendu-mă ca și când așă vinde. In faptă 
însă eu mă uitamă în tote părțile să dau de 
vre-ună cunoscută. Țigani vedeam destui 
der nu cutezam să mă încredă în ei. Eu 
vream să-i ispitescă pe ei și ei pe mine, 
împrumutată începeamă a ne pricepe unii 
pe alții, cunoscendu-ne ca pasări bune; 
mai trebuia să sciu că suntă și ei din 
cetă? După o umblare zadarnică de 
două dile n’am aflată nimică nici despre 
Rollona nici despre Carmen. După pu
țină vendare, ml-am pusă de gândă să 
mă reîntorcă la soții mei, când etă că 
preumblându-mă pe la apusă de sore dea- 
lungulă unei strade, audă că strigă o 
voce femeiască dintr’o ferestră: „Vencjă- 
torule de portocale!" îmi ridică ochii 
și vădă pe Carmen șe4ândă pe-ună 
fotolyi alături c’ună ofițeră, care purta 
îmbrăcăminte roșiă, avendă astfelă apa- 
rința unui lordă. Carmen era îmbrăcată 
minunată, în pără avea ună pieptene de 
aură, pe umără ună șală, și rochiă de 
mătase. Englesulă, rumpendă rău limba 
spaniolă, striga să mergă în susă, căci 
domna vre portocele; er Carmen îmi 
cjise în limba bascică: «vino și nu te 
mira de nimică!"

(Va urma.)
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voră urma înainte cu diligință, voră 
pute ave succesele cele mai frumose.

Partea literară a fosta representată 
prin două declamațiunl și prin o diser- 
tațiune. Studentulă I. Popovicl a price
puta destula de bine a reproduce poesia 
lui Alexandri „Frații JderU și a espune: 
„Cum trebue să-și arate una eleva recu- 
noscința sa față de institutula, la care a 
studiată11, eră studentula A. Danciu a 
produsa multă ilaritate prin declamațiu- 
nea sa: „Răsbunarea șoreciloră11, de Gr. 
Alexandrescu.

Felicităma pe d-la N. PopovicI 
pentru succesula obținută, și ama dori 
ca peste tota să aibă coriști așa de buni 
și așa de zeloși, ca cei dela corula său 
bisericesca.

Succesula materiala ala producțiu- 
unei, după cum aucjimă, încă este destul 
de îmbucurătora. Se scie, că venitula 
este destinata pentru fondula școlariloră 
săraci și bolnavi.

Literatură.
Gazeta Sătenului, revistă ilustrată, 

R.-Sărată. ■— Abonamentula 10 lei pe 
ana. Sumarula Nr. 1 (121). — Anula 
VI, Februarie 1889. — Incepemu annla 
ala Vl-lea, Redacțiunea; 4 Martie anula 
1889!: Gazeta Sătenului. — Irigațiunile 
în România, C. C. D. — Linia ferată 
R.-Sărata —Făurei, Sătucenulu. — Abdi- 
cerea regelui Serbiei Milana, ?. — Ca- 
lula românesca și calula rusesca. Sătu
cenulu. — Cronica agricolă, C. C. Dat- 
culescu. — Florea sorelui ca plantă a- 
gricolă, oleuginosă și împodobitore, C. 
D. D. — Strălucirea lucefărului, X. — 
Plopule cu frunde verdl!, Lys. — De 
ce s’a regretata mortea archiducelui Ru- 
dolfa, C. — Corona bătrâneței, M. L. 
C. — Mărulă spinosă învoită de Egipta, 
Plantele otravitore sălbatice, C. — Din 
țeră, X. — Din localitate, X- — Bule- 
tinulă comerciala, Miscellenea, Unu eco- 
nomu româna. Suplimenta: Bursucula 
seu una venatU primejdiosU, comediă în 
cinci acte, N. A. Bogdana. — Statua 
lui Mirona Costina. Gravuri negre: Ve
derea generală a unei grădini stila ala 
XVII-lea vecă. Ciuma fetei. MironU 
Costina. MironU CostinU cetindăla curtea 
lui Ioana ală 3-lea. Arestarea lui Mi
rona Costina. Gravuri în o colore: Re- 
servoriu de apă ridicată pe stânci și di
simulata cu ruine. Aspectulă generală 
ală marei seri Slewelyn de Orchidie. 
Țăranulă călare. Cadru Alegorică. Ar- 
chiducele Rudolfă și Archiducesa Ste
fania. Lanțurile magice. Gravuri colo
rate: Florea sorelui din California. Stra- 
monia de Egiptă duplă. O planșă mare 
în mai multe colori de încadrată. Acestă 
interesantă revistă pentru toți a intrata 
din Februarie în ală Vl-lea ană. E pu- 
blicațiunea cea mai ieftină și mai bine 
ilustrată din România. Abonatulă pri- 
mesce, pentru 10 lei trimeșl înainte, re
vista în timpă de ună ană de dile, d’a- 
semenea, ca premiu gratuită, una din 
colecțiile complete și broșate a aniloră 
II, III, IV și V cu tote tablourile. Fie
care numără cuprinde.- 16 pagine, a 2 
colone, materiă interesantă și variată de 
cunoscințe trebuinciose fie-căruia, împo
dobite cu numărose gravuri de totă so- 
iulă admirabilă executate, câte 2 cromo- 
litografii și câte o planșă mare în mai 
multe colori de încadrată. Gazeta Să
tenului mai dă și, gratuită, broșuri și 
suplimente de 8 și 16 pagine. Gazeta 
Sătenului va ține, în cursulă acestui ană, 
în curentă pe cetitorii săi, atâtă prin ar
ticole câtă și prin ilustrațiunl relative, 
cu Exposițiunea din Parisă. Ună nu
mără de probă se trimite franco și gra
tis. A se adresa ori ce privesce Redac
țiunea și Administrațiunea d-lui C. C. 
Datrulescu directorulă „Gazetei Sătenu- 
lui“ la R.-Săratu (România).

Academia Românâ.
Sesiunea generală din anulă 1889.

Raportulu secretarului generală asupra lu- 
crăriloră făcute in anulă 1888—89.

(Urmare).

I. Ședințele de peste and.
Ședințele săptămânale au fostă ocu

pate cu diferite cestiuni sciintifice și cu 
cetirea unui însămnată numără de me
morii, precum și cu discuțiunl asupra 
intereseloră materiale ale Academiei.

Voiu enumăra în scurtă lucrările 
cari s’au cetită, seu cari au fostă pre- 

sentate Academiei, precum și comuni
cările cele mai însemnate ce 'i s’au 
făcută.

In ședința dela 13 (25) Maiu mem- 
brulă corespondentă ală Academiei, d-lă 
Ioană Calenderu, a cetită ună „Studiu 
asupra legei celoră XII Tabule11.

In ședința dela 4 (16) Novembre 
d-lă A. Odobescu a cetită memoriulă 
său despre „Ornamentele în forma de 
capă de bou și anume despre rhytonulă 
de argintă descoperită la Poroina și a- 
flată actualminte în Museulă de anticitățl 
din BucurescU.

In aceeași ședință colegulă nostru 
d-lă V. A. Urechiă a cetită ună memo
riu despre „ Archimandritulă Vartolomeiu 
Măzăreanulă“, care în secolulă trecută 
a desvoltată o însemnată activitate li
terară, rămasă pănă astădl cu totulă ne
cunoscută.

In ședințele din ultimele patru luni, 
d-lă Urechiă a presentată o serie de 
comunicări și memorii asupra mai mul
tora cestiuni din istoria națională, lucrări 
pline de interesă și sprijinite pe docu
mente în cea mai mare parte nepubli
cate pănă acum. Etă lista acestoră 
comunicări și memorii :

Pe file de ceaslovă (Note istorice 
manuscrise din anii 1788 —1799).

Sigilulă tergului Peatra (Județulă 
Neamțului).

Documentă referitoră la limba ro
mână (Hrisovă dată de Mironă Barnov- 
schi Moghilă Voevod la 20 Septembre 
1626).

Documente dintre anii 1769—1800 
relative la ocupațiunea rusescă a lui 
Rumianțov.

Documente noue din anii 1820—1831; 
acte oficiale schimbate între administrația 
rusescă si Mitropolitulă Moldovei și di- 
vanurile țărei.

Despre unele documente autografe 
ale Mitropolitului Moldovei Varlaam.

Despre mănăstirea din Cetatea Nem- 
țului și despre domnița Ruxandra, fica 
lui Vasile Lupu.

Despre nisce relațiunl manuscrise 
asupra invasiunei rusescl dinaintea păcei 
dela Cuciuc-Cainargi.

Despre ună moratoriu dată de Io- 
niță Sturdza Vodă la 1825 Iulie 28 pen
tru plata datoriiloră vornicului Vasilie 
Rosetti.

Serie de documente istorice dintre 
cele mai însemnate din archiva Mănăs- 
tirei Nemțului.

Memoriu despre Ștefană Tomșa.
Memoriu despre nouele documente 

probândă înrudirea vornicului Bucioc cu 
Cantacuzinii și cu Vasilie Lupu.

Documente relative la Bogdană 
Voevodă tatălă lui Ștefană celă Mare.

In ședința dela 9 (21) Septembre 
Bibliotecarulă Academiei a făcută o re- 
lațiune asupra unui documentă autografă 
scrisă românesce de Petru Vodă Șchio- 
pulă la 1586 Maiu 15, documentă care 
se află în Archivele Statului la Veneția 
și pe care d-lă Bianu l’a presentată în 
facsimile fotografică. Totă în acea șe
dință d-sa a atrasă atențiunea Acade
miei asupra unoră prețiose documente 
din Archivulă Imperială de stată din 
Viena, documente dela diferiți Domni 
ai Moldovei din secolulă XV, scrise în 
limba slavonă și de o deosebită însem
nătate.

In luna Ianuarie Academia a pri
mită dela d-lă Ioană Bogdană, care se 
ocupă cu studii slavice, o lucrare asu
pra documenteloră dela Viena amintite 
mai susă. Acestă tînără studiosă și ac
tivă a trimisă și o altă lucrare de o în
semnătate deosebită, care este descrierea 
manuscriseloră slavo-române din Biblio
teca Imperială dela Viena.

Academia a luată decisiunl ca me
moriile presentate să se publice în Anale; 
o parte din ele s’au tipărită și vă suntă 
cunoscute, er celelalte se voră tipări în 
cursulă anului viitoru.

La 14 (26) Octomvre s’a presintată 
Academiei un memoriu al d-lui loan Otescu 
asupra postulatului lui Euclid. Lucrarea 
s’a trimisă spre cercetare secțiunei sci- 
ințifice.

In ultima ședință ordinară, ținută la 
3 (15) Martie, d-lă membru corespon
dentă St. C. Hepites a presentată spre 

a se publica în „ Anale11 lucrarea sa: 
„Studiu asupra climei Bucuresciloră în 
anii 1885 — 88. Partea I.“ Lucrarea s’a 
trimesă spre cercetare secțiunei sciin- 
țifice.

In ședința dela 13 (25) Ianuarie d-1 
Urechiă a comunicată Academiei desco
perirea unei interesante pecețl vechi a 
orașului Romană. Pecetea se află pe 
ună documentă dată de autoritatea a- 
cestui tergă la începutulă secuiului XVII 
și costă dintr’ună capă de lupă avendă 
împrejură legenda în limba latină gra
vată în litere monachale. — Academia 
a esprimată dorința ca acestă document 
dimpreună cu importantulă său sigila să 
se procure în originală seu în foto- 
grafiă.

In ședința dela 10 (22) Februarie 
s’a presentată Academiei o nouă publi- 
cațiune despre călătoria în China a spă
tarului Nicolae Milescu, publicațiune fă
cută în limba rusă de d-nii P. A. Sîrcu 
și A. Ivanovski dela St. Petersburgă. 
D-lă Hașdău a analisată cuprinsulă a- 
cestei publicațiunl și a vorbită despre 
greșala făcută de unii scriitori, între cari 
și d-lă Sîrcu, de a crede că Milescu a 
fostă grecă de neamu.

Cu aceeași ocasiune d-lă I. Bianu, 
membru corespondentă, a atrasă aten
țiunea Academiei asupra relațiuniloră lui 
George Ștefană Voevod cu regele Sue
diei și a adusă la cunoscință, că a mij
locită ca să se procure copii de pe do
cumentele privitore la aceste relații, cari 
se voră afla în Archivele Suedeze.

Colegulă nostru d-lă V. A. Urechiă, 
la 23 Septemvre, a vorbită despre mor
mintele vechi din biserica sf. Nicolae 
dela Iași deschise cu ocasiunea lucrăriloră 
de restaurare. Academia a procurată in- 
formațiunile oficiale despre obiectele 
vechi găsite în aceste morminte.

Voindă a lua și densa parte la ser
barea inaugurărei statuei lui Mironă 
Costină, marele cronicară și omă de 
stată ală Moldovei din secululă XVII, 
care s’a ridicată la Iași prin stăruințele 
neobosite ale d lui V. A. Urechiă, Aca
demia a însărcinată pe colegulă nostru 
d-lă N. Ionescu să o represinte.

(Va urma.) 

Mulțămită publică.
[Fine din Nr. 56].

Sabină Piso, protopopă gr. or. din Ag
nita, Ioană de Preda, advocată din Si- 
biiu, Dr. Remusă Roșea, redactoră din 
Sibiiu și Ioană Todescu, preotă gr. or. 
din Buciumă câte 2 fl.; George Bariță, 
membru academ. rom. din Sibiiu, George 
Dima, prof. sem. din Sibiiu, Petru Dră- 
gits, candid, de adv. din Deva și N. N. 
din Sibiiu câte 1 fi. 50 cr.: D-lă Eugen 
Brană, candid, de adv. din Sibiiu, Con
stantină Bugarscky, comersante din Si
biiu, Basilă Popă de Harsâny, advocată 
din Sibiiu, Iuliu Hossu, subinspectoră de 
dare din Sibiiu, Gustavu Iekim, comer
sante din Sibiiu, Aloisiu Menschik, c. r. 
intendantă supr. din Sibiiu și Ștefană 
Stroia, v.-notară comit, din Sibiiu câte 1 
fl.; Anonimă din Sibiiu, I. B, din Alba- 
Iulia, I. Bardoși, sublocot. c. r. din Si
biiu, Nicolau Babeșă, funcț. la Agent. 
„Transilvania11 din Clușă, Nicolau Hen- 
țiu, notară comun, din Săliște, domna 
Iulia Jikeli din Sibiiu, d-șora Adele de 
Molnară, din Sibiiu, d-lă I. M. din A. R., 
N. N. din Sibiiu, N. N. din Sibiiu, N ,N, 
din Sibiiu, N. N. din Sibiiu, N. N. din 
Sibiiu, d-șăra Lucreția Popescu, profe- 
soră la școla elementară de fetițe din Si
biiu, d-na Valeria Popescu, socie de func. 
de bancă din Sibiiu, d-lă conte Max de 
Schonfeld, c. r. generală-majoră din Si
biiu, Constantină Stezară, c. r. căpitană 
în pens, din Sibiiu și Eremia Welleană, 
c. r. majoră din Sibiiu, câte 50 cr. — 
Suma suprasolviriloră și ofrandeloră in
trate 196 fl. v. a. Venitulă brută ală 
balului a fostă de 711 fl. 50 cr., din 
care după subtragerea speseloră de 377 
fl. 99 cr. resultă ună venită curată de 
333 fl. 51 cr., adecă: Trei sute trei-cjecl și 
trei florini 50 cr. v. a.

Totă la acestă locă venimă a es- 
prima mulțămită nostră „Reuniunei de 
lectură română11 din Timișora pentru sin
cera colegialitate și valorosulă sprigină, 
cu care ne-a onorată prin împrumutarea 
costumeloră de lipsă larepresentarea jo- 
curiloră naționale „Româuulă“ și „Bă

tuta11, cari astfeliu au produsă ună efectă 
strălucită.

Primescă în fine mulțămită nostră 
și Comisiunea administrativă a capelei 
militare dela regimt. c. r. de inft. Nr. 
31, pentru scăcjămentulă de taxă în 
suma de 10 fl., oferiți în favorulă Reu
niunei.

Din ședința comitetului reuniunei fe- 
meiloră române din Sibiiu, ținută la 15 
Februarie 1889.
Maria Cosma, Dr. Oct ariană Russu, 

presidents. secretariu.

TELEGRAMELE „GAZ.TRANS“
(Serviciulii biuroului de coresp. din Pesta)

Budapesta, 26 Martie. Oameni 
din cele mai de josâ pături ale po
porului au demonstrată eri, der au 
fostă împrăștiațl cu baioneta și cu 
sabia de cătră poliția și de cătră 
milițiă. Sera a fostă liniște.

Berlinu, 26 Martie. Consiliulă 
federală a trimisă proiectulă de 
lege privitorii la modificarea legii 
penale și a legii de pressă la co
misiunea justițiară.

Belgradu, 26 Martie. Sgomotulă 
despre o apropiată întâlnire a re
gelui Alexandru cu Țarulă nu e 
adevărată.

DIVERSE.
Emigrarea din Germania. In 1888 

au emigrată din Germania prin porturile 
germane în țările transmarine 80,671 
Germani, precum spune raportulă comi
sarului imperială. Numărulă emigran- 
țiloră a fostă cu 1198 mai mare ca în 
1887. Cei mai mulțl emigreză din Pru
sia, Posen, Pomerania, Hanovera, Schles
wig-Holstein, Hessen-Nassau, Silesia, Sa- 
xonia, Țările renane, Vestfalia, Bavaria, 
Wiirtemberg, Mecklenburg-Schwerin ș. a. 
Părțile în care imigreză suntă : Statele u- 
nite ale Americei de nordă, America de 
nordă engleză, Mexico, America centrală, 
India vestică, Brasilia, Argentina, Peru, 
Chile, Africa, Asia, Australia și Poly
nesia.

Rectificare. In numărulă de eri ală 
foiei nostre, la interpelarea deputatului 
Eotvos făcută în dieta ungurescă, fiindă 
vorba despre cheltuelile ce se vină pe 
comitatulă Bihorului, este a se ceti 700,000 
fl. și nu numai 70,000.

Cnrsulu la bursa de Viena 
din 22 Martie st. n. 1889.

Cur.mil fi pieței
din 24 Martie st.

Brașovu
n. 1889.'

Bancnote românescl Cump. 9.52 Vend. 9.54
ArgintU româneacii - „ 9.45 h 9.48
Napoleon-d’orI- - - n 9.61 9.63
Lire turcescl - - - n 10.84 M 10.88
Imperiali - - - - M 9.84 n 9.88
Galbinl . „ 5.62 n 5.65
Scris, fonc. „Albina"6°/0 „ 101— n ——

r» r- n 5°/o »i 98.50 H 99—
Ruble rusescl - - 127— „ 128—
Discontula - - - . 61/, —8»/0 pe anti.

Renta de aurii 4°/0 ------ 102.25 
Renta de hârtii 5"/0........................ - 94.40
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 146._
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) - - 99.30
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) - - 190_
Amortisarea datoriei căiloră terate do

ostil ungare (3-a emisiune) - - 114.60
Bonuri rurale ungare.........................104.75
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.75
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.75
Bonuri cu cl. de sortare .... 104.75
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.75
Bonuri croato-slavone ----- 104.50 
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ............................... 99.95
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 141.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - -..............................129.75
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.55

enta de argintă austriacă .... 83.90
Renta de aură austriacă........................ 111.55
Losurl din 1860   142.30
Acțiunile băncei austro-ungare - - 89J.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 311 15 
Acțiunile băncei de credită austr. - 304.50 
Galbeni împărătesei- ------ 5.71
Napoleon-d’orI.................................... 9.60'/*
Mărci 100 împ. germane - - - - 59.42‘/t
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 121.70

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Cancelaria Negruțu
în Gherla Sz.-ujvăr Transilvania

DESCHIDE ABONAMENT PE ANUL 1889
la

AMICULU FAMILIEI. piară beletristică și enciclopedică-literaru — cu ilustrațiuni.— Cursulu XIII. — Apare în 1 și 15 (ți 
a lunei în numeri câte de 2—3 cdle cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu reilesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunî din patria 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 tuturoru indivicjiloră 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregă e 4 11., pentru România și străină
tate 10 franci, lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMÂNU. piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulă XV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2'/2 — 3*/2 cdle, și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, ■— mai departe articlii din sfera tuturoru sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torî și diverse ocasiunî, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și sciri cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fi. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplarfl.
Numeri de probă se trimit ii gratisu ori-ciii cere.

Totti de aci se mai potti procura și următorele cărți din editura propria:
Renascerea limbei românesci în vor

bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. H. și HI. Prețuia broș. 
I. II. câte 40 cr. — Broșura IH. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl.

Merinde dela școlă seu invețături 
pentru poporu culese din diarulă unui 
școlară de Dr. Georgiu Popa. — Opulă 
acesta, pentru povățuirile lui valorose, 
are s6 ocupe ună locă de frunte în 
bibliotecile nostre poporale. D-lă au- 
toră a avută nimerita idee, de a pu
blica prin opulă de față una diară de 
școlă, ce și-la făcuse ca elevă de anul 
I ală școlei poporale superiore din 
Câmpeni, va se dică pe când era în 
ală 4-lea ană de școlă. Iu acestă diar 
se cuprindă diferite iinpresiunl din co- 
pilăriă, atâtă din școlă câtă și afară 
de școlă: o colecție bogată de dife
rite povățuirl primite dela învățătorulă 
său, pe cari autorulă le-a prelucrată 
și desvoltată cu multă îngrijire. Cele 
mai fundamentale principii cu privire 
la morală, religiuue, naționalitate, igi
enă, economie, istoriă etc. etc. se află 
în acestă opă, așa că singura numai 
câteva din cele 32 capitule, cum ar fi 
d. es. capitululă despre fumată, • des
pre curățirea trupului etc. ar fi de 
ajunsa pentru a merita să nulipsescă 
din nici o bibliotecă poporală româ- 
nescă. Opulă cuprinde 289 pagine 8° 
—Prețuia unui esemplară cu porto- 
francată e 1 fl. 10 cr.

Barbu cobzariulu. Novelă origi
nală e Emilia Lungu. Prețuia 15 cr.

Puterea amorului. Novelă de Pau
lina C. Z. Rovinaru. Pețulă 20 cr.

Idealulu perdutu. Novelă originală 
de Patdina C. Z. Rovinaru. Prețuia 
15 cr.

Opera unui omu de bine. Novelă 
originală. — Continuarea novelei: Idea
lulu 
nar.

lina

de

pierdută de Paulina C. Z. Rovi- 
Prețulă 15 cr.

Miseriile sociale. Novelă de Pau- 
C. Z. Rovinaru. Prețuia 20 cr.
Fântâna dorului. Novelă poporală

Georgiu Simu. Prețuia 10 cr.
Codreanu craiulu codrului. Baladă 

Georgiu Simu. Prețuia 10 cr.
Ultimulu Sichastru. Tradițiune de 

Georgiu Simu. Prețuia 10 cr.
Bunica și Nepoțelulu. Schiță din 

sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve G. Simu. Prețuia 10 cr.

Probitatea în copilăria. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețuia 10 cr.

Elu trebue se se însore.
de Maria Schwartz, traducere 
F. Negruță. Prețuia 25 cr.

Branda seu Nunta fatală.
din emigrarea lui Dragoșă. Novelă is
torică națională. Prețuia 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is-

de

HJ
0
[HI

H

0
H

H

de s. scriptură, catechetică și meto 
dică în seminariulă archidiecesană din 
Blașiu, actualmente vicară arcliiepis- 
copescă în Făgărașă.—Acesta opă de 
mare însemnătate pentru literatura ca
techetică româna este o prelucrare li
beră, schimbândă unele aplicări prac
tice cu altele recerute de relațiunile 
și lipsele băiețiloră noștri, er ceremo- 
niele bisericescl înlocuindu-le cu cele 
prescrise și usitate în biserica nostră 
română. In note se arată și procederea 
ce are să o observe catechetula față 
cu discipulii săi. Acesta scriere are 
să fiă una îndreptară în mâna cate- 
chețilora, învățătorilora și a părinți- 
lora la instrucțiunea religiosă-morală, 
ce au să o dea micilora băieți.—Pre
țuia unui esemplara din acesta opa,— 
care portă clausula aprobărei prea ven. 
Ordinariata metropolitana din Blașiu 
și care cuprinde 222 pag. 8°, avendă 
mai multe poesii în texta, — este 1 fl.

Omiliile celui dintre sfinți Părin
telui nostru Ioana Gură-de-Aură la 
epistolele sfântului apost. Paula cătră 
Titu și Filemonă. Traduse de Con
stantinii Morariu. Prețuia unui esem
plara cu porto francată e 60 cr.

Dumnedeâsca liturgie a celui din
tru sânțl părintelui nostru Ioana Chry- 
sostoma compusă din operele acelui 
sânta păriute, de Ioana Boroșiu pa- 
rocha gr. cat. și ases. consist. Pre
țuia unui esemplara cu porto-francata 
e 40 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:
Mărgăritarulu sufletului. Carte bo

gată de rugăciuni și cântări bisericescl, 
forte frumosă ilustrată. Prețuia unui 
esemplara broșurată e 40 cr., legata 
50 cr., legata în pânză 80 cr., legata 
mai fin 1 fi., legat în piele 1 fi.30, în legă
tură de luxa 2.50—2.80

Miculu mărgăritar^ sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosa ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețuia unui 
esemplara 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 fior.; 
100=5 fl.

Visuld Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmata de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru
mose. Prețul unui esemplar legat spedat 
franco e 12 cr., 50 esemplare 5 fl., 
100 esemplare 9 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusd ChristosQ. 
Prețuia unui esemplara legata și spe- 
data franco e 15 cr.; 40 de esem-

istorică la fie-care sărbătore, — care 
arată timpulă introducerei, fasele prin 
cari a trecută și modulă cum s’a sta
bilită respectiva sărbătore. — Prețulă 
unui esemplară cu porto francată e 
2 fl. v. a.

Cuvântări funebrale și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, în
tocmite de Ioană Papii1..— Acestă 
volumă de peste 24 cdle cuprinde: 
8 cuvântări acomodate pentru orl-ce 
cașuri ordinare de morte, 4 pentru 
cașuri ordinare de morte întâmplate 
în timpuri diferite ale anului, 10 la 
cașuri ordinare însă mai speciali de 
morte, 4 la înmormântarea omeni- 
loră bătrâni, 5 la înmormântarea prun- 
ciloră, tineriloră și a juniloră, 9 la 
cașuri de morte speciali; — apoi pe 
mai bine de patru cole urmeză o mul
țime de iertăciuni precedate de o in
troducere generală în iertăciuni, și 
anume: 1 iertăciunile bărbatului dela 
muiere, 2 — a muierei dela bărbată, 3 
— a părintelui dela fii, 4 — a mamei 
dela fii, 5 — a fiiloră dela părinți, 6 
a fratelui seu surorei dela frați și su
rori, 7-a nepoțiloră dela moși, mdșe, 
buni, bune, străbuni, străbune, 8 — a 
nepoțiloră dela unchiu și mătușe, 9 — 
dela nemuri și consângeni mai depăr. 
tați, 10—dela consoțl de aceeași ocu. 
pațiune. 11—dela binefăcători, amici 
cunoscuțl și dela toți creștinii adunați. 
Recomandămă clerului română acestă 
bogată volumă de cuvântări funebrall 
și iertăciuni lucrate amăsurată tuturora 
cerințeloră preoțimei fungente la ca
șuri funebrall. Prețulă unui esemplară 
spedată franco e 2 fl. v. a.

Cuvântări bisericesc!, tomulă HI, 
scrise de Ioană Papiu.— Acestă tomă 
cuprinde predici pe Dumineci și se 
estinde pe 12 cdle 8° mare.— Prețulă 
unui esemplară spedat franco e 1 fl. v. a.

Orientele catolicii seu concordan
țele tradițiunei în două limbi—română 
și latină, tracteză despre primatulă bi- 
sericei și se estinde pe 22 cole 8° mare. 
—Scrisă de Ioană Papiu. —Opulă acesta 
a fostă recensată favoritoră și lăudat 
și de foile străine.—Prețulă unui esem
plară spedată franco e numai 1 fl. 50.

Resultatele filosofiei seu cunoscin- 
țele cele mai de frunte despre natura 
spirituală a omului, despre relațiunile și 
scopulă lui esptise în modă populară 
de profesorală Dr. Iosifă Frapporti și 
prelucrate în traducere liberă (cu fa
cultate dela autorulă) de Ioană Papiu. 
— Acestă opă, care se estinde 
cole 8°, e forte acomodată ca premiu 
pentru cei ce absdlvă scola poporală, 
se vinde cu prețulă numai de 50 cr. 
esemplariulă spedată franco.

Manuală catechetică pentru primii 
an! scolasiicl, pnducraiă după L A , 6'fl'.Ț 100 "esemplare 10~fl.
Fritz ne Basil) u Rațiu, foștii profesor 1

: în Gherla(Sz-uivăr. —Transilvania), unde se cumpără 
acțiile tuturoru bănciloru române cu prețurile cele mai bune. “W

torică după Wachsmann, de Ioana 
Tanco. Prețuia 30 cr.

Hermanu și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantină Morariu. Prețuia 50 cr.

Ifigenia în Tauria. Tragediă în 5 
acte după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețuia 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnasiului din Fiume 
prin Vincențiu Nicoră, prof, gimnas. 
— Cu portretulă M. S. Reginei Româ
niei. Prețuia 15 cr.

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

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

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

Biblioteca Sătenului Românu. Car
tea HI și IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețuia 
la ambele 50 cr. — câte una deosebi 
30 cr.

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

Colectă de recepte din economia, 
industriă, comerciu și chemiă. Pretulă 
50

H
H

H
H

H

Novelă 
de N.

Schiță

cr.
Economia pentru scolele popor, de 

Roșiu. Ed. II. Prețuia 30 cr.
Spicuire din istoria pedagogiei la 

noi — la Români. De V. Gr. Borgovan. 
Prețuia 15.

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

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

Carte conducătore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesoră preparan- 
diala. Prețuia 80 cr.

Cuvântări bisericescl in tote săr
bătorile de peste ană de Ioanu Papiu. 
— Ună volumă de peste 24 cdle 8n 
mare, hârtiă fină. — Numele d-lui I. 
Papiu este multa mai bine cunoscută 
clerului română, decâtă să fiă de lipsă 
a mai recomanda acesta nou productă 
ală d-sale. Clerulă româna a învă
țată a’i aprețui scrierile d-sale pentru 
însemnata loră valore literară.—Noulă 
tomă de predici întrece însă tote vo- 
lumurile de predici edate pănă acum, 
prin întocmirea sa — avenda o notiță
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A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“r
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Rugămti pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponulu manda
tului poștalii și numerii de pe fâșia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.
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Tipografia A. MUREȘEAN IJ, Brașovă.


