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Abonamente panini Ansli j-FJngaria 
Pe unu unu 12 fl., pe șâgelunl 

6 fl., pe trei luni 3 fi.
Penlrn România si străinătate

Po unu anu 40 franci, pe șâse 
luni 20 franci, pe tru luni 
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ciele poștale <lin întru și din 

afară și la dd. colectori. 
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casă; Po unft anu 12 fl- pe 
șise luni 6 fl., pe trei lnnl 3 fl. 
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la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Aprilie 1889 st. v. se deschide nou 

ahonamentâ la care învrtămu pe toți amicii și spri
jinitorii fotei nostre.

Preiulu abonamentului:
Pentru Aostro-Ungaria: pe trei luni 3 fl., 

pe șâse luni 6 fl., pe unti anu 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe unii 
anii 40 franci.

—— >c—-

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Anstro-TInșnria : pe anu 2 fl. pe 
șese luni 1 fl.

Pentru România și străinătate : pe anu 8 
franci., pe șese luni 4 franci.

Abonarea so pote face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, 
să binevoescă a sene adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

Administrațiuiiea „Gazetei Transilvaniei*1.

Brașovu, ‘29 Martie v.
In tote statele din lume se iau 

infesuri polițienesc.! și legislative în 
contra uneltirilor^ periculose so
cialiste și comuniste. Și când gu
vernele cu parlamentele au găsitu 
cu cale a lua asemenea mesurT, 
au avutu în vedere aperarea pro
prietății în contra elementelor!!, 
cari încercă se o distrugă amenin- 
țându a aduce stări anarchice.

Fiecăruia se i-se dea ce e alu 
sfiu, muncii răsplata ce i-se cuvine 
și protecțiunea la care e îndreptă
țită, der și averea și proprietatea 
cetățeniloru trebue se fiă nu nu
mai apărată și protegiată, ci se 
fiă considerată ca sfântă și neîn- 
dreptățitulu se nu se atingă de 
ea, liă elu guvernu ori simplu ce
tățenii.

Așa au judecată și judecă gu
vernele în statele luminate ale 

Europei. Der precum se deose- 
besce în tote faptele sale guver- 
nulu ungurescu de celelalte gu
verne europene; precum altf'elu 
înțelege elu dreptatea, legalitatea 
și libertatea, decum se înțelege 
în celelalte state constituționale ; 
c’unu cuventu, precum tote le în 
țelege anapoda și pe dosu, avendu 
ca devisă : pentru unii totu, pentru 
alții nimicu, — totu așa și sfin
țenia proprietății și averii, drep- 
tulu ei de protecțiune și de apă
rare, totu anapoda și pe dosii le 
înțelege, pentru că așa vrea se le 
înțelegă.

Averea și proprietatea grăni- 
țeriloru năsăudeni, câștigată nu 
numai prin muncă, nu numai după 
drepții și lege, ci chiar cu sacri- 
ficiulu vieții, avere și proprietate 
câștigată în schimbulu sângelui 
versată în fața dușmaniloru, în 
schimbulu morții pentru patria, 
acestă avere și proprietate, în locu 
de a fi considerată de guvernu 
ca sfântă și în loc.u ca elu să-o 
protegeze și se-o apere în contra 
încercăriloru comuniste de distru
gere, elu însuși o dă pradă aces- 
toru încercări, așa că acestă a- 
vere e amenințată de comunismu 
prin uneltirile celoru dela putere 
și ale fi.șpanului Banffy.

Statutulu celu nou făurită de 
neîmpăcatulu dușmană ală Româ- 
niloru, de fișpanulă nenorocitului 
comitată Bistrița-Năsăudu, intro
duce principii comunistice cu pri
vire la averea privațiloru și a cor- 
porațiuniloră. Căci ce altceva e 
decă nu comunismu, când fără 
procesă, fără judecată, fără sen
tință judecătorescă se ia averea 
privată a unoră cetățeni și se dă 
altora, cari n’au avut’o și n’au 
contribuită la ea nici măcar cu 
unu bană frântă, necum se’și 
espună vieța glonțeloru și baione- 
teloră dușmaniloră monarchiei.

Prin noulă stătută se despoiă 
grănițerii năsăudeni de averea și 
proprietatea loră, și acesta se îm
parte ca avere comună între tote 
adunăturile de prin Graliția, Buco
vina, Rusia și România, așerțațî 
printre grănițerl și ocrotiți de so- 
cialistulu și comunistulă Banffy- 
pașa.

In fața acestui actă, care în 
alte state ar ii supusă celei mai 
aspre pedepse, severșitu de ună 
înaltă funcționară alu guvernului, 
puteu bre Românii năsăudeni se 
nu protesteze cu tdtă tăria ?

Este o mângăere pentru orl-ce 
Română bine-simțitoră, că s’a și 
aflată ună numără însemnată din
tre membrii, aleși după noulă stă
tută socialistă-comunistă alu lui 
Banffy, cari în frunte cu d-lă ad
vocată Lica au protestată în con
tra uneltiriloră guvernului ungu
rescu.

Din acestă protestă ce-lă pu- 
blicămu mai josă se va convinge 
ori și cine despre criminalitatea 
actului severșitu de fișpanulă co
mitatului Bistrița-Năseudu sub o- 
crotirea guvernului.

Ilustrissime Domnule comite supremă și 
comisură regia !

Dupăce amă aflată cuprinsulă statu
tului, care s’a impusă prin înaltulă re- 
gimă pentru administrarea fonduriloră 
grănițeresci scolastice centrale și de sti
pendii, și pe care, după cum ni-se referă, 
și Maiestatea Sa împăratulă și Re
gele Apostolică s’a îndurată prea gra- 
țiosă a-lă aproba, subscrișii ca membri 
aleși pe basa acelui stătută în comite- 
tulă de administrare a fonduriloră, ve 
nimă cu totă respectulu a da următorea

Eeclarare:
Mai înteiu esprimămă mulțămire, 

pentru încrederea pusă în noi, aceloră 
representanțe comunale, care au bine
voită a ne alege ca membri în co
rni tetă.

Regretămă însă, că din motivele 
mai jesă evidente, pe lângă cea mai 
mare bunăvoință, nu putemă primi a- 
cestă alegere, deci deră nu putemă nici 
participa la ședințele și consultările co
mitetului, pentru că :

1. Ori și ce înțelesă sâu esplicare 
s’a dată și s’ar da prin înaltulă regimă 
și organele sale clausului d. d. Buda la 
10 Aprilie 1871 Nr. 6806, prin care Ma
iestatea Sa Monarchulă s’a îndurat Prea 
grațiosă a aproba documentulă funda- 
țională d. d. Năsăudă la 18 Augustă 
1865, acea clausulă numai ună înțelesă 
pote să aibă, și acela este, cumcă amin- 
titulă documentă este aprobată în întreg 
cuprinsulă lui; astădl suntă în vieță des
tui foști grănițerl și descendențl de ai 
loră, cari au conlucrată la compunerea 
acelui documentă donațională, cari l’au 
subscrisă și cari cu positivitate sciu, 
că precautul â, rarulă și renumitulă băr- 
bată de stată, fericitulă Br. Eotvds, pe 
atunci mininistru r. m. de culte și ins
trucțiune publică, însuși a propusă Ma
iestății Sale aprobarea acelui documentă 
în întregă cuprinsulă său, ce apoi a și 
urmată.

Subscrișii der suntem, — după mo
desta nostră părere, — de firma convin
gere, ca Maiestatea Sa împăratulă și 
Regele apostolică prin clausula d. d. 
10 Aprilie 1871 s’a îndurată a aproba 
instrumentulu fuudațională d. d. 18 Au
gustă 1865 în întregă cuprinsulă lui.

Acelă documentă este fundamentulă 
fonduriloră, prin acelă documentă suntă 
instituite fondurile, acelea suntă literele 
fundaționale, cari cuprindă în sine es- 
presa voință a fundatoriloră, espresa vo
ință a fostiloră grănițerl și determina- 
țiunile acelui documentă nu este iertată 
să fiă alterate și schimbate.

Este — după noi — neesactă aceea 
părere a înaltului regimă, evidentă în 
mai multe ordinațiunl ale înaltului mi- 
nisteră r. m. de culte și instrucțiune 
publică, după care literele fundaționale 
mai susă amintite ar fi numai în prin
cipiu aprobate de Maiestate, er întru

FOILETONULtJ „GAZ. TRANS."

Unii orbii despre orbiă.
Iti Europa se află ca la o sută de 

mii de omeni lipsiți de vedere, er în în
tregă lumea se află ca la două milione 
de omeni, cari și-au perdutu vederea pen
tru totdeuua.

Omulii, care vede în fiă-care di stră
lucirea sorelui, care se desfată în varia- 
țiunea coloriloră și în perfecțiunea dife- 
ritelorfl forme, unu asemenea omit se 
umple de compătimire când privesce în 
fața unui orbu. O ce sorte tristă! ... es- 
clamă elu. Decă este adevărată ceea 
ce se dice, că. ochiulă este oglinda su
fletului, atunci cum pote să fiă sufletulă 
aceluia, ai căruia ochi suntă lipsiți de 
vedere? De sigura este negru, este în
tunecata ca și noptea cea nesfârșită, în 
care îșl petrece deplorabila lui vieță.

Așa gâudesce omulă, der în reali
tate lucrulu nu stă așa. Unu orbăfran- 
cesă cu numele Maurice ele la Sizeranne, 
într'o scriere a sa despre orbiă, apărută 
de curendă la Paris sub titlul 0 „Les Aveu- 
gles par un aveugle", nu vrea nicidecum 
sâ ne dea motivulă de a compătimi pe 
orbi, deorece lipsa unui semțu ela n’o 

consideră ca unii lucru așa grozavii în
oată să merite compătimirea omeniloră. 
Decă facultățile spirituale ale orbului 
suntă nobilitate și desvoltate cu îngri
jire, elu pote să-și câștige totă atâta'de 
bogate cunoscințe practice pentru vieță, 
tota atâtu de valorabile pote să-și facă 
facultățile sale, ca si omulă, care se bu
cură pe deplini! de lumina ochiloră. Ur- 
mătorele notițe biografice din vieța or
bului autorii francesă suntă de ajunsă 
pentru a proba acesta :

Maurice dela Sizeranne se tragedin- 
tr’o familiă bogată, este fiiultx unui pic
torii renumită. In mica copilăriă elă avu 
așaderă ocasiune de a vede în casa pă- 
rințiloru săi cele mai strălucite și mai 
variate colori, cari desfată privirea ochi
loră și prin ochi escită bucuria sufle
tului.

In etate de 9 ani însă a orbiți! și 
bogăția colorilor!! din atelierulă tatălui 
său nu-i mai putea procura nici o plă
cere.

Fu dusu în institutulu orbilor!!, din 
Parish, unde fu crescută și instruită cu 
îngrijire. Nefiindă torturată de cugetul 
cum să-și potă câștiga pânea de tote di- 
lele, elu se devota cu zelu nisuințeloru 
umanitare. Se’nțege, orbii fură cei din- 

teiu, pentru a cărora ajutorare se de
vota elă.

Laurice de la Sizeranne este în Pa
rish conducătorulă institului pentru eda- 
rea de cărți și de diare pe sema orbilor. 
In Parisă orbii au biblioteca loră, revis
tele și diarele loră. OrI-cine este li
beră de a intra în cabinetulă loră de 
cetire pentru a vede și admira cum or
bii cetescă cu degetele literile cele bul
bucate ale „scrieriloră nocturne" și cum 
discută apoi asupra celoră cetite ; ei dis
cută cestiunl politice, sciențifice, literare 
și cestiunl de artă.

Maurice de la Sizeranne tocmai așa 
gustă plăcerile vieței sociale, ca și cum 
ar ave pe deplină tote cele cinci simțiri 
ale omului. Numai când călătoresce îșl 
duce cu sine câte ună călăuză.

Odată călători în acelașă cupeu cu ună 
omă care nu era orbă. Acesta văcjendă 
pe Maurice scoțendu-șl diarele sale din 
buzunară și cetindu le, mai înteiu începu 
să-lă admire și apoi să-lu compătimâscă, 
asemănându-lă cu o maimuță ori cu ună 
câne bine dresată. împrejurarea acesta 
îlâ supăra pe Maurice forte multă și-și 
propuse din acestă incidență să scrie 
opulă, din alu căruia cuprinsă reprodu- 
cemă cele clise aici, cu scopulă ca sâ 

deschidă ochii celoră ce vedă, făceudu-i 
să pătrundă și să vadă și ei lumea su- 
fletescă a orbiloră, pe care n’o cunoscă 
și despre care mulțl nici ideă nu au.

Din constatările lui Maurice apare 
adevărătatea acelei legi fundamentale a 
naturei, după care nu esistă putere în 
natură, care să se perdă. Mai că s’ar 
pute dice, că celă ce’șl perde vederea 
ochiloră, nu perde nimică, deorece pu
terea ce s’a manifestată prin ochi, a tre
cută în celelalte simțuri. Audulă, miro- 
sulu, tactulă seu pipăitulă, precum și 
tote celelalte simțăminte devină mai fine, 
mai energice. Sannderson, renumitulă 
orbă englesă, a cunoscută banii cei 
falși și a dată de rușine pe renumiții 
numismatici, cari se aflau în rătăcire. 
In renumita scriere a lui Diderot se face 
amintire despre ună orbă, care prin pi
păită a putută să cundscă colorile 
unoră anumite țesături; despre ună 
altă orbă, care a legată ună escelentă 
buchetă de flori nuanțată, și în fine 
despre o fată orbă, care făcea lucruri 
femeesci de mână escelente, băga ață 
în acă, lucra deosebite lucruri cu aculă, 
juca escelentă cărți, ș. a. Din vocea 
vorbitorului ea eunoscea multe lucruri, 
pe cari alții numai prin vedere le potă 



Pagina 2 GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 72—1889.

celelalte părți s'ar pute schimba și altera; 
acestă esplicare nu are locă din moti
vele, că în clausula din cestiune nu se 
face nici o amintire despre vre-ună 
principiu din documentul^ de fundațiune, 
care nu s’ar aproba, nu se escipiază 
nici o parte a acelui documentă dela 
aprobare, nu se face în elă nici o schim
bare seu alterare și decă atare s'ar face 
seu s’ar fi făcută, atunci s'ar fi recerută 
și învoirea fundatoriloră.

Neesactitatea acestei păreri a înal
tului regimă este pe deplină probată și 
prin pertractările premerse aprobărei nu
mitului documentă, cari pertractări au 
decursă între foștii grăniț.erl ca fundatori 
de o parte, și între sustatulă guvernă r. 
transilvană și mai târcjiu între ministe- 
rulă de culte r. m., de altă parte, cu pri
vire la instituirea fonduriloră ; ordinați- 
unile la Nr. 15,694 ex 1864, 20,135 ex 
1865, 23,648 ex 1865 și tote celelalte 
acte aflătore la acelă convolută, suntă 
totă atâtea documente, cari probeză pe 
deplină, că principiile și determinațiunile 
instrumentului fundațională d. d. 18 Au
gusta I860 mai întâiu s’au statorită prin 
grănițerii fundatori și prin înaltulă re- 
gimă de atuncia, și numai după aceea 
s’au propusă și așternută spre Prea In- 
naltă aprobare.

2. Clausula de aprobare conține în 
sine disposițiunea, ca fundatorii să-și in- 
stitue și statute în tenorea cărora să se 
administreze averea numiteloră fonduri.

Fundatorii au corăspunsu acestei 
înalte disposițiuni compunendu-șl și aș- 
ternendă spre aprobare statutulă d. d. 
16 — 19 Augustă 1877, acestă stătută 
prin emisulă înaltului ministeriu r. in. 
de culte și instrucțiune publică de sub 
nr. 17.389 ex 1881 s’au retrimisă pentru 
a îndeplini nisce reîntregiri. — Funda
torii prin comitetulă său au îndeplinită 
acelea reîntregiri, făcendă alte statute 
corespundătore amintitului emisă minis
terială, a cestea statute portă datulă din 
24 Octomvre 1885 și acestea asemenea 
au fostă așternute spre înaltă aprobare.

Ca incisă ne vedemă necesitați a 
adauge aci, cumcă nl-a venită la urechi 
regretabila scire, — care din inimă am 
dori să fi neadevărată, — cumcă înaltul 
regi mu ar fi binevoită a informa pe 
Maiestatea Sa împăratulă și regele apos
tolică, că fundatorii grănițerl și respec
tive comitetulă fonduriloră alesă prin 
aceia, nu ar fi compusă și nu ar voi 
a'șl compune statute de administrare.

Statutele așternute prin fundatori 
corăspundă întru tote principieloră și 
voinței esprese a fundatoriloră, evidentă 
în literile fundaționale aprobate de Ma
iestatea Sa, der înaltulă regimă prin e- 
misulă ministerială d. d. 10 Augustă 

cunosce; ea cunoscea etatea vorbitori- 
loră, ba chiar și trăsurile feței loră; 
scia să facă deosebire între glasurile 
brunețiloră și ale blondiloră, între ale 
celoră buni și celoră răi, intre ale ce- 
loră virtuoși și ale făcătoriloră de rele 
Din direcția undulațiuniloră tonului ea 
scia să spună, decă vorbitorulă este de 
statură mică ori înaltă, er din tăria to
nului ea scia, decă odaia în care se 
află este mică ori este mare, decă se 
află pe ună mare spațiu liberă, ori pe o 
stradă, ori doră numai pe o uliță 
strimtă etc.

Mirosulă orbei fete despre care vor- 
bimă și ală căreia nume este Melania 
Salignac, era atâtă de fină, încâtă cu 
nasulu ea se folosia ca de ună baro
metru. Totdeuna scia, decă timpulă este, 
senină, ventosă, negurosă ori ploios p 
Ea nu vedea diua, der o mirosia și din 
mirosă totdeuna scia când se face cjiuă, 
când este la amecjl, când se face seră 
etc. C’uDă cuvântă, Melania nostră. 
după cum însăși mărturisea, tocmai așa 

de bine velei lumia, ca și cum ar fi 
avută o miiă de ochi. Și Sannderson 

se obiclnuise a 4ice, că elă vede cu 
pitlea în lipsa ochiloră.

(Va urma.)

1886 Nr. 31,507 nu afla cu cale a așterne 
acestă stătută spre aprobare; remonstra- 
țiunea fundatoriloră contra acesteia încă 
nu s'a luată în considerațiune, ci înal
tulă regimă a aflată cu cale a compune 
însuși ună altă stătută, care acuma se 
impune pentru administrarea fonduriloră.

3. Regretămă, că — precum ne-amă 
convinsă, — disposițiunile din acestă 
stătută în principiu și în formă nu se 
unescă cu determinațiunile documentu
lui fundațională d. d. 18 Augustă 1865, 
ci din contră cea mai mare parte a a- 
celoră disposițiuni suntă diametrală o- 
puse cu determinațiunile literiloră fun
daționale aprobate de Maiestatea Sa în 
întregă cuprinsulă loră, așa încâtă velle- 
nolle suntemă necesitați a crede, cumcă 
acestă stătută în mare parte numai după 
nume este stătută, pe când în faptă se 
face încercarea de a-lă institui ca docu
mentă de fundațiune, și acesta cu inten- 
țiune de a paralisa determinațiunile li
teriloră fundaționale d. d. 18 Augustă 
1865, și de a face ilusoriă espresa voință 
a fundatoriloră, deci deră pentru de a 
scote cu totulă din validitate actele sub
scrise de fundatori, prin cari s’a insti
tuită corporațiunea fonduriloră, a acestui 
institută menită pentru cultura cetățeni- 
loră statului și instituită cu mari jertfe 
și cu mare abnegațiune de sine din 
partea poporațiunei foste grănițere,

4. Spre ilustrarea și documentarea 
aserteloră nostre din punctulă precedinte 
ne permitemă cu totă respectulă a trage 
o paralelă între disposițiunile statuteloră 
nouă impuse și între determinațiunile do
cumentului fundațională d. d. 18 Au
gustă 1865 subscrisă de fundatori, — și 
anume :

a) Prea înaltulă rescriptă d. d. 21 
Ianuarie 1851 recunosce, că fondulă odi- 
nioră numită de montură, acum de sti
pendie, este esclusivă proprietate a Joș- 
tilorii grănițerl din regimentulă ală II ro
mână de graniță, fîindu acela instituită 
din averea loră propriă privată ; foștii 
grănițerl în dechiararea loră d. d. 13 Mar
tie 1851, dată cu ocasiunea desfacerei gra
niței, au donată și determinată acelă fond 
pentru stipendii, pe cari se-le tragă numai 
fiii și descendența grunițerilorii, cari voră 
studia la institute mai înalte ; acestă de- 
chiarare s’a aprobată prin Prea înaltulă 
biletă de mână ală Majestății Sale d. d. 
27 Augustă 1861, — și cu privire la 
fondulă de stipendie în înțelesulă a- 
celei dechiarărl suntă suscepute și de
terminațiunile respective în literele fun
daționale d, d. 18 Augustă 1865, — pe 
lângă tăte acestea statutulă nouă impusă 
dispune, ca fondulă acela să fiă admi
nistrată — nu prin foștii grănițerl ca 
proprietari și fundatori, ci prin co
munele actuale politice, membrii comite
tului să fiă aleși prin representanțele co
munale politice, dispune mai departe, ca 
venitulă acelui fondu, să’lu tragă nu nu
mai grănițerii, respective fii și desceuden- 
ții loră, ci tote veniturile de prin Galiția, 
Rusia, România, Bohemia etc., carl s’au 
aședată în comunele grănițere dela des
facerea graniței încoce.

b) Literele fundațiunale d. d. 18 Au
gustă 1865 aprobate — după cum s’a 
demonstrată mai susă — de Majestatea 
Sa în întregă cuprinsulă loră, dispună 
aperte, ca școlele și institutele de învă- 
țămentă și cultură, ce se voră întreține 
din fondulă centrală, să fiă institute con
fesionale ; pe când statutulă impusă, nu 
numai că nu voiesce a sci de acesta, der 
chiar numele de atare, usuată de-altmin- 
trelea pănă acuma nici că-lă sufere, dând 
amintiteloră institute numirea ne m^î 
practicată pănă aci, de „Institute funda
ționale.“

c) Amintitulă documentă fundațio
nală dispune aperte, ca venitele nu nu
mai ale fondului de stipendie, ci și ale 
celui centrală, în specie încâtă privesoă 
beneficiele convictului, să le tragă numai 
foștii grănițerl, fiii și descendenții acelora; 
pe când statutul impus dispune, ca afară de 
cei îndreptățiți, să aibă parte la fonduri toți 
străinii și veneticii, cari s'au așezată 

prin comunele foste grănițere dela diesfa- 
cerea graniței încoce.

d) Literele fundaționale aprobate de 
Majestate dispună aperte, ca averea fon
duriloră să se administreze prin ună co- 
mitetă alesă numai de foștii grănițerl, 
er înaltulă regimă de o parte, și Vene- 
ratulă ordinariată gr. cat. din Gherla 
de altă parte să esercieze numai supra- 
inspecțiunea acestei administrări; pe când 
în tenorea statutului nouă impusă, acest 
comitetă este cumpusă din membrii aleși 
prin representanții comunelor politice sub 
conducerea și influința funcționariloră 
administrativi și din membri denumiți 
de-a dreptulă prin înaltulă regimă, — 
deci deră înaltulă regimă, în tenorea 
acestui stătută, prin denumirea acestoră 
membri nu se mărginesce numai la su- 
prainspecțiune, ci se amestecă de-a drop- 
tulă în administrare. — Mai departe ale
gerea președintelui comitetului se face 
în stătută dependentă dela aprobarea re
gimului, cu alte cuvinte pe președinte 
îlă denumesce regimulă, er ordinariatului 
episcopescu îi concede numai ună votă 
în comisiunea administratore, care con
cesiune de altmintrelea încă este o ames
tecare în administrarea fonduriloră, pe 
când și acestui ordinariată i-se compete 
numai suprainspecționarea.

e) In docmeuntulă fiiudațională e- 
sistă principialminte și eminaminte de- 
terminațiunea, că fondurile școlare și 
de stipendii constitue o avere nedespăr- 
țiveră și neînstrăinaveră și că acestă 
avere este proprietatea fundatoriloră 
grănițerl din celea 44 comune, ce s’au 
ținută de regimentulă ală II română de 
graniță, precănd prin statutulă impusă 
averea fonduriloră se decreteză de avere 
comună a tuturoră locuitoriloră din co
munele politice, fără reprivire la aceea, 
ăă suntă aceia grănițerl seu nu, și că 
tras’au aceia pănă acuma ceva din veni
tele acelui fondă seu nu?

Acestă disposițiune a statutului creeză 
ună casă de precedență pentru intro
ducerea unoră principii comunistice cu 
privire la averea privațiloră, seu a cor- 
porațiuniloră, — căci prin unu stătută 
de administrare se ia, fără procesă, fără 
sentință fără judecată, averea privată a 
unei clase de cetățeni și se dă și altora, 
cari pănă acuma nici au avut’o, der nici 
că o-au pretinsă.

5. Abstragândă dela tote acestea, 
ori ce condusă se va aduce, prin comi
tetă seu prin comisiunea, ce se va alege 
prin acestă comitetă, în tenorea stauttului 
impusa, fiă acela condusa corăspumjă- 
toră statutului seu nu, nu se pote esecuta 
înainte de a fi aprobată de înaltulă re
gimă și respective de organele sale ; în 
urma acestei disposițiuni a statutului, atâtă 
comitetulă, câtă și eomisiunea alesă prin 
elă devină ună pictus mascuhis, drepturile 
și activitatea loră suntă reduse la nulă, 
er înaltulă regimă și organele sale, în 
speciă cornițele supremă ală comitatului 
Bistrița-Năseudă, dispună despre admi
nistrarea averei fonduriloră după placă, 
— administrarea acestei averi deră, în 
tenorea cestionatului stătută, este o con
tinuare a comisariatului regiu de pănă 
acum, seu o oopiă autenticată a aceluia.

Din celea espuse pănă aci se vede, 
că prin unu stătută, ală cărui scopă nu 
pote fi altulă, decâtă regularea adminis 
trărei averei fonduriloră prin elă, în lo
cuia acestei regulărl s’a atacată dreptulă 
de proprietate a fundatoriloră, s’au clă
tinată din fundamentă determinațiunile 
documentului fundațională d. d. 18 Au
gustă 1865 subscrisă de fundatori și a- 
probată Prea înaltă de Maiestate, și s’a 
alterată espresa voință a fundatoriloră.

Deci deră: suntemă departe de a 
ne împotrivi în genere disposițiuniloră 
înaltului regimă, și cu atâtă mai puțină 
disposițiunilor din statutulă amintită, că
ruia, precum ni-se referă, Maiestatea Sa 
asemenea s'a îndurată Prea grațiosă a’i 
da și la acesta Prea înalta aprobare, 
deră este în contra convingere! nostre, 
ca față cu situațiunea, ce ni s’a creată, 
să ne facem ă înși-ne esecutorii atăroră 

disposițiuni, cari după, i;®n amă disă și 
probată mai susă, iau din mâna fundato
riloră dreptulă do administrare, iau a- 
verea loră propriă și o dau altora, cari 
nu au contribuită nimica la ea, răstărnâ 
principiile fundamentale ale documentului 
de cLonațiune și în genere lucră în con
tra espresei voințe a fundatoriloră.

Deci prin acesta față de atari dis
posițiuni, cu totă respectulă ridicândă 
protestă, ne luămă voiă a ne da cu a- 
tâta mai tare abclicerea nostră din co
mitetă, cu câtă după modesta nostră pă
rere, suntemă și aleși de atari corpora- 
țiunl, cărora în tenorea documentului 
fundațională d. d. 18 Augustă 1865 drep
tulă de alegere nu li-se compete.

Ne rugămă deră cu totă reverința, 
ca acestă dechiarare a nostră să se a- 
cludă protocolului suscepută despre șe
dința de astădl a comitetului și să se ia 
notiță oficiosă despre ea.

Naseudu, în 6 Aprilie 1889.
Dănilă Lira m. p. adv., Gavriilit 

Mânu m. p. adv., Athanasiu Ușieriu m 
p. proprietară, Eliă Cincca m. p. pro
prietară, Simiană Monda m. p. protopres- 
biteră gr. orient., Basiliu Torente m. p. 
proprietară, Chirilu Deacu m. p. preotă 
gr. cat., Hieronimil Zlavoca m. p. preotă 
gr. cat., Eliă Posmoșianu m. p. preotă 
gr. cat., Pamfiliu Grapini m. p. preotă 
gr. cat., Banilă Șiutu m. p. proprietariu 
Istrate Suciu m. p. proprietariu.

Afacerea Boulanger.
Scimă că generalulă Boulanger a 

fugită în Belgia de temere ca să nu fiă 
arestată. Plecarea lui din țeră a fostă 
interpretată de cei mai multi ca o lași
tate. Chiar în sînulă boulangiștiloru s’a 
produsă mari nențelegerl din causa a- 
cesta. D-lă Thieband, unulă din cei mai 
influențl susțiitorl ai lui Boulanger, au 
publicată o scrisore, în care desaprobă 
plecarea generalului în terminii cei mai 
aspri, declarând, că se retrage din ligă. 
Deputatulă radicală Michelm și alții au 
făcută asemenea esclamândă: „unui con- 
ducătoră nu-i este iertată să-și părăsescă 
armata11. Numai intimii lui Boulanger, 
deputății Laisant, Naquet, Lagnerre și 
Rochefort îlă iau în apărare dicendă, 
că maioritatea comitetului a decisă ca 
Boulanger să-o ia la sănătosa. Se mai 
<jice, că Boulanger a plecată mai alesă 
în urma întelnirei sale cu fostulă pro- 
curoră generală Bouchet, care i-a co
municată, că guvernulă posede acte 
compromițătore pentru elă, acte din care 
reese, că ligiștii voiau să facă complotă 
cu ajutorulă armatei și că erau în rela- 
țiunl și cu puterile streine.

Boulanger primindă în Bruxella 
visita mai multoră diariștl )l-a disă: 
„Ore șefulă unei partide naționale să 
se lase a fi închisă între patru ziduri și 
astfelă adusă la neputință de a comu
nica cu lumea din afară, ori să se re
fugieze pe teritoriu liberă? Cei mai de 
frunte membri ai comitetului au hotărît 
ca să mă refugieză. Partida nostră va 
învinge la alegerile generale, pănă atunci 
trebue să am răbdare.11

Intr’aceea camera din Parisă la stă
ruințele guvernului a încuviințată urmă
rirea judecătorescă a generalului Boulan
ger, după ce ministrulă-președinte Tirard 
a declarată, că trebue să se facă sfârșit 
uneltiriloră lui Boulanger, cari amenință 
a provoca ună răsboiu civilă.

Printr’ună decretă ală președintelui 
republicei senatulă fu constituită ca 
înaltă tribunală de stată. In ședința dela 4 
Aprilie a camerei s’a cetită rechisitoriul 
noului procuratoră generală Bcaurepaire, 
care acusă pe generalulă Boulanger: 1. 
că a urejită ună complotă cu scopă de a 
nimici seu a schimba forma de guver
nare a Franciei. 2. că a săvârșită și 
încercată fapte, cari constitue atentatulă 
în contra siguranței statului.

Iu ședința dela 8 Aprilie s’a cetită 
decretulă amintită ală președintelui re
publicei, prin care se stabilesce prima 
ședință a senatului ca înaltă tribunală 
pe cjiua de 12 Aprilie curentă.
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Boulanger, decă nu se va preseuta 
înaintea tribunalului, va fi judecata în 
absență. Se dice că monarchiștii nu 
voră lua parte la ședințele senat ilui 
constituită în tribunals. Totodată se a- 
nunță, că Boulanger a avută în Bruxela 
repețite întâlniri la prințulă Victors 
Napoleoni.

SC1R1LE ()ILEI.
Colorile ardelenesc!. Elevii academiei 

comerciale din Clușiu au liotărîtS să 
porte totdeuna îmbrăcăminte maghiară 
diu postavS indigenă, er pe capă să 
porte calpacă cu șiuoră în colorile ve
chiului Ardeală (roșu-galbenă-venătă) și 
cu insemnulă lui Mercură. — Decă ele- 
viloră unguri le e ertată a purta colorile 
Ardealului, cum se face atunci, că pă
rintelui Orbeanu i-se face procesă pen
tru aceleași colori, atârnate la terestră 
cu ocasiunea botezului fiiului seu ? Hei, 
der părintele Orbeanu e Română și 
asta-i destulă, ca să nu i-se permită 
nici câtă îi este permisă unui elevă de 
școlă.

* ★
0 deputațiune a sinodului parochialU 

din Chinezii s’a presentată, sub conduce
rea părintelui Alecsandru Crăciunescu, 
înaintea Pre Sfinției Sale, părintelui E- 
piscopă ală Aradului Ioană MețianO, și 
i-a substernută adresa de mulțămită 
pentru că au fostă despărțițl de Sârbi, 
votată de sinodulă parochială din Chi
neză. Pre Sfinția Sa mulțămindă lui 
Dumnedeu, că a ajutată credincioșiloră 
români din Chineză de a-șl vede reali- 
sată vistilă loră de aură, doresce noiloră 
credincioși ai eparchiei Aradului celă 
mai bună succesă prin biserică și școlă, 
și imploră binecuvântarea Ceriului asupra 
vieții și activității loră în noua posițiune, 
prin carea au intrată în organismulă bi- 
sericei române.

* *
Cafeua se scumpesce. E mai multă 

de utiă ană, de când prețurile cafelei 
pricinuescă multă grije familieloră, și 
deja vine din nou vestea, că în curendă 
se voră urca și mai multă prețurile ca
felei, și anume cu 20—30 cr. de chilo- 
gramă. Causa se dice a fi isprăvirea 
provisiuniloră adunate din timpuri mai 
bune și urcarea prețului ce e în perspec
tivă a se face în comerțulă mare. Din 
di în di mai râu.

** *
Numâru'.u Ovreilorii in Bucovina se 

sporesce în chipă de totă repede. La 
ultima numărare a poporațiunii din Bu
covina s’a constatată, că Ovreii repre- 
sentă în Bucovina 11'7%, er Românii 
numai 33'43% a poporațiunii. Referin
țele deci stau în presentă astfeiu, că în 
totă Bucovina se află numai de trei ori 
pe atâția Români câți Ovrei. Ce pros
pecte însă ni-se oferă pentru viitoriu, 
ne mai aducemă aminte că, pe lângă 
alte nevoi, mai este încă și afurisita 
de holercă în flore. Caveant consules! 
strigă cu dreptă cuvântă „Revista Po
litică".

** *
Archimandritulu Veniaminii Popescu, 

doctoră în teologia și membru ală bise- 
ricei române din Macedonia, a trimesă 
— precum aflămă — 500 de lei pentru 
băeții săraci dela școlele din Macedonia. 
Acestă faptă ală părintelui Archiman- 
drită, care se intereseză atâtu de multă 
de școlele române și de biserica ro
mână din Macedonia, e vrednică de totă 
lauda.

*
* *

Tâlhării in cțiua mare. In Cernăuță, 
capitala ducatului Bucovina, a vândută 
Dumitrașă Pinteziană nisce vite, pentru 
cari a căpătată 105 fi. Banii i-a pusă 
omulă în sînă și anume într’o cărticică. 
Acesta însă au observat’o doi Ovrei, spre 
nenorocirea bietului omu. Trecândă o- 
mulă pe lângă realitatea d-lui Lupu, l’au 
oprită Ovreii în locă puindu’i întrebarea, 
ori de n’au găsită ună pachetă cu bani, 
înainte însă de ce a putută omulă răs

punde la întrebarea asta neașteptată, îlă 
apucară Ovreii de capă, îi răpiră repede 
cărticica cu banii și o tuliră la fugă, 
spune „Revista Politică".

ALBINA",
institute de credits și de economii 

filiala. Erașcvti,

Inr/rijesce timbrarea losuriloră rccerută 
prin noua lege austriacă dela 28 Martie 
a. c. pe lângă condițiunile cele mai ieftine.

Jfetentorii suntu rugați a-i trimite efec
tele pănă celu multă la 16 curentă inclusive. 

IiDbnnetățirea sortai țeranilorn in România. 
(Urmarea discursului D-lui Kogălniceanu).

Mai este încă ună rău, care ține în 
neodiclmă pe țăranii noștri și’i împedecă 
de a iubi pământulă cum îlă iubescă 
răzașii. Legea rurală a hotărîtă ca pă
mânturile date țăraniloră să fiă despăr
țite și pietruite pentru fiecare țărână în 
deosebi și să li se dea ună documentă 
în mână. Care era scopulă? Scopulă 
era, ca să constitue pe țărână moșneană, 
să-lă facă a cunosce ce este ală lui și 
ală altuia. Odată ce țăranulă ar fi sciută 
că avea a lui proprie o bucată de pă
mântă. elă ar fi iubită acelă pământă 
cum moșneanulă îșl iubesce bucățica sa 
de pământă. D-vostră scițl, că moșnenii, 
răzașii, se judecă pănă la curtea de ca- 
sațiă pentru doue palme de pământu. 
Nu numai în țâră la noi, der în Francia, 
în Germania, cei mai mari conservatori 
suntu țăranii, cum ne spunea și D. 
h,milă Mavrocordată. Acolo socialistulă, 
comunardulă, nici cuteză să se arate 
prin sate, căci țăranii îi iau cu furca! 
Prin urmare, odată cu aplicarea legei 
ce o diseutămă, odată cu facerea pla- 
nuriloră pentru parcelarea pământuriloru, 
ce suntă a se da, să hotărimă, D-loră, 
a se face ceea ce se prevede prin legea 
rurală și care, din nenorocire, a rămasă 
literă mortă, adecă delimitarea pămân- 
turiloră flăcărui țărână. Eu nu am a- 
vută timpă, când s’a aplicată legea 
rurală, der dâcă mai stamă măcară unii 
ană de dile în ministeră, credă că așă 
fi făcută și delimitarea a fiăcărei bucăți 
de pământu a foștiloră clăcașl, și cre- 
deți-mă, că atuucl altfelă ar fi fostă sta
rea lucruriloră și spiritulă publică prin 
sate.

Nu este astărjl cum era în 1864, 
când nu aveamă ingineri, nu aveamă 
pote unu singură omă specială spre a 
face ună plană economică. Astădl a- 
vemă totă ce ne trebue: ingineri, agro
nomi, avemă omeni și teoretici și prac
tici. Armata nostră posedă ună întregă 
numără de oficerl, cari și-au făcută prac
tica de geometri prin aplicarea legei 
rurale în Dobrogea. Acești tineri ofi
cerl potă să fie mândri; ei au făcută o 
lucrare perfectă. Astădl der guvemulu 
va avâ la disposițiunea sa ună numără 
îndestulitoră de capacități spre a pute 
imediată pune legea în aplicațiune.

Prin urmare, Domnii mei, mă re- 
sumă și vă rogă : nu vă uitați la pămân
tulă ce’lă dațl; nu-lă dațl din propriele 
D-vostră moșii; elă nu vă costă nimică, 
ba din contră, dându-lă vă asigurați în
suși proprietățile d-vostră. Și aci avea 
dreptate fiulă meu când dicea, că nu mai 
este cestiunea de împroprietărire pe pro
prietățile particulare! Cestiuneasocială față 
cu proprietatea particulară s’a resolvatăîn 
1864. Der cătră Stată nu este totă așa. 
Moșiile date monastiriloră închinate și 
neînchinate aveau de scopă de a între
ține școlele, bisericele, spitalele și alte 
aședăminte de bine-facere, cari tote a- 
cestea însemneză folosulă țârei! Der ce 
mai mare folosă pote fi decâtă de a ri
dica buna stare a țăraniloră, talpa casei 
nostre naționale. Clasa rurală astfelă 
s’ar face mulțămită! Departe de noi ar 
fi atunci orl-ce furtună d’inăuntru și 
vomu fi în stare sâ înlăturămă și furtu- 
nele din afară.

S’a tăgăduită de unii, că s’au dată 
făgăduell de pământă țăraniloră când 
ei au trecută Dunărea și au luată re
dutele Plevnei. Eu, ministru de atunci, 
vă potă afirma, că acestă promisiune s’a 
făcută soldațiloră, cari mergeau în luptă, 
și acestă magică cuvântă a încura- 
giată pe aceiași soldați ca cu entu- 
siasmă să mergă de două, de trei ori la 
asaltă.

Etă cuvintele ce li-se diceau: mer
geți copii, vă așteptă acasă pământulă 
pentru voi și pentru copiii voștri. De 
atunci mai alesă, Domniloră mei, au în
cepută a se îmulți cererile de pământă. 
Am dovadă despre acesta jelbile dela 
CopăcenI, Jilava și alte sate, cari au dată 
locă ș la o anchetă parlamentară, unde 
a fostă și general ulă Lecca și D. G.

Vernescu, der cari își așteptă și astădl 
resultatulă.

La 1864 strigătulă unanimă ală ță
raniloră era: desființarea clăcei ; acum 
este : darea de pământă.

Cu câtă țăranulă va primi mai cu- 
rândă pământă dela Stată, cu atâtă nu se 
va mai uita cu ochi rîvnitorl la proprie
tatea particulară.

In lunga mea viâță nu am vâdută 
pănă acum râzașl mergândă la proprie- 
taruiă vecină și luându'i seu inacără a- 
menințându-lă de a’i lua pământulă. 
Totă așa va fi și cu țăranii noștri; de
parte de a fi răpitori, ei voră fi cei 
d’ântâiu apărători ai proprietăței, fie 
mare, fie mici

Credă der, D-loră, că D-vostre in
spirați, nu <|ică de entusiasmă, der de 
ceea-ce este mai multă decâtă entusias- 
mulă, inspirați de patriotismă, de o ade
vărată logică, de durere de inimă și de 
dreptate pentru acei cari, când suntă 
chemați chiar la morte, se uită înapoi 
pentru acele hecatombe de țărani, ce 
s’au făcută în câmpiile Bulgariei, acolo 
unde într’o singură cji au cădută 3,500 
de fii ai României, și aci citeză în deo
sebi două regimente de dorobanți din 
Iași, Văsluiu, Fălciu și Suceava, nu veți 
sta ună momentă la îndoială de a vota 
acestă lege câtă mai bună, câtă mai libe
rală, câtă mai darnică.

Aici, în BucurescI, n’ațl fostă în 
posițiune ca sâ vedeți hainele negre 
ale văduveloră, orfaniloră și părințiloră 
aceloră căduțl în luptă; peutru-că n’a 
voită guvernulă sâ înegrescă fisionomia 
Capitalei netrimițândă în luptă regimen- 
tulă de dorobanți din Capitală și din 
Ilfovă. Der aduceți-vă aminte de fața 
întunecată ce în timpulă resbelului presen- 
tau stradele lașiloră, Fălticeni, Botoșani, 
Văsluiu, Huși, Neamțu, Galați, Craiova, 
PlcescI, Brăila și alte orașe mari din 
provincia și nu uitați, că multe țărance 
nu aveau cu ce a se îmbrăca în negru, 
aduceți-vă amintenumai de aceste dure- 
rose suveuirl și credă, că patriotismulă 
îuD-v. va birui frica de socialismă, fiă de 
sectă, fiă de Stată, și apoi, D-loră, de 
ce vă îngrijiți de socialismulă de Stată? 
Socialismulă de Stată există pretutindeni, 
chiar în Franța republicană. Ce? Se re
curge la Stată, când se atinge de a re
prima disordinele, de a da cu pușca, 
când relele sociale producă revoltă? Și 
acesta’șl Stată nu ar ave dreptul ă ca, 
prin legi umane și drepte, să previe ne
mulțumirile poporale, relele sociale?

In Franța există interese contradic
torii între industria mare și între mun
citori; în România agricultura mare este 
marea nostră industră.

Ei bine, cum voițl ca dreptulă ce 
îlă au tote Statele de a preveni antago- 
nismulă și luptele de interese dintre pa
tronii fabricanți și lucrători, cum voițl 
ca și Statulă nostru să n’aibă dreptate 
de a regula relațiunile dintre marii pro
prietari și muncitorii de pământă și ast
felă de a pune capătă antagonismului ? 
Orl-ce s’ar dice, există astădl sute de 
proprietari de moșii și restulă muncitori 
de pămentă. Patriotismulă D-vostră, 
spiritulă D-vostră de prevedere, facă ca 
acestă antagonismă să nu mai fiă, ca 
armonia să reviă între proprietarulă mare 
și între celă mică; și atunci vă puteți 
mândri că ați liniștită și întărită națiu
nea română înăuntru și în afară.

D-loră miniștri, încă-odată vă con
jură, nu reculațl, nu schimosițl proiec
tele D-vostră primitive, nu le sacrifi
cați reacțiunei, sub orl-ce nume se as
cunde.

Gândiți-vă că niinică n’a făcută mai 
multă numele lui Cuza nemuritoră, decât 
legea rurală, deși totă acestă Domnă a 
făcută unirea, a secularisată averile mo
nastiriloră îuchinate și neînchinate, deși 
a întemeiată egalitatea legei și atâtea 
alte legi, pe cari numai noi, clase diri- 
gente, le aprețiemă și pe cari țăranulă 
nici măcară nu le cuudsce. Asemenea, 
cum a spusă D. Eugeniu Ionescu, puțin 
importă țăranului, decă la guvernă suntă 
conservatorii sâu liberalii; țăranulă e re 
cunoscătoră numai acelui guvernă, nu
mai acelui bărbată de stată, care se in
tereseză de sorta lui, care’i ușureză ne
voile și istoria rămâne scrisă în inima 
lui numai pentru aceia, cari au prefăcută 
și îmbunătățită sortea lui. In manile 
D-vostră stă der să faceți și lui Vodă- 
Carolă o legendă totă așa de frumosă, 
totă așa de durabilă, ca legenda lui Cuza- 
Vodă; pentru că ea va fi scrisă nu pe 
o hârtiă sburătdre, ci în inima țăranilor 
români și a fiiloră fiiloră loră! In a- 
cestă neperitore legendă nici numele 
D-v66tră nu va fi uitată. Nu vă uitați 
la împotriviri reacționare; țineți-vă de 
prograinulă D-vdstră primitivă și atunci 
veți binemerita dela Patrie, atunci în is

toria Româuiei mare va fi numele Re
gelui Carolă.

Am cjisă. (Aplause prelungite).

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

București-, 10 Aprilie. Lascaru 
Catargiu după mai multe încercări 
nereușite a renunțată la misiunea 
de a forma cabinetulu. In urma 
acesta regele a însărcinată pe pre
ședintele senatului d. generală Fio- 
rcscu cu formarea cabinetului.

Berlinîi, 10 Aprilie. Generalulă 
Verdy-Duvernois a fostă numită 
ministru de resboiu.

Comisiunea imperială pentru 
gravamine a cassată confișcarea 
foiei „Volkszeitung“.

Parisu, 10 Aprilie. într’o ședință 
fdrte agitată, care a durată pănă 
la 10 ore noptea, camera a votată 
propunerea privităre la procedura 
ce este a se observa la tribunalulă 
statului formată din membrii se
natului.

DIVERSE.
Complotu în contra Țarului. In cjilele 

trecute s’a descoperită în Ziirich ună 
complotu de nihiliștl găsindu-se cu a- 
cestă ocasiuue mulțime de bombe. „Daily 
News" află din Petersburgu, că poliția 
a făcută însemnate descoperiri în Vilna, 
unde au fostă arestate mai multe per- 
sone sub bănuelă, că au luată parte la 
complotulă din Zurich. Se dice că bom
bele aveu sâ fiă folosite pentru ună a- 
tentată asupra Țarului cu ocasiunea vi- 
sitei sale în Berlină, ce o va face în 
curândă.

Mulțămită publică.
Tatălă nostru Franz Reimesch, notară 

în Râșnovă, a fostă asigurată pe vieță 
la ,.Assicurazioni Generali" pentru suma 
de 20,000 franci. La presentarea docu- 
menteloră recerute ni-s’a plătită îndată 
suma acesta în modulă celă mai culant. 
Esprimămă pe calea acesta mulțămită 
nostră cea mai deobligată numitei socie
tăți și o recomandămă cu deosebire tu- 
turoră doritoriloră de a se asigura.

Brașovu, în 6 Aprilie 1889.
Reimesch Anna, căsătorită Liehn, 
și în numele fratelui și suroriloră 
Rosa căsătorită Liess ; Martha că
sătorită Romer și Franz Reimesch.

Cursulu la bursa de Viena 
din 9 Aprilie st. n. 1889.

Curstilu pieței Brasovu
din 10 Aprilie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump . 9.45 Vend. 9.48
Argintii românescil - „ 9.38 H 9.40
Napoleon-d’orl - - - n 9.58 n 9.51
Lire tuxcescl - - - n 10.80 ti 10.86
Imperiali - - - - n 9.80 n 9.86
GalbinI . n 5.60 fi 5.63
Scris, fonc. „Albina‘‘6u/0 n 101.— n —.—

„ , „ 5"/o h 98.50 n 99.—
Ruble rusescl - - n 127.— ti 128.—
Discontulâ - - - - 61/}--8% pe anii.

-lenta de aurii 4"/0 ...... 102.50
Renta de hârtiă 5°/0 ...... 96.50
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 114 50 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) - - 99.60
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) - - —._
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (3-a emi/une) - - 115.60
Bonuri rurale ungare 104.95
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.95 
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.95 
Bonuri cu cl. de sortare ... - 104,95
Bonuri rurale transilvane .... 105._
Bonuri croato-slavoue ----- 99.85
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 132.25 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului . . 85.35
Renta de hârtiă austriacă - - - - 85.85 
Rjnta de argintă austriacă - - - - 110.30 
Renta de aura austriacă.................... 143.50
LosurI din 1860 ...............................906.___
Acțiunile băncei austro-ungare - - 306.50
Acțiunile băncei de credită ungar. - 300.75 
Acțiunile băncei de credită austr. - —._
Galbeni împărătesei- ------ 5.63
Napoleon-d’orl - -- -- -- - 9.49
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.60
Londra 10 Livres sterlings - - - . 119.90

Editură și Redactoră responsabilă;
Dr. Aurel Mureșianu.
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AMICULU FAMILIEI, piară beletristică și enciclopedică-literaru — cu ilustrațium. — Cursulă XIII. — Apare în 1 și 15 cji 
în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațium frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a.a liniei

— mai departe tracteză c.estiunl literare și scieuțifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl din patria și străinătate; și prin glume, în mare parte 
ilustrate, nisuesce a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturoru indivicțiloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregu e 4 II., pentru România și străină
tate 10 franci, lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațium.— Cursulă XV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2‘/2— 3'/2 cole, și publică portretele și biografiile arcliiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațium, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiuni, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totă soiulu de a- 
menunte și scirl cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alii patrulea esemplară.
Numeri de probă se trâmitfa gratisii ori-cui cere.

------- -----------------------------------

Totu de aci se mai potu procura și următdrele cărți din editura propriă:
Renascerea limbei românesc! în vor

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

Merinde dela școlă seu învățaturi 
pentru poporiî culese din cjiarulfi unui 
școlară de Dr. Georgiu Popa. — Opulă 
acesta, pentru povețuirile lui valorose, 
are s<5 ocupe unu locfi de frunte în 
bibliotecile nostre poporale. D-lă au
torii a avută nimerita idee, de a pu
blica prin opulă de față unfi diarfi de 
școlă, ce și-lfi făcuse ca elevă de anul 
I alfi școlei poporale superiore din 
Câmpeni, va se dică pe când era în 
alfi 4-lea ană de școlă. In acestă diar 
se cuprindă diferite impresiunl din co
pilăria, atâtă din școlă câtă și afară 
de școlă: o colecție bogată de dife
rite povețuirl primite dela învâțătorulfi 
seu, pe cari autorulfi le-a prelucrată 
și desvoltatfi cu multă îngrijire. Cele 
mai fundamentale principii cu privire 
la morală, religiune, naționalitate, igi
enă, economie, istoriă etc. etc. se află 
în acestfi opu, așa că singură numai 
câteva din cele 32 capitule, cum ar fi 
d. es. capitululu despre fumată, des
pre curățirea trupului etc. ar fi de 
ajunsă pentru a merita să nulipsescă 
din nici o bibliotecă poporală româ- 
neseă. Opulă cuprinde 289 pagine 8° 
—Prețulfi unui esemplară cu porto- 
francată e 1 fl. 10 cr.

Barbu cobzariulu. Novelă origi
nală e Emilia Lungii. Prețulfi 15 cr.

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

Idealulii perdutu. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulfi 
15 cr.

Opera unui omu de bine. Novelă 
originală.—Continuarea novelei: Idea- 
lulii ............. " ” " " " '
nar.

de s. scriptură, catechetică și meto 
dică în seminariulă archidiecesanu din 
Blașiu, actualmente vicară archiepis- 
copescă în Făgărașfi.—Acestfi opu de 
mare însemnătate pentru literatura ca
techetică româna este o prelucrare li
beră, schimbând fi 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 catechetulă față 
cu discipulii săi. Acestă scriere ara 
să fiă lină îndreptării în mâna cate- 
cheți lorii, învățătoriloră și a părinți- 
loră la instrucțiunea religiosă-morală, 
ce au să o dea micilorii băieți.—Pre
țulă unui esemplaru din acestă opii,— 
care portă clausula aprobărei prea ven. 
Ordinariată metropolitană din Blașiu 
și care cuprinde 222 pag. 8°, arendă 
mai multe poesii în textă, — este 1 fl.

Omîliils celui dintre sfinți Părin
telui nostru Ioanu Gură-de-Aură la 
epistolele sfântului apost. Paulă cătră 
Titu și Filemonfi. Traduse de Con
stantină Morariu. Prețulă unui esem- 
plarii cu porto francată e 60 cr.

Dumnedeesca liturgie a celui din
tru sânțl părintelui nostru Ioană Chry- 
sostomă compusă din operele acelui 
sântă părinte, de Ioană Boroșiu pa- 
roclifi gr. cat. și ases. consist. Pre
țulă unui esemplaru cu porto-francatfi 
e 40 cr.
Cele mai enine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl, 
forte frumosu ilustrată. Prețulă unui 
esemplarfi broșuratfi e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 80 cr., legată 
mai fin 1 fl., legat în piele 1 fi.30, în legă
tură de luxă 2.50—2.80

MiculQ mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică. de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosfi ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplarfi broșuratfi 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. Prețulu 
unui esemplarfi. e 10 cr.; 50=3 fior.; 
100=5 fl.

Visulă Prea Sântei Vergure Maria 
a Născâtorei de D-deu urmată 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. Isusu Christosu. 
Prețulă unui esemplară legată și spe- 
datfi franco e 15 cr.; 40 de esem
plare 6 fl.; 100 esemplare 10 fl.

istorică la fie-care sârbătore, — care 
arată timpulil introducerei, fasele prin 
cari a trecuta și modula cum s a sta
bilită respectiva sârbătore. — Prețulfi 
unui esemplarfi cu porto ffancatfi e 
2 fl. v. a.

Cuvântări funebrale și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, în
tocmite de Io anii Papiu. — Acestfi 
volumfi de peste 24 efile 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 însâ mai speciali de 
morte, 4 la înmormântarea omeni- 
lorfi bătrâni, 5 la înmormântarea prun- 
ciloru, tinerilorfi și a junilorfi, 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 inuierei dela bărbații, 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 nepoțilorfi dela moși, moșe, 
buni, bune, străbuni, străbune, 8 — a 
nepoțilorfi dela unchiu și mătușe, 9— 
dela nemuri și consângeni mai depăr
tați, 10—dela consoțl de aceeași ocu- 
pațiune, 11 — dela binefăcători, amici, 
cunoscuțî și dela to ți creștinii adunați. 
Recomandămti clerului românii acestfi 
bogatti volumfi de cuventărl funebrall 
și iertăciuni lucrate amfisuratfi tuturorfi 
cerințelorfi preoțimei fungente la ca
șuri funebrall. Prețul . unui esemplarfi 
spedatfi franco e 2 fl. v. a.

Cuvântări bisericescl, tomulfi III, 
scrise de Ioană Papiu. — Acestfi tomfi 
cuprinde predici pe Dumineci și se 
estinde pe 12 cole 8° mare. — Prețulfi 
unui esemplarfi spedat franco e 1 fl. v. a.

Orientele catolică seu concordan
țele tradițiunei în două limbi—română 
și latină, tracteză despre primatulfi bi- 
sericei și se estinde pe 22 cole 8° mare. 
— Scrisfi de Ioanfi Papiu. — Opulă acesta 
a fostă recensatfi favoritoru și lăudat 
și de foile străine. —Prețulfi unui esem
plarfi spedatfi franco e numai 1 fl. 50.

Resultatele filosofiei seu cunoscin- 
țele cele mai de frunte despre natura 
spirituală a omului, despre relațiunile și 
scopulfi lui espuse în modă populară 
de profesorală Dr. Iosiffi Frapporti și 
prelucrate în traducere liberă (eu fa
cultate dela autorulfi) de Ioanfi Papiu. 
— Acestă opă, care se estinde pe 11, 
cole 8n, e forte acomodată ca premiu 
pentru cei ce absfilvă scola poporală, 
se vinde eu prețulă numai de 50 cr. 
esemplariulfi spedatfi franco.

Manualii catecheticu pentru primii 
an! scolastici, prelucrata după I. A. 
Fritz de Basiliu Rațiu, fostă profesor

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

torică după Wachsmann, de Ioană 
Tanco. Prețulfi 30 cr.

Hermanu și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantinii Morariu. Prețulti 50 cr.

Ifigenia în Tauria. Tragedia în 5 
acte după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfti. Prețulfi 30 cr.

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

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

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

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de auru. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețulti 20 cr.

Biblioteca Sătenului Românii. Car
tea III și IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulti 
la ambele 50 cr. — câte una deosebi 
30 cr.

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

Colectă de recepte din economia, 
industria, comerciu și cliemiă. Prețulu 
50

h

ft

cr.
Economia pentru scolele popor, de 

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

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri, de Maximii Popă, profesorii la 
gimnasiulfi din NăsSudfi. — Manualii 
aprobată prin ministeriulă de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulă de 
data 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețulă 30.

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

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Bros. I. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesorii preparan- 
dială. Prețulă 80 cr.

Cuvântări bisericesc! în tote săr
bătorile de peste anu de Ioanu Papiu. 
— Unu volumfi de peste 24 cole 8" 
mare, liârtiă fină. — Numele d-lui I. 
Papiu este multă mai bine cunoscută 
clerului română, decâtiî sâ fiă de lipsă 
a mai recomanda acestil nou producții 
ală d-sale. Clerulă română a învă
țată a’i aprețui scrierile d-sale pentru 
însemnata loru valore literară. —Noulă 
tomă de predici întrece înse tote vo- 
lumurile de predici edate până acum, 
prin întocmirea sa — avendfi o notiță

T. [«]

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

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

Georgiu Simu. Prețulfi 10 cr.
Codreanii craiulfl codrului. Baladă

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

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

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

Probitatea în copilăriă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le
go uve. Prețulu 10 cr.

Elii trebue să se însore.
Maria Schwartz, traducere

F. Negruțfi. Prețulă 25 cr.
Branda seu Nunta fatală.

din emigrarea lui Dragoșfi. Novelă is
torică națională. Prețulfi 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune 13-
A se adresa la „CANCELARIA NEGRUTÎJ
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Tviig’ămu pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s£ 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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