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69. Luni, Marți 25 Martie (6 Aprilie). 1886.

Din oausa S-tei sărbători de mâne diarulu nu va 
apăre până Merouri săra.

Nou abonamentul
la

„ Gazeta Transilvaniei".
Cu I Aprilie 1886 st. v., se va începe unii nou 

abonamente, la care învitămQ pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Prețuit! Abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni 3 fl. 
>» ș6se ,, 6 ,,
„ unu anu 12 „

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 10 franoi 
„ șăse „ 20 „
„ unu anii 40 „

Abonarea se p6te face mai ușoru și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloru de pân’acum li-se recomanda 
a însemna pe cuponă numărulu fâșiei sub care 
au primită

Domnii ce se voril abona din nou s£ binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a ar&ta și posta ultimă.

Administrațiunea.

Brașovu 24 Martie 1886.
Multu s’au mai lăudată oficioșii austro-un- 

garl cu amiciția, ce 4’ceau au încheiat’o cu 
Serbia, precum și cu influința politicei austriace 
în Serbia. Când a fostă însă ca aceste să se 
probeze, vâ^urămă o strania aparițiune. Minis- 
trulă-președinte serbescă Garașanină, ostenită și 
mâhnită din causa durerdseloră experiențe, ce a 
trebuită să le facă în timpulă guvernării sale, 
se decide să se retragă. Decisiunea se dice că 
este de totă seridsă. Mare crisă în Belgradă în 
urma acăsta. Regele Milană încărcă să-și for
meze ună nou ministeriu, se adresăză în drăpta, 
se adresăză în stânga, rdgă pe Garașanină să 
mai rămână la cârmă, dăr acesta stărue pe lângă 
decisiunea sa.

Atunci regelui Milană nu-i rămâne alta, 
decâtă a ruga pe d-lă RisticI să primăscă elu 
sarcina de-a forma noulă ministeriu, pe RisticI, 
„amiculă Rușiloră și dușmanulă Austro-Un- 
gariei."

Ajunge ca acăstă scire să sosăscă la Peșta 
și la Viena, și ce să vecjl? Oficioșii monarchiei 
năstre întorcă f6ia și găsescă deodată, că Ris
ticI nu este omă tocmai așa de periculosă pre
cum să crede. Cei din Peșta găsescă, că atitu
dinea lui RisticI când era la guvernă „n’a fostă 
tocmai așa de rusofilă,u cum a fostă purtarea 
lui de când se află în oposițiă. „Pester Lloyd" 
merge așa departe a susțină, că chemarea la 
ministeră a acestui politică sârbă ('RisticI} păte 
fi considerată ca ună faptă liniștitoru."

Mare schimbare la față în 24 de bre, căci 
dăcă oficioșii austro-ungari ară fi așa de încre
dințați, că relațiunile Serbiei cu monarchia năs- 
tră s’au schimbată așa de multu, încâtă oricine 
ar fi ministru trebue să țină contă de ele, atunci 
ce lipsă ară mai avă ei să se ocupe așa de 
multă de persăna d-lui RisticI. Persăna nu 
păte decide mai nimică unde relațiile suntă așa 
de „tari și nestrămutabile“, precum se pretinde. 
Este prin urmare numai o dovadă despre slă
biciunea acestoră relații, dăcă oficioșii noștri se 
mângăiă cu aceea, că RisticI ca omă „prudentă11 
„nu va voi să rumpă tăte legăturile amiciției,“ 
ce lăgă Serbia cu Austro-Ungaria.

Rămâne ca viitorulă celă mai deaprăpe 
să constate și aceea ce susține ună (Jiară 
de frunte din Viena, că adecă partea cea 
mai înțelăptă a poporului sârbescă ar fi con
vinsă, că Austro-Ungaria a scăpată Serbia în oav 

periculului. „Neue Freie Presse“ mai adauge, 
că „și situațiunea în peninsula balcanică s’a 
schimbată totală de când RisticI n’a mai fostă 
ministru: Bulgaria și România s’au emancipată 
de sub Rusia, Turcia e decăzută și slăbită și 
popărele balcanice nisi escă acum la o des- 
voltare națională pe piciărele loru, nu cu ajutoră 
străină."

Dăr pe când foile din Viena și din Peșta 
se mângăiau cu asemeni contemplațiunl, pe atunci 
steua pălită a lui Garașaninu încă nu se stinsese. 
Se vede că RisticI a dată de greutăți mari la 
formarea cabinetului și așa a fostă din nou în
sărcinată Garașanină cu constituirea lui. „Pro
babilă", — tjice scirea telegrafică, ce o primi- 
rămă astăcjl, — probabilă va succede formarea 
cabinetului Garașanină.

Probabilă! Acăsta este semnătura timpului 
în Orientulu europeană. Probabile și nesigure 
pară acjt tăte, numai ună lucru nu ni-se pare 
a fi nicidecum probabilă, ca adecă peninsula 
balcanică să se pătă liniști cu ajutorulă inter- 
vențiuniloră diplomatice, pe cale paclnică.

Probabilă era în timpulă din urmă și re- 
gularea afacerei rumeliote, dăr cu tăte astea ea 
a rămasă neresolvată. Probabilă era și împăca
rea prințului Alecsandru cu Țarulu, mai alesă 
după ce armata bulgară eși învingătăre din lupta 
cu Serbii. Cu tăte acestea însă încordarea între 
prințulă Bulgariei și Țarulu în locă să scadă se 
totă măresce. Prințulă Alecsandru refusă cu te
nacitate de-a primi dictatulu puteriloră, în frun 
tea cărora se află Rusia, elă nu vrea să scie de-o 
numire numai pe cinci ani ca guvernoră ală Ru- 
rneliei orientale.

încordările au ajunsă așa departe încâtă 
foile rusescl pledăză deja cu focă pentru ocu
parea Bulgariei din partea trupeloru rusescl.

Procederea hotărîtă a Rusiei a începută să 
insufle îngrijiri, ăr cei din Londra se temu, că 
dăcă cum-va prințulă Alexandru s’ar proclama 
ca rege ală Bulgariei unite, intervențiunea Ru
siei ar fi neevitabilă.

între probabilități se numără și împăcarea 
și liniștirea Greciei, dăr în realitate regatulă 
elină persistă morțișă în oposițiunea sa și 
face cele mai estinse și costisităre pregătiri 
de resboiă. Acum se vorbesce de-o viităre 
manifestare a camerei din Atena în favărea 
răsboiului și în contra cabinetului Delyannis, 
care „a lăsată să trăcă momentulă favorabilă 
pentru o acțiune energică militară." Și față cu 
Grecia Rusia jăcă ună jocă dublu și nimeni nu 
mai păte înțelege scopurile ei finale.

Este mai multă ca probabilă și aceea, că 
în Serbia se voră întâmpla în curendu schimbări 
cari mai înainte multora nu li se păreau nicide
cum probabile. Adi păte că voră mai striga 
încă Serbii: „cabinetulu Garașanin a murită, 
trăăscă cabinetulă Garașanin!" Dăcă va și re
învia acestă ministeră viăța lui va fi așa de 
lungă câtă timpă se recere astădl pentru ca ces- 
tiunea orientală să trăcă dintr’o fașă într’alta.

Liberalismulti unguresc!!.
Țliarului „Vaterland" din Viena i se scrie 

din Pesta următărele rânduri:
Unde spiritulă de partidă se întinde ca pecingenea 

astfelă, încâtă orice altă opiniune decâtă a sa o consi
deră ca o insultă personală și lucrăză amăsurată aces
teia, acolo nu păte fi vorba de o discuțiune la obiectă 
și fructiferă. In loculă ei pășesce terorismului brutali
tatea plumânei celei mai tari, Liberalismul!!.... face adi 
cu celă mai iubită ală său copilă favorită, cu parlamen- 
tarismulă după calapodă, esperiințele sale cele mai amare... 
Poporele îșl întorcă fața fotă mai multă dinspre acăstă 
losincă a liberalismului vulgară și-Jă recunoscă în goli
ciunea sa, în periculositatea sa comună pentru desvol- 

tarea liniștită a loră: astfelă suntă proprii representanțl, 
aderenți și învățăcei ai acestui liberalismă, cari prin par- 
lamentarismă în constituțiunea sa de atji i-au pricinuită 
cele mai simțităre perderl.

Camera deputațiloră noștri contribue deja de ani 
cu partea sa leală la compromiterea parlamentarismului 
liberală; dăr în timpulă recentă se grămădescă acele 
aparițiunl, care dovedescă în modulă celă mâi limpede 
efectulă stricăciosă ală dominațiunii maiorității parlamen
tare... Poporațiunea Ungariei sufere de ani și cjile sub 
influințele și efectele greșitului sistemă de guvernare și 
economică ală acestui liberalismă ce e la ordinea cailei 
în țâră....

In locă d’a face o politică reformătăre sănătdsă, 
representanții țării în camera deputațiloră ungari se 
ocupă cu certe personale; vedemă partidele învinovă- 
țindu-se reciprocă și concurândă în modă ridiculă, că 
ore căreia din aceste partide i se cuvină »laurii« adevă
ratului liberalismă. Partida guvernamentală pbrtă libe- 
ralismulă, precum se scie, în titlu, fără însă a dovedi 
adevărata libertate; der și cele două partide oposiționale 
ridică pretențiunl asupra liberalismului și, precum credemă, 
cu același dreptă ca și așa numita „liberala* partidă 
guvernamentală. Căci în fonda tote partidele ndstre, 
abstrăgândă dela câțiva indivizi, au obicinuita losincă a 
liberalismului și suntă astfelă de adoratori ai frasei libe
rale, încâtă ele consideră ca o ofensă, dăcă ar voi ci
neva să le denege epitetulă «liberală.*

...Liberalismulă tocită, șovinismulă națională fi sis- 
temulă economică capitalistă cu esploatarea celoră slabi 
în privința socială și cu revoltătorulă indiferenlismă față 
cu stratele societății ce suferă, precum și înclinarea spre 
terorisarea celoră ce au alte opiniunl — aceste trăsuri 
caracteristice ale liberalismului și capitalismului modernă 
suntă comune tuturoră partideloră năstre în dietă; aci 
esistă celă multă o deosebire în gradă, nu însă și în 
esență.

Mișcarea poporației.
«Voința națională“ arată că poporațiunea departe 

d’a decresce în România cum susțină unii, e pe cale 
d’a spori, într’ună modă estraordinară. Acestă sporă 
provenită din escedentulă născuțiloră asupra morțiloră 
a fostă numai pentru anulă 1884, de aprăpe optil-deci 
de mii.

Neapărată e interesantă a sci, dăcă acestă sporă 
este produsă de poporația română său de celelalte nă- 
murl ce trăescă alături cu densa. Amă vStjută că In 
anulă 188i numărulă nasceriloră a fostă de 201,113, 
ăr celă ală morțiloră de 123,808. Nu ne vomă ocupa 
aici pentru momentă decâtă de poporația română în ra- 
porlă cu cea israelită, remânendă a esamina într'ună 
altă articolă raportulă cu celelalte rase. »

Mai ânlâiă de tăte trebue să observămă că mai 
totă sporulă de nasceri ală poporației române e produsă 
de locuitorii dela țâră. Astfelă numărulă nasceriloră Ia 
poporația rurală română a fostă pentru 1884, de 162,000, 
ăr acelu ală morțiloră de 94,947, de unde ună esce- 
dentă de nasceri române, care să ridică la cifra de 68,058.

Numărulă nasceriloră israelite nu e atâtă de in- • 
semnată la poporația israelită rurală. Nu vedemă aci 
vreună periculă dacă ne uitămă numai la cifra totală, 
adică 2462; pericululă constă însă în faptulă esceden- 
tului enormă ală nasceriloră asupra morțiloră și apoi 
în aglomerarea poporației israelite rurale numai în câte 
va regiuni, unde densa a începută a constitui o minori
tate câtă se păte de însemnată. Numărulă morțiloră 
israelite in sate a fostă de 949, cu alte cuvinte esce- 
dentu'ă nasceriloră asupra morțiloră a fostă de 1513, 
ceea ce constitue o proporțiă întreită mai mare ca la 
poporația română.

£tă acum regiunile unde s’au produsă cele mai 
multe nasceri israelite:

Județele: Bacău: Români 4510, IsraelițT 281, Boto
șani R. 4826, Isr. 436 Dorohoi R. 5292 Isr. 375, Iași R. 
3966 Isr. 247, NeamțuR. 3935 Isr. 138, Putna R. 4259 
Isr. 121, Roman R. 2793 Isr. 117 Suceava, R. 4034 Isr. 
243, Tecuci R. 3830 Isr. 123 Vaslui R. 3660 Isr. 139

Ori cum ară fi, luată în masă, poporația română
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rurală e In creștere enormă și, față chiară cu elemen- 
tulfl israelitO, ea nu întâmpină nici o pedică, nici un pe- 
riculă în desvoltarea ei.

Nu e totă astfelă cu poporația urbană. Aci nu
mărulă nasceriloră române a fostă de 23,005 și ală 
morțiloră^ de 19,383, cu alte cuvinte escedentulă n’a 
fostă deeâtă de 4002. Numărulă nasceriloră israelite 
pe de altă parte a fostă de 7267 și acelă ală morțiloră 
de 3677, cu alte cuvinte escedentulă a fostă de 3590, 
aprâpe egalii cu acelă ală poporației române.

Aci nu ținemă sâmă deeâtă de poporația totală; 
în multe orașe numărulă morțiloră la Români întrece 
cu multă pe acelă ală născuțiloră, pe când la Evrei se 
întâmplă pretutindeni contrarulă. Dâcă mai ținemă sâmă 
și de faptulă emigrării continue a unui mare numără de 
IsraelițI, venițl de prin Austria și Rusia, putemă să ne 
facemă o ideă despre situația viitâre a elementului ro- 
mânescă din orașe față cu acelă israelită. Spre a în
cheia, pentru astădl, constatămă:

1) că poporația română rurală cresce într’ună 
modă satisfâcătoră, multă mai încetă însă deeâtă popo
rația israelită, care constitue în sînulă ei o însemnată 
minoritate;

2) că poporația română urbană cresce într’ună 
modă puțină simțitoră și că e în periculă a fi covârșită, 
cu timpulă se înțelege, de cătră poporația israelită.

SOIRILE PILEI.
O ordinațiune a ministrului ungizrescu de comerță 

permite importarea porciloră din România, observân- 
du-se măsurile veterinare.

—x—
Camera comercială și industrială din Brașovă face 

atenți pe acei negustori și industriași, cari stau în legă
turi cu Bulgaria, că pe cale confidențială ’i-s’au fostă a- 
dusă la cunoscință astfelă de firme din Rusciuc, care 
de obiceiu înșală pe negustorii, ce întră cu ele în legă
turi, Numele aceloră firme se potă vedâ în biroulă ca
merei comerciale și industriale în orele oficiâse din’ainte 
de amă^i, respective se potă scirici și prin epistole.

—x—
Ministerulu ungurescu de comerță și industria a 

adresată o provocațiune, mai alesă tuturoră instituteloră 
publice de instrucțiune și educațiune, d’a recomanda cu 
deosebire produsele fabricei de bronză și lampe a firmei 
Testory din Pesta. Scopulă e sprijinirea industriei in
digene.

—x—
Esercitiile de a^me din anulă acesta voră dura în>

armata comună pentru oficerii în reservă 4 săptămâni, 
pentru soldați 13 <^i!e; în armata honvediloră pentru ofi- 
cerl și soldați 35 Z^e. Cei obligați a face esercițiile de 
arme voră fi chiămațl în curândă.

Vr’o câți-va Maghiari din Pivnița, (Jice ,Egyet- 
ârtâs«, în curândă voră înființa o șcâlă maghiară pentru 
răspândirea limbei maghiare în acea comună curată va- 
lachă. — Apa trece, petrile rămână.

Cele 12 comune bisericescz unguresez conf. augsb. 
din Țera Bârsei au proclamată la 25 Martie separarea 
loră de biserica evang. ardelână conf. augsb.

—x—
In afacerea unei căi ferate secuescz, fișpanulă co

mitatului Trei-scaune a convocată pe Ziua de 27 
Aprile o adunare poporală în Sep si-St.-Georgl.

—x—

»Egyetârtâs< ne spune, că CeterasiuSândor, 
Valachă din Jââd, comitatulă Maramurășă, șl-a msghia- 
risată numele în «Hegedus11 și „Egyetârtâs11 speră că va 
avâ urmași. — Șirâtă mai e fâia ungurăscă! Crede că 
amăgesce pe Români, spunândă că ș’a maghiarisată ună 
Țigană ungurescă său ună Jidană numele, dându-lă dreptă 
Română! Rușine să’i-fiăl

Defraudările suntă la ordinea idilei în Unga
ria. In săptămâna din urmă s’au dată în judecată mai 
mulțl amploiațl pentru defraudare. In Neoplanfa deo
dată 4 amploiațl au fostă arestați, în Baia șefulă de gară 
a dispărută și s’a constatată, că lipsesce o sumă enormă 
din cassa gărei.

—x—
Una din cele mai însemnate firme comerciale din 

Pesta, firma de manufacturi Julius Sommer et Comp., 
șl-a încetată plățile. Pasivulă e de 400,000 fl. Plâța 
Pestei e împărtășită cu vr’o 70,000 fl., a Vienei cu vr’o 
100,000 fl., fabrice morave și boeme cu suma îndoită.

—x—
JUinistrulă de esterne română a declarată, că încă 

nu s’a fixată loculă unde are să se țină trădările pentru 
reînoirea convențiunei comerciale cu Austro-Ungaria.

—x—
O deputațiune, representândă tâte naționalitățile po- 

porațiunii județului lulcea din Dobrogea, a îmanată Re
gelui României o adresă de mulțămire pentru tăie îm
bunătățirile ce le-a făcută guvernulă română în acelă 
județu: s’a înființată creditulă agricolă, care a scăpată 
poporațiunea agricolă de multe rele și i-a adusă multă 
bine, satisfăcându-i tâte nevoile; emigrațiunea înscenată 
de agențl streini nu numai că a încetată, ci familiile 
emigrate, aruncate pe drumulă pribegiei și sărăciei, se 
întorcă la vatra loră, așa că județulă se pâtă făli cu 
imigrări; tarifulă lemneloră s’a scăzută; parcelarea te- 
renuriloră recunoscute locuitoriloră s’a începută încă din 
tâmna anului 1885; semințe de bună calitate s’a dată 
locuitoriloră de guvernă; s’a reparată și prelungită che- 
iulă orașului; s’au construită localuri de scâle și pri
mării, modelă țipă, în comunele rurale, grăbindu-se Turci, 
Bulgari, Ruși, Români a popula ^aceste scăle și a primi 
gratuită instrucțiunea; munții de pătră și locurile pră- 
păstiâse suntă așternute cu șosele modelă, așa că pentru 
tâte acestea poporațiunea nu e în stare a mulțămi Re
gelui și guvernului. 0 singură dorință mai are popo
rațiunea: d’a vedâ în mijloeulă ei pe Regele, ca să-i 
arate dragostea inimiloră și devotamentulă ei.

—x—
Numărulă viteloră cornute exportate din Româ

nia pe la Galați în cursulă septămânei trecute pentru 
talia se urcă la 310 capete. »Galații“ spune că în săp

tămâna acesta se voră esporta încă ună mare numără 
de vite.

In Croația nu prindă nicidecum fărâmă simpa
tiile pentru Maghiari, țliarulă .Sloboda11 din Agramă a 
adusă odată scirea, că StarcevicI a fostă prinsă de cătră 
Jngurî. Acâstă scire a produsă o mare ferbere, spună 
oile ungurescl, și deputatulă Schmiedt înaintea po

porului esclamă: .Boga mu magjarskoga!“ (Blăstămă pe 
1-deulu Unguriloră!) >Așadâr’ l’au prinsă pe StarcevicI! 
Susă bărbați! Haidemă cu toții prin sate să resculămă 
pe bravii poporului și să venimă vr’o câteva sute aici, 
ca să scăpămă pe Grzanicl și StarcevicI 1“ Băeții dela 
prăvălii cântă în tâte sările dealungulă stradeloră, cân
tece spre mărirea lui StarcevicI.

Țarulă și Țarevna au plecată în Rusia sudică. 
l)e asemenea a plecată ministrulă de esterne Giers la 
Livadia, unde va rămânea câtă timpă va ședea părechea 
imperială acolo.

—x—
Mai multe dâmne de frunte din Pari să au deli

berată deunătjile asupra causeloră ce facă să decadă co- 
municațiunea socială și amicală a familieloră. S’a con
statată că răulă isvoresce din împrejurarea, că stăpâna 
casei e prea multă chinuită cu ospătarea. Fie-care visifă 
costă vr’o 200 franci, fără a mai vorbi de opulența prân
zului, de cheltuelile făcute cu împodobirea mesei, cu flori 
ș. a. Spre a restabili vechia viâță familiară, dâmnele au 
hotărîtă să întocmâscă în casele loră de mai multe-orl 
pe săptămână serate de danță și conversațiune, care să 
începă la 81/, 6 re și să se finâscă la 12 6re. Se ser- 
vesce numai ceaiu, cocăturl și limonadă, toaleta simplă 
e prescrisă și servitorimea să nu primâscă nici ună bac- 
șișă, sub pedâpsă d’a fi dațl afară din serviciu.

—x—
Camera francesă a primită arderea facultativă a 

cadavreloră.

Teatru germană. Direcțiunea ne râgă se publicămă 
următârele rânduri: Mâne, Marți 6 Aprilie n, pășesce 
pentru ântâia âră vestita și cunoscuta actriță d-na Al- 
brecht pe scena teatrului nostru și anume într’ună din 
rolurile ei strălucite „Dama cu Caznelii". D-na Albrecht 
ațfostă pe timpulă teatrului orașului Viena o podâbă și 
o favorită a publicului. In timpulă din urmă, dâmna 
Albrecht a obținută succesele cele mai strălucite în jo- 
culă ei prin tâtă Germania și Austria, âr acum e anga- 
giată la teatrulă Carolă. Direcțiunea de aci n’a cruțată 
nici cheltuell nici ostenâlă spre a câștiga pentru Brașovă 
pe acâstă distinsă artistă și pâte oferi cu siguranță seri 
plăcute. Trebue să amintimă și toaleta cea pomposă, 
așa că și ochiulă se va delecta la represen'.ațiune.

Ellenzekiane.
De lângă calea lui Traiană, Prieră 1886.

D-le Redactoră! Scorniturile tendențiâse trebue 
combătute, chiar de ară prevedâ omulă, că barba jupa
nului „Ellenzâk11 se va înțiepa în condeiulă său. Dâcă 
numita fâiă a prânzită cu „minciuna11 — după (^ieala 
Românului a mm a sosită timpulă să cineze cu bobâr- 
naculă meritată. In iubita nâstră „Gazetă" n-ru 57 a-țl 
reprodusă — precum se vede după „Ellenzâk11 — în
tre scirile Zilei faima, că nisce Români din Betleană s’ar 
fi înscrisă ca membrii la ,.Kulluregylet.“ — Acâsta este 
ună neadevără și o mistificare ellenzâkiană, căci âlă sta
rea advărată a lucrului. Fogolyân Bogdân nu este Ro
mână ci ună comis armână in o prăvăliă de aci.   
Micu Gyorgzj recte Georgiu Micu nu-i din BetUnă, ci 
încâtă’lă cunoscă eu este ună notară, din acestă ținută 
și încă prenumerantă la celă mai acreditată Ziară română 
din Transilvania și Ungaria, la „Gazetă.11 Despre respec- 
tivuld pănă acuma n’am căpătată informațiunl, de aceea 
de o cam dată tăcă. Tyira Gyorgy, recte Georgiu Cira 
e din BetUnă, dir nu-i membru la „Kultzzregylet. _
„Ellenzâk11 .nu-mi va putâ dovedi nici odată, că acestă 
Română a contribuită barem! cu ună cruceră ca taxă 
de membru la aceea reuniune. Și ca să se convingă 
. upânulă din Clușiă, ..că adevără grăiescă, întrebe pe 
Kulturegyletistulă Tordai Sândor, cunoscută și publicului 
nostru din Nrii 8 și 51 ai Gazetei, și va afla ce durere 
de inimă i s’a causată prin aceea, că d-lă G. Cira n’a

FOILETONU.

O privire asupra scrierilorii poporale.
(Urmare.)

Să vorbiină dâr mai ântâiu de instructiva novelă 
localisată „Sătulă cu comorile11. Cartea este broșurată 
în octavă mică, are 146 de pagine și ună țipară fârte le- 
gibilă. Stilulă, traducerea e românescă, limhagiulă popo
rală alesă și nu este lipsită nici de frumseță. Pâte fi 
înțelesă de Românulă moldoveană, ca și de Românulă 
vrânceană, de țăranulă din Carpațî ca și celă de pe ma
lurile Dunării. Ortografia cu mici abateri este a Acade
miei române: ortografia etimologică muiată ici colea prin 
fonetismă și prin semne. Câteva inconsecvențe ortogra
fice și stilistice totă se mai găsescă. încolo totulă este 
corăspundătoră.

Venimă acum la cuprinsulă cărții. Elă este îm
părțită în 30 de puncte cari de cari mai instructive 
pentru poporă. Intregă cuprinsulă novelei ne înfățișâză 
ună omă, ună bărbată cu numele Alexandru, venindă 
din cătane acasă, care văZândă sătulă lui în ruină și 
descompunere totală, săracă, ficălosă cu dregători cu 
totă, cu popă cu totă, cu dascălă cu totă, cu scâlă cu 
totă etc. se holărăsce să-lă opcăscă din calea prăpastiei 

și a morții, abătându-lă âră în calea binelui și fericirii, 
după cum fusese înainte de vreme. Acestă Alexandru dă 
de caracterulă ângerescă ală Irinei, se înamorâză de 
dânsa, o ia de soțiă și lntemeiându-șl familia pe base 
solide, s’apucă cu femeia sa cu totă și se facă apostoli 
ai consăteniloră loră, neodichnindu-se pănă când nu a- 
duseră pe poporă la limanulă fericirii, fiă prin bunătatea 
inimei loră, fiă prin povețe bune, fiă prin esemplulă 
loră, fiă prin o muncă și o răbdare de feră, fiă prin 
caracterulă loră firmă și nestrămutată. Acâstă carte 
poporală scrisă pentru adulțl și etatea virilă ne presintă 
subiecte și caractere distincte, ne înfățișâză o comună în 
starea cea mai rea din punctă de vedere morală și eco
nomică.

Oficiulă comunală căZută în ticăloșiă mare cu 
ceilalți representanțl cu totă; poporulă devenită săracă, 
mișelă și bețivă: preotulă numai cu az-buche-vede în 
capă; dascălulă de cei cu băgău în gură; venirea din 
cătane a lui Alexandru, care era luată în rîsă, amo- 
rulă lui cu Irina, fala morarului etc.; luptele sale în 
tâte direcțiunile: pe terenulă școlară, bisericescă, admi
nistrativă, economică etc.; sătulă se regenerâză, grațiă 
bărbatului vrednică și misericordiei divine; din sată să
racă și stricată moralicesce se face sată avută cu gene- 
rațiunl morale, sănătose și vigurâse. In carlea »Satulă 
cu comorile,* carea n’ar trebui să lipsâscă din nici o 

casă românâscă, ideile suntă didactică regulate; prin ac
țiunea virtuții se combate și sttrpesce vițiulă, încâtă 
din comună rea ce era se nasce una plină de virtuți 
cetățenesc! și creștinesc!; și din o comună bisericâscă- 
scolară morală, în frunte cu ună preotă și învățătoră, 
cari credeau numai în pântece și pomeni, âră de alte 
nu se îngrijeau de locă sub preteestulă fariseică, că se 
râgă în tâtă Ziua pentru mântuirea vecmică a suflete- 
loră omenescl etc., ni se presintă o comună bisericâscă 
școlară regenerată, cu ună învățătoră bravă și cu ună 
preotă consciu de chiămarea sa cea înaltă, cari ambii 
înțelegă cerințele timpului de aZI, conducândă pe poporă 
pe adevărata și unica cale a virtuții și fericirii.

Bravulă preotă înțelege, că nu-i mai pe susă deeâtă 
învățătorulă, că ambii suntă învățători ai poporului, re- 
cunoscândă în tâtă purtarea sa plină de demnitate și de 
respectă față de învățătoră, că acesta este principalulă 
factore ală civilisațiunei omenescl de totă felulă, că bi
serica fără scolă nu pâte avea nici ună viitoră; de 
aceea îlă vedemă âmblândă după amiciția nefățărilă a 
învățătorului, carea îi este scumpă ca și viâța sa. Aci 
novelistulă atinge una din cârdele cele mai delicate și 
mai sensibile din viața școlară.

Cine are câtă de puțină ideă și cunoscință de 
viâța școlară și de raporturile, ce esistă de facto între 
preotă și învățătoră în mai tote comunele, acela nu pâte 
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voitfi să participe nici la adunarea de constituire a fili
alei Kulturegyletiste din Betleană. —

Drept Ci aceea cu mândriă națională. vină a con
stata, cum că din Betleană nu este nici unii Română 
membru la Kulturegylet: ceea ce era de dovedită.

Argus.

Borta 30 Martie 1886.
Onorate D-le Redactorii! In prețuitulă cjiartl ce 

redigeațl ați binevoită a reproduce o corespondioță din 
„Ellenzek< datată din Mihâlyfalva 6 Martie a. c. La ce
tirea acelei corespondințe vă mărturisescă, că m’am sim
țită fârte mișcată în inima mea și nu puteam se admiră 
Indeajunsă, cum polă fi unii âmenl așa de stricați mo- 
ralicesce, încâlă — fără umbră de adevără — se cuteze 
a păși în fața lumei cu nesce minciuni, pe cari necum 
a le născoci, dâr chiar și numai a le aucji, sâu a le ceti 
te ’nfiorf și îngrețioșezl. Nu voiam se-ml pierdă tim- 
pulă și chărtia cu răspunsă la neobraznicele născociri 
ale unui vai de elă, despre care nu potă se 4'că alfa, 
decâtă că seu a scăpată din vre-ună instituia de ali
enați fără carte de eliberare, seu că dâră d’acum se 
pregătesce se între în elă. S’a întâmplată însă, că mai 
mulțî cunoscuțl mi-au cerută, ba chiar m’au provocată 
se nu trecă cu vederea asemenea evenimente întâmplate 
în jurulă meu, și de aceea suntă silită a vă ruga, On. 
D-le Redacloră, se bine-voițl în interesulă adevărului a 
publica cu privire Ia scrierea din „Ellenzâk< următârea 
rectificare:

Corespondentulă lui „Ellenzâk* T. E. susține că de 
8 (|ile bisericele dela noi stau deschise, fi în acâstă îm
prejurare elă privesce ună evenimentă deosebită, care 
ar prevesti o grea vijeliă pentru patria maghiară. Pof- 
timă 1 Că bisericile stau de 8 cj'le deschise e adevărată, 
dâr acâsta s’a ordonată de Principele bisericei și se re- 
feresce nu numai la noi, ci la toți credincioșii, cari țină 
la acâslă biserică. Acâsta e de prisosă a o discuta mai 
în detaiu, căci lumea cetitâre o scie. Afarăde aceea bi
serica ndstră română nu numai în anulă acesta ci tntă- 
dâuna în prima săptămână din paresiml (postulă Pasci- 
loră) a fostă mai cu deadinsulă cercetată din partea 
credincioșiloră. Suntă fapte cunoscute aceste; corespon
dentul lui „Ellenzâk“ însă să vede că e străină, se vede 
că a venită nu de multă din Asia.

Qice mai departe omulă lui »Ellenzâk«, că ,preo- 
tulă predică în tăie (Jilele*, — acâsta ar fi fârte frumosă 
dâcă ar avă cui predica; preotulă care ar fi în stare a 
face acesta ar fi vrednică de laudă âr nu de calumniele 
unui nu sciu ce taiă fugă. încă nu scie acestă netreb
nică, că chiămarea preoțiloră este de a predica evange- 
liulă și de a propaga moralulă în poporă ? încă nu scie 
elă, că tocmai la acâslă datorință îndrumă mai alesă 
patrioții Unguri pe preoții noștri când le strigă : să nu 
se amestece în lucruri politice ? — Cu âmenl de aceștia 
n’o vcmă scâte la cale pănă-i cucu; nu-i bine nici cu 
capulă de pâlră, nici cu pâtra de capă.

,,Poporulă este fârte mișcată, merge plângândă la 
biserică (sirva megyen a templomba);<. Acâsta e o min
ciună infamă. N’am văcjulă și nici n'am aurită despre 
nimenea că ar fi mersă plângândă la biserică. Adevă- 
rulă el că Omenii nu§se ducă la biserică chiuindă. Și dâcă 
totuși corespondentulă T. E. a văzută pe cineva plân- 
gândă, acela de sigură va fi fostă vre-ună copilă mică, 
căci de când acestă T. E. locuesce în comuna nâstră 
mamele s’au cam obicinuită a spăria cu elă pe copiii cei 
răi și mai alesă pe sugători, când vrân a’i înțerca.

Mai departe corespondentulă (}ice, că numai dela 

babe și băețl poți afla câte ceva. Acâsta o credă, căci 
dela âmenl cu minte și cu pricepere destulă nici că a 
avută ce afla; babele însă, cugelându-șl că și corespon. 
dentulă e babă, se unescă in vorbe și minciuni și așa 
se pună și scornescă împreună câte-o năzdrăveniă de stă 
sârele’n loc cum e cea despre „marea versare de sân 
ge(l ce ară aștepta poporenii mei, care și-a aflată locă 
in vestitulă de la Clușiă, jupânulă „Ellenzâk/*

Pe ună corespondentă ca acesta, care prin apu- 
că'url așa de miserabile se încârcă a compromite onâ- 
rea bisericei și numele unul poporă, îlă lasă să-lă ju
dece on. publică celitoră ; judece-!ă chiară Redadorulă 
(Jiarului cătră care și-a îndreptată minciunile și-i : 
pudeat te! (szegyelje magât 1).

Dâcă I. S. a vorbită ceva cu fărtatu-său despre 
haine românescl, I. S. trăesce, întrebe-lă coresponden- 
tulă, că cine i-a 4'să se vorbâscă? Eu însă te întrebă 
pe d ta, d-le corespondentă, cari Omeni suntă după pă
rerea d-tale mai periculoși statului și patriei: cei ce 
mergă cu pietate la biserică, sâu cei cari iesă dela cârclmă 
injurândă și chiuindă? Cine este mai periculosă: preo- 
tulă română, care ’șl implinesce cu consciențiositate da
toria sa, sâu unulă r. catolică — renegată—. ...,care 
’șl ține copiii nebotezațt cu anii, ca sâ-i pâtă boteza la 
alte biserici necatolice, ba chiar unitare, și apoi să-i 
crâscă în institute catolice — cu fățăriă? Respundă dâcă 
pâte, celă ce mâi bine era să fi tăcută.

Incâtă pentru «iredentă» — de care eu nu am 
aurită afară de casulă când cu căutarea după cărțile 
scrise cu roșiu, — mâ miră cum a ajunsă să se facă 
cu babele și cu băieții în biserica deschise! La institută 
d-le corespondentă, ascultă-mă, că 4^u ai prostită I

Incâtă pentru d-lă conte și comite supremă, toc
mai îlă rogă se nu lase necercetată casulă și dâcă se 
va afla adevfirulă, se bine-voiâscă a satisface dreptății.

Ce privesce pe ginerele meu R. D., care locuesce 
între domni, în orașiu (Mediașă), lasă să scrie aceea, 
cari îlă cunoscă mai bine decâtă corespondentulă, care 
n’a avută de-a aface cu dânsulă nicl-odată, nici în clină, 
nici în mânecă, afară de casulă, când și-a muiată muste- 
țele în zama dela ospățulă lui. Unui omă fără rușine 
eu credă, că R. D. nu se va dimite a-i răspunde nici
odată. Paulă Popescu.

parochă gr. cat.

SCIRÎ TELEGRAFICE?
IServ. part, ală »Gaz, Trans.«)

BELGRAD!?, 5 Aprilie. — Garașanin a 
primită formarea noului cabinetă, care probabilii 
că se va constitui astăzi. In cabinetă probabilă 
că vorfi mai întră pe lângă primulu ministru 
Garașanin și Horvatovici, Mijatovieiși Kujundzicl.

DECAZEVILLE (Francia), 5 Aprilie. — 
Colaboratorii 4'arului „Intransigeant,“ domnii Du- 
querry (?) și Roche au fost arestați din causă 
că au ațîțatil pe lucrători să facă grevă și au 
provocată tulburări.

DIVERSE.
Omorulă din Jirlăn. — Cetimă în »Gazeta Sătea

nului:" In 4>ua de 12 Martie anulă curentă, arendașulă 
moșiei Jirlăulă, pentru a mulțumi, după obicei, celoră 18 
locuitori ce îi cărase ghiața la ghețăria sa le dă Ia câr
ciuma lui Tâder Plașa, mâncare și băutură. Aci parte 
din locuitori, neajungându-le vinulă dată de arendașă, 
mai beau și pe socotâla loră, astfelă că se înbată d’a 

binele. In acesta timpă locuitorii Ion Guță Peșce-grasă 
și Dumitru Niță Bou-bătrână se iau la certă cu bulga- 
rulă Gheorghe Vladă și în urmă cârta loră se preface 
în bătae. Sărindă ceilalți mușterii din cârciumă, acești 
bețivani se ducă fiă-care pe rândă, a se jălui Primarului 
Comunei pentru loviturile suferite. Primarulă, ocupată 
în' acestă timpă cu inspecția Controlorului, le spune că 
este obosită și sâ vină a doua-4i la Primăriă pentru a 
fi cercetați. Unii din acești reclamanțî, stăruindă pe 
lângă Primară a face cercetarea pe câtă vreme mai suntă 
în ființă semnele de lovituri, Primarulă îi amenință că 
îi va închide. Reclamanții vă4endă acâsta se întorcă 
din nou la cârcîumele din sată și se pună la beulă. 
Inoptându-se, locuitorulă Ion Guță Peșce-grasă se în- 
târce acasă. Pe drumă îi ese înainte bulgarulă Gheor
ghe Vladă și după ce se trântescă de mai multe ori în 
o baltă de noroiu, de lângă curtea arendașului, bulga
rulă tae cu cuțitulă la brațulă stângă pe adversarulă 
său; în urmă fuge strigândă tolh elă ,hoții!* După acâstă 
lovitură de cuțită, care i-a pătrunsă și tăiată vinele 
principale, Ion Guță Perșce-grasă încetâsă din viață prin 
scurgere de sânge. Faptulă fundă constatată ucigașulă 
Gheorghe Vladă s’a depusă în prevenția.

* « 
*

Căile ursitei. — Cismarulă Corniare, locuindă în- 
tr’o suburbiă dela Parisă, trăia cu familia sa în cea mai 
cumplită miseriă, redusă prin lipsa de mijlâce a se ocupa 
numai cu cârpeli. In fine lipsindă și acestea, luase în 
disperarea sa hotărîrea a pune singură sfârșită la o esis- 
tență atâtă de miserabilă, ce nu mai putea îndura și a 
curma d’odată viâța lui și a familiei sale. Spre îndeplinirea 
acestui scopă cumpără la 15 Martie cu cei după urmă 
bani ai lui o câtime de cărbuni de ajunsă spre a se 
asficsia dimpreună cu ai săi. Intorcându-să în misera- 
bila sa locuință însă găsi pe masă o scrisâre, prin care 
ună notară îi făcea cunoscută că ună unchiă mare ală 
lui a murită și i-a lăsată prin testamentă o moștenire 
în sumă de 500,000 franci. Acâstă neaș’eptată scăpare 
din miseriă și transițiunea repede dela desperare ia bu- 
curiă, emoționase pe bietulă omă atâtă de multă încâtă 
per4ândă mințile înebuni. In furia Iui dărîmă puține 
mobile din casă, s'apucă de cârtă cu vecinii lui și atentă 
la viâța loră; în fine se asvârli prin ferâstră, fără însă 
a se vătăma sâriosă. A trebuită să fiă trimisă nenoro- 
citulă intr’ună stabilimentă de alienați.

Mulțămită publică.
Se aduce prin acâsta cea mai mare mulțămită 

aceloră P. T. Domni, cari au binevoită a contribui pen
tru ajutorarea copiiloră săraci dela scâla confesio 
nală română din Borgo-Bistrița, Valea Bărgăului, și 
anume; Simionă Monda ppă gr. or. 1 II. — Mafteiu 
Slrimbu 1 fl. — Ileana Strîmbu 50 cr. — Ștefană Pa
velă 1 fl. — Albertă Vlădariu 50 cr. — Iacobă Monda 
50 cr. — Atanasiu Ușeriu 50 cr. — Ilie Popă 1 fl. — 
1. Sajovits 30 cr. —S. Scharfstein 40 cr. — Cari Fri- 
drich 50 cr. — Severă Orbană 1 fl. A Cândale 1 fl. — 
David Apter 20 cr. — David Sajovits 40 cr. — S. Lang 
40 cr. Ilarionă Bosga 50 cr. Michailă Ardeleană 50 cr.
— Cassina internațională 7 fl. — C. R. Hallrich 5 fl.
— R. Helfenbein 50 cr. — Victoră Wokaleck 1 fl. I. 
Checnisky 50 cr. Dâjbukât Gergely 50 cr. — Geo'g 
Stegmufler "50 cr. — Iahann Muller 50 cr. •— Voit Bog- 
dân 1 fl. — Iacobă Onea 1 fl. — Eliseu I. Dană 50 cr.
— Suma 29 fl. și 20 de cr.

Borgo-Bistrița la 1 Aprilie 1886.
Mafteiu Strimbu. 
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să nu salute cu cea mai mare bucuria pe ună preotă 
ca Iuliană, care înțelege caracteristica timpului, salutândă 
și recunoscândă în Alexandru pe ministrulă sciinței și 
ală reformeloră sociale și presentându-lă înaintea sco- 
lariloră săi și a părințiloră ca pre celă mai mare bine- 
făcătoră și amică ală loră și ală omenirii peste totă. 
Nu cum facă cei mai mulțî preoți, cari nu numai se 
ferescă d’a se amesteca cu învățătorii, crâ4endu-se 
pâte cu multă mai susă decâtă ei și din altă aluată făcuți 
decâtă din aluatulă acela comună, din earâ suntă plăs- 
muițl toți âmenii.

A trecută timpulă când popa era ce era, âră în
vățătorul nimica.

Ba era ceva! îlă considera popa ca servulă său 
spre a-i duce colacii dela pomeni! A trecută timpulă, 
când preotulă, ca să fiă comodă, se mărginea numai 
pe lângă »Molitvelniculă său,< âr de alte învățături 
pentru poporă, sănătate bună, habară n’avâ! Dâr în 
punclulă acesta o realitate tristă ne apasă, căci acâstă 
rană nu sciu când se va vindeca.

Și astăcjl în veaculă luminiloră cei mai mulțî preoți 
români socotescă, că’șl împlinescă datoria de păstori su
fletesc!, dâcă se rogă din «Molitvelnică< și se ducă la 
biserică numai, âră cu poporulă întâmplese ce s’ar în
tâmpla, habară nau, uitândă că principala loră datoriă 
este d’a învăța cu vreme și fără de vreme, d’a sămâna 

pace, dragoste și frățiă în tâte părțile, nn să se ascundă 
după patrafirulă său și se trăiâscă în dolce farniente, âr’ 
interesele școlare să tigorască de pe o 41 pe alta ca vai 
de ele, și pe învățătoră să-lă grăâscă de rău pretutinde- 
nea, înfățișându’lă înaintea consătenilor^ ca pe o povară 
grea numai. De aci apoi vină nenorocirile nâstre cele 
mai mari și mai multe. Multe am aci de 4isă, dâr’ le 
retacă acum.

Cine ș’ar lua sarcina să’mpace pe preotă 
cu învățătoră în modă egală și frățescă, așa după cum 
trăia bravulă preotă Iuliană cu învățătorulă Alecsandru, 
acela va aduce celă mai mare serviciu nâmului româ- 
nescă, și poporulă română îi va conserva o recunoseințâ 
eternă.

Din cele 4'se pănă aci, orl-cine se va pută con
vinge, că marile idei reformatâre, ce suntă cuprinse !n 
cartea «Sătulă cu comorile«, pârlă timbrulă actualității, 
și că novela îșl eluptă primulă rangă între cărțile, ce 
trebue să formeze Bibliografia poporală. Scopulă și ținta 
scrieriloră pentru tinerime și poporă în genere este d'ale 
ofere o lectură atrăgătâre și instructivă totodată, și prin 
acâsta a le deștepta și forma o predisposițiune și a le 
câștiga ună stimulentă puternică cătră lucrări folosilâre, 
și tragere de inimă cătră opuri bune de citită, ocolindă 
totă ce ar putâ reagita și ofensa fantasia juvenilă.

Aceste lecturi de cuprinsă variu științifică morală, 
purtândă timbrulă fenomeneloră actualității, să fiă me
nite d’a agnri mintea tineretului de timpuriu, ca să în- 
țelâgă trebuințele, reformele și progresele de totă felulă, 
ce le realisâză timpulă de a41 Cartea finesce cu me
morabilele cuvinte: ,Cela-ce în viâță sâmănă grâu, grâu 
seceră.

Cela-ce sâmănă bine, de bine are parte. D’a- 
supra nâstră este ună Părinte, plină de îndurare, care 
cu iubire răsplătesce tâte faptele cele bune.* Eră se ci- 
teză cuvintele lui Horațiu: «Omne tulit punctum, qui 
miscuit utile dulci, lectorem delectando, pariterque mo- 
nendo.' (Ars poetica vers. 343—44?) Acea scriere ’șî-a 
ajunsă scopulă, care întrunesce folosulă cu plăcerea, de- 
lectândă pe cetitoră și instruindu’lă tot-odată, și din care 
după cum 4ice Ilomeră în lliada vers 249,: versulă 
curge mai dulce decâtă mierea. Etă cuprinsulă și sti- 
lulă în cartea: «Sătulă cu comorile.* Cine voesce să 
se convingă, cum m’am convinsă și eu, n’are decâtă să 
ia cartea acâsta în mână și să remână fermecată de 
bogatele esperiențe, ce pcSte câștiga cetitorulă în decur- 
sulă acestei lecturi interesante din tâte punctele de 
vedere.

(Va urmă.)
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Goxsulti la bursa da Vleaa Bursa de ISucurescI.
din 3 Aprilie st. n. 1886

Rentă de aură 4°/0 . . . 102 75
Rentă de hârtiă 5% . . 94 85 
Imprumutultt căilorit ferate 

ungare......................... 152.40
Amortisarea datoriei căi- 

lorfi ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.30

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi- 
lorâ ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 116.25

Bonuri rurale ungare . . 104 70
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4 70
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miștt............................105.—
Bonuri cu cl. de sortare 104 70
Bonuri rurale transilvane 104.70

Bonuri croato-slavone . . 104.70
Despăgubire p. dijma de

vinii ung........................100.—
Imprumutulă cu premiu

ung................................. 120.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.80 
Renta de hărtiă austriacă 84.90 
Renta de arg. austr. . . 84.95
Renta de aură austr. . .113 90 
Losurile din 1860 . . . 139 90
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 878 —
Act. băncel de credită ung. 294.75 
Act. băncel de credită austr. 292 80 
Argintulă —. — GalbinI

I împărătesei .... 5 94
I Napoleon-d'orl .... 999.—
| Mărci 100 împ. germ. . . 61 70 
[ Londra 10 Livres sterlinge 125.90

Cota oficială dela 22 Martie st. v. 1886.

Cump.
Renta română (5%). .
Renta rom. amort. (5%)

» convert. (6%)
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 
Credit fonc. rural (7°/0) ■ .

* H » (5°/o) -
» » urban (7%) . .

» (6%) .
’ . > (5»/o) ■ -

Banca națională a României 500 Lei 
Ac. de asig. Dacia-Rom.

« » » Națională
Aură contra bilete de bancă . .

93Va
96—
89—
32— 

1021/a
86fla
99—
9P/S
82i/s

vând.
941/»
97—
90—
33— 

103'/*
87— 

109—
921/,
83Va

Cureulu pieței Brașovă

din 5 Aprilie st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.68 Vând 8.70
Argint românesc . . . . . . > 8.60 • 8 65
Napoleon-d’orI................. . . » 9.97 * 10 —
Lire turcesc!..................... . . • 11.20 » 11.30

Imperial!......................... . . » 10.20 10.30

Galbeni............................. . . > 5.86 > 5.90

Scrisurile fonc. »Albina» . . > 100.— > 101.-
Ruble RusescI................. . . > 124.— > 126-Vj

Discontulă ... » 7—10 °/0 pe ană.14 —
Bancnote austriaco contra aură. . 2.01—

14‘/3-
2.02

de Theochar Alexi
in 8° c- 320 pagini, prin urmare îndoiții atâtu de mare ca edițiunea primă, va apăr6 la finele lui Aprilie 

viitoru. Prețulu fi. 1’50 s6u 3 lei 50 b. do esemplaru.

Cu referință la prospectulă ce am publicată în luna Iui Septembre din anulă trecută 1885 privitoră la aparițiunea unei a doua 
edițiuni a dicționarului Alexi, venimă a însciința pe m. o. publică, că tipografia Thiel <& Heiss din BucurescI, fără scirea și autorisațiunea 
autorului, după cum însuși D. Ioană Weiss a mărturisită in deposițiunea sa făcută dinaintea Domnului jude de instrucțiune la parchetulă 
tribunalului de Ilfov, camera Nr. 3, a publicată două edițiuni, adică edițiunea a doua și a treia, din care a doua s’a epuisată, dr a treia
se află sub oprire judecătordscă.

Pentru ca on. publică să recundscă esemplarele autorisate și să nu le confunde cu cele contrafăcute, nu vomă mai arăta pe titlu 
dicționarului nostru, că este a doua edițiune, ci după numărulă esemplareloră eșite până acum de sub presă, vom indica cifra loră și adică: 
„a opta- miiă de esemplare," „a noua miiâ etc."

Brașovă, 1 Martie nou 1886. Tipografia. ALEXI.

CANCELARIA NEGRUTIU

câte

ii

AMICULU FAMILIEI.“ Revistă beletristică și enciclopedică-Iiterară — cu ilustrațiunl. Va eși în l-a și 16-a a lunei în numer- 
câte 2—3 cdle; și va publica poesii, romanuri, novele, schițe, piese teatrali, studii sociali, articlii sciențificl, a măi 
nunte de instrucțiune și distracțiune ș. a. Prețulă de abonamentă pe anulă întregă e 4 fl. — pentru România 10 franci — 
1. n. plătibill și în bilete de bancă și în timbre poștali.

„PREOTULtl ROMANtl.“ Revistă bisericăscă, scolastică și literară. Va eși în broșuri lunare câte de 23/*—31/* căle; și va pu
blica articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pe dumineci, serbători și diverse oca- 
siunl, — mai departe studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl. — Prețulă de abonamentă pe anulă întregă e 4 fl. — pentru Ro
mânia 10 franci — lei noi, plătibill și în bilete de bancă și în timbre poștali.
—Abonații voră primi unele premii de valăre și’și voră pută procura cu prețuri fdrte reduse tdte opurile din edițiunea ndstră. "— 

COLEGTANȚII PRIMESGU GRATIS TOT AL PATRULEA ESEMPLARIE.
~a - ~ Toții acolo au apărutii și se află de vendare: 7— ■—

Biblioteca Săteanului Român. Cartea I. II. III. IV. cuprindă materii fdrte interesante și amusante. Prețulă la tdte patru 1 fl. 
una deosebi 30 cr. Biblioteca Familiei. Cartea I. Cuprinde materii fdrte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în șalele gimnasiului din Fiume în 8|XII. 1884, în limba maghiară și în 25|II. 1885 în limba 
italiană prin Vincentiu Nicora prof. gimnas. — Cu portretulă M. S. Regina României. Prețulă 15 cr.

Collecta de Recepte din economiă, industriă, comerciu și chemiă, pentru economi, industriași și comercianți. Prețulă 50 cr.
Apologie. Discusiunl filologice și istorice maghiare privitdre la Români, invederite și rectificate de Dr. Gregoriu Silasi. Partea I. Paul 

Hunfalvy despre Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulă 30 cr. 
Dr. Gregoriu Silasi. Broșura I. II. Prețulă fiecăreia e 40 cr. — 
lumă de 192 pagine cuprinde, 103 poesii bine alese și arangiate.

Ifigenia în Aulida. 
ria. Tragediă în 5 acte, după Euripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr. 
emigrarea lui Dragoșiu. Novelă istorică națională. Prețulă 20 cr. 
de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr. Hermană și Dor o te a după W. de Goethe, traducțiune liberă de Constantină Morariu. Prețulă 50 cr.

Economia pentru scdlele popor, de T. Rosiu. Ed. II. Prețulă 30 cr. Petulantulă. Comediă în 5 acte, după August Kotzebue 
tradusă de Ioană St. Șuluțiu. Pretnlă 30 cr. Nu mă uita. Colecțiune de versuri funebrali, urmate de iertațiuni, epitafia ș. a. Prețulă 
50 cr. Tesaurulă dela Petrdsa său Cloșca cu puii ei de aură. Studiu archeologică de Dionisiu O. Olinescu. Prețulă 20 cr.

îndreptar teoretic și practic pentru învățămentulă intuitivă în folosulă eleviloră normali (preparandiall), a învățăto- 
riloră și a altoră bărbați de scdlă, de V. Gr. Borgovanu, prof. preparandială. Prețulu 1 fl. 70 cr.

Miculă mărgări tară sufletescă. Cărticică de rugăciuni și cântări bisericesc! — frumosă ilustrată pentru pruncii școlari de 
ambe sexele. Cu aprobarea jurisdicțiunei sup. bisericescl. Prețulă unui esempl. broșurată e 15 cr., — legată 22 cr., legată în .pânză 26 
cr. — 50 de esempl. broșurate costau 6 fl., — legate 9 fl., legate în pânză 12 fl. — 100 esempl. broșurate 10 fl.. — legate 17 fl. legate 
în pânză 22 fl. Cărticică de Rugăciuni și Cântări pentru pruncii școlari de ambe sexele. Cu mai multe iedne frumdse. Prețulă 
unui esemplară trimisă franco e 10 cr., 50 esemplare costau 3 fl; 100 esemplare 5 fl. v. a.

Vi sulă prea sântei verguire Maria a Născătdrei de Dumnezeu urmată de mai multe Rugăciuni frumdse. Cu mai multe iedne fru- 
mdse. Prețulă unui esemplară trimisă franco e 10 cr. 50 esemplare costau 3 fl.; 100 esemplare 5 fl. v. a.

•== Manualii de Gramatica limbei române pentru scdlele poporali în trei cursuri de Maximă Popă profesoră la gimnasiulă din Năsăudă. Prețulă 30 cr. s

Partea I. Paul 
Renascerea limbei românesc! în vorbire și scriere invederită și aprețiată de 

Ambele împreună 70 cr.
Prețulă redusă (dela 1 fi. 20 crj la 60 cr.

Tragediă în 5 acte după Euripide tradusă în versuri de Petru Dulfu.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Ună vo

Prețulă 30 cr. I fi gen ia 
Branda său Nunta fatală.

Elă trebue să se însăre. Novelă de Maria Schwartz,

în Tau-
Schițe din 
traducere

Tipografia ALEXI Brașovă.


