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Scrisori nelrancate nu se pri- 
mescii. Manuscripte nu se re

trimită !
Birourile de aimncinii: 

B'ațovu, piața mare Nr. 22.
Inserate mai primescu în Vlena: 
L'fidtjli Mufh. in 4- Vogltr
(Otta Âlmtx), Hciurtch Schtiltk, Alo in 
Jftrudi, _V.I>nktr. A.Opptlik. J. I/an- 

in Budapesta : .1
btnx i. AiiioH Afeiti, Kckxttî» B< ntat; 
în Frankfurt: (t.L.Dtu:bt: înHam- 

burg : .4. Sftintr.
PrcȚuliî inserțiunilorîî: o seria 
garinondu pe o col o na. 6 cr. 
.«30 cr. timhru pentru o pu
blicare. Publicări mni dese 

după tarifa si Învoială.
Reclame pe pAgina III-a o se

ria 10 cr. v. a, seu 30 bani.
AHULtr LI.

-.Gftzetft4 iese în rie-care i]i« 
AhonameDie pentru Anstro-Dngana 
Pe uuu anu 12 fi., pc sise luni 

6 fl. po^ troi luni 3 fi.
PBDiru România și străinătate:

I’e unu anu 40 franci, po s6so 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Se prenumoril la tdtc. ofi- 
ciele poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.

Abonanentuiu pentru Brașovo: 
laiidministrațiune. piața mare 
Nr. '22, etagiuiu I.: pe unu ană 
10 fl.. pe sese luni 5 fi., pe trei 

Q luni 2 fl. țiO cr. Cu dusulu în 
casă; Pe unu anu 12 fl.. pe 
ș^se luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
t’nu eseniplani o cr. v. a. seu 

16 bani.
A tatu abonamentele cfitu și 
inserțiunile sunt a se plăti 

înainte.

■ Brașovii, Joi, 25 Februarie (8 Martie) 1888.

Brasovu. 24 Februarie a. c.
După cum ui se telegratiază 

marele Vizirii a și subsemnată 
aetulii, prin care se notifică gu
vernului bulgară ilegalitatea pre- 
senței prințului Ferdinand de Co- 
burgu în Bulgaria și totodată a. 
încunosciințatO pe tot! represen- 
tanții Turciei din străinătate des
pre pasulu acesta întreprinsă la 
•Sofia.

Acțiunea diplomatică propusă 
de llusia în cestiunea bulgară s’a 
începută așader și spre ilustrarea 
acestei acțiuni ni se împărtășescă 
none mesurî de pregătiri militare, 
ce se iau de cătră guvernulă ru- 
sescă.

E forte naturală, că în nisce 
împrejurări așa de critice ca cele 
de față, soirea sosită dela Bucu- 
rescî despre demisiunea cabine
tului Brătianu a făcută sensafiune 
pretutindeni.

Mai alesă celoră din Viena le-a 
venită forte neașteptată acestă 
scire și nu-și potu esplica moti
vele, cari au îndemnată pe d-lă 
Brătianu a se retrage tocmai 
acuma.

Unii pretindă, că demisiunea 
cabinetului Brătianu stă în legă
tură cu cestiunile politicei esteri- 
ore, alții erăși susțină, că numai 
situațiunea interioră a pricinuit’o.

Se fiice că descoperirea mal- 
versațiuniloru comise de persone cu 
posițiune înaltă, cari aveau strînse 
conecsiuni cu guvernulă și de altă 
parte arestarea d-lui Panu, care 
fusese condamnată la închisbre 
de doi ani pentru crima de lesă- 
Majestate, er acum fiinfiu alesă de
putată se reîntorse din străinătate, 
unde fugise ca să scape de pe- 
depsă, în credință că dreptulă de 
imunitate îlă va scuti de urmărire, 
ară ii căușele demisiunei cabine
tului. Regele Carolă adecă, se 
dice, a voită se agrațieze pe fi. 
Panu, er fi. Brătianu s’a opusă.

Acesta versiune circulă prin 
cercurile politice din Viena, fier 
totuși prevaleză acolo credința, că 
demisiunea d-lui Brătianu stă în 
legătură cu cestiunile politicei es- 
teriore.

Foile din Bucuresci nu ne 
aducă încă deslușiri asupra mo- 
tiveloră retragerii cabinetului, der 
din observările, ce le facă asupra 
crisei reiese că este la mijlocii po
litica esterioră.

„Austro-Ungaria11, scrie „Ro- 
mânultP1, garanteză neutralitatea 
României, Germania inse nu. Ca 
totdeuna fi. Bismark ne-a luată, 
ca și pe Italia, peste picioru. D. 
I. C. Brătianu, fiindă resboiu la 
primăveră. nu a voită se primescă 
o asemenea situațiune".

In contrafiicere cu acestă ver
siune se asigură în cercurile po
litice austro-ungare, că retragerea 
d-lui Brătianu va ave o însemnă
tate forte mare și pentru politica 
esterioră. der nu din causă, că fi. 
Brătianu nu ar fi mulțumită cu 
atitudinea Germaniei fată cu Ro
mânia, ci pentru că densulă este 
considerată ca unu „stelpu ală 
bunei înțelegeri amicale, ce esistă 
intre România și alianța triplă.“

Der fiindă că vorbeamu la în
cepută de inaugurarea acțiunei 
diplomatice rusesc!, se nasce în
trebarea decă nu cumva motivulă 
retragerii d-lui Brătianu este a se 
căuta și în vre-o presiune estra- 
ordmară, ce se face de cătră ca- 
binetulă din Petersburgă în ve
derea celoră ce au se se petrecă 
în peninsula balcanică?

Eventualitatea acesta o are îna
intea ochiloră și „Pester Lloyd“ 
de Marți, când scrie:

„Până acum încă nu s’a con
firmată scirea, că România a le
gată raporturi mai strînse cu ali
anța triplă, se afirmă din contră 
din diferite părfl cu totă siguri- 
tatea, că statuia vecină este ho- 
tărîtă de a păstra și în viitoru 
„politica liberei acțiuni.“ Cu tăte 
aceste ni se pare, că politica li
berei acțiuni în România nu pote 
se fiă niciodată astfelă tălmăcită, 
ca țera se fiă adusă în contradi
cere cu politica puteriloru conser- 
vatore din centrală Europei “.

Numita foia susține părerea sa 
prin următorea afirmare: „Pentru 
casulă de resboiu/ fiice ea, „pa- 
terea materială a României fără 
îndoială că nu va decide, der ea 
pote să fiă unu factoră conside
rabilă decă va întări liga de pace 
și va contribui din parte’șl ca a- 
gresiunea rusescă să remână iso- 
lată pe totă linia. Și pre când cu 
acesta politică România nu va ris
ca nimică, ea î.șl va pune esistența 
sa în periculu urmândă politica 
contrară. “

Atâta pentru astă dl despre di
feritele versiuni și păreri privitdre 
la demisiunea cabinetului Brătianu.

Mai însemnămă numai, că c.om- 
binațiunea unui cabinetu nou cu 
prințulu 1). Ghica în frunte, în 
care aveau să între și d-nii Carp 
și Maiorescu, după cum ni se a- 
nunță, n’a reușită, deârece nu s’a 
putută stabili o înțelegere în ces
tiunile financiare. Crisa ministeri
ală continuă așaderă. 

Atitudinea României.
Se scie că în urma faimei 

răspândite, că România ar fi in
trată în alianța triplă, s’au scrisă 
în pressa streină, și mai alesă în 
„Figaro“ din Parisă, câțî-va arti- 
cull în contra României. In urma 
declarațiuniloră ministrului de es- 
terne română Ferechide și a mi
nistrului plenipotențiară română 
din Parisă, V. Alexandri, cumcă. 
România n’a intrată în nici o a- 
lianță, ci că observă aceeași bine- 
voitdre atitudine față cu tote pu
terile, lucrurile s’au schimbată și 
acum cetimă în „ Itevue diplomati- 
ijiie ai le Moniteur des (}onsidats“ doi 
interesanți articuli asupra Româ
niei.

Celă dinteiu articulă e scrisă 
de Atu/. Meidemaus, directorulă nu
mitei foi, și dice între altele:

România este la ordinea rjilei: Ger
manii îi facă avansuri, pe când Rușii îi 
reamintescă frumosele dile din 1877. La 
avansurile unora, la reamintirea intere
sată a celorlalți, România se resfață în 
a nu răspunde. Este adevărată că d. Ke-

ratry asigura mai dilele trecute, în „Fi- 
garo“, că ea s’a dată Germaniei... Aser
țiunea d-lui Keratry era gravă, căci decă 
ea s’ar fi adeverită, s’ar fi esplicatu mai 
bine sub-înțelesurile d-lui de Bismark. 
Incâtă ne privesce pe noi, ni se pare 
că a atribui României sentimente ru- 
sescl seu germane, ar fi a ne pripi, căci 
mai cu semă împrejurările voră decide, 
în acestă epocă, în care interesulă bine 
înțelesă devine singura regulă a națiu- 
niloră, despre alegerea definitivă a po
porului română ; prin acesta am nesocoti 
și independența unei națiuni din nou în- 
naintată în libertate și care cu dreptă 
cuventă se arată zelosă de recentele sale 
prerogative. După părerea nostră, Ro
mânia este mai înteiu de tote română 
și nu sciu decă trebue seu decă se pote 
să fiă blamată pentru acesta. Că politica 
guvernului ei ar fi aplecată într’un timpă 
de partea Rusiei, și în altă epocă de 
partea Germaniei, nu este nimică sur- 
prindătoru în acestă jocă de basculă, 
decă ne gândimă la situația României 
în Orientă și la periculele de cari este 
încunjurată. De aceea suntemă dispuși 
a acorda ore-care credămentă replicelor 
ală căroră obiectă a fostă articululă 
d-lui Keratry și pe cari legațiunea le-a 
inspirată într’ună modă vedită. De ase
menea, astfelă de contradicerl suntă de 
natură a arăta câtă de greu este orien
tarea politicei române prin mij locul ă 
complicatiuniloră care întunecă cerulă 
Europei...

Autorulu articulului face apoi 
istoriculu îiitemplăriloru prin care 
a trecutu România dela 1848 în- 
c,6ce, fiice că România nn face 
nici politică nemțescă nici mus- 
călescă, ci numai politică româ- 
nescă, și încheiă astfelă:

Ceea ce nu este mai puțină îndoiosă 
este aventulă celă mare ce tânărulă re
gată șl-a luată în administrația sa; și 
pentru a da o dovadă despre acesta ar 
fi de ajunsă să vedemă loculă ce Ro
mânia șl-a luat în preocupațiunile diplo- 
mațiloră și ale acelora, cari facă alianțe.

Alu doilea articulă e scrisă 
de br. Salvador. Densulu fiice că, 
atacurile îndreptate contra Româ
niei și guvernului seu nu suntă 
justificate, și dovedesce acesta 
astfelă:

Adeverulă asupra călătoriei d-lui D. 
Sturdza este, că ministrulă s’a dusă acum 
de curendă în Germania pentru a’șl ve
de pe fiulă său, care studieză la lena.

La reîntdreere, elă a făcută o visită 
principelui de Bismarck, și a vădutu, la 
Viena, pe contele Kalnoky. Aceste în
trevederi se esplică într’ună modă forte 
simplu: era de datoria unui membru ală 
guvernului română să caute a se informa 
asupra situațiunei politice, aflându-se a- 
tâtă de aprope de sorgințl de bune in- 
formațiunl. Acesta a fostă singurulă 
scopă și singurulă resultată ală visiteloră 
d-lui Sturdza. Elă n’a avută calitatea 
de a negocia aderarea României la tripla 
alianță și nici nu s’a gândită vr’odată la 
acesta. Politica guvernului română este 
de a păstra o atitudine imparțială și ne
utră și nu a fostă nici tină faptă, unulă 
singură măcară, care să potă dovedi că 
cabinetulă din Bucuresci a înclinată mai 
multă spre o putere decâtă spre alta. 
In totă casulă, el n’a dată nici o probă 
de dorința sa de a se alia la imperiele 
austro-germană, el se află în răsboiu 

vamală de doi ani cu Austro-Ungaria, 
pe când pe de altă parte a semnată, în 
anulă trecută, ună tractată de comerciu 
cu Rusia și a reînoită cu Franci a ună 
aranjamentă comercială, care ecliivaleză 
aprope cu ună tratată definitivă. Dacă 
mai esistă încă, în unele spirite, ore-carl 
îndoell apoi le vomă reaminti recenta 
declarațiune a d-lui AI. Pherekyde, mi
nistru ală afaceriloră străine: Nu tre
bue, dise densulă, ca cuvintele mele să 
potă da o aparență de realitate unei 
scirl transmise presei streine, după care 
România ar fi încheiată o alianță ofen
sivă și defensivă cu cutare seu cutare 
putere. Să se scie că tote acestea nu 
suntă decâtă nisce povești.

Ni se pare, că nu ar pute fi cineva 
mai limpede mai precisă. Cu tote a- 
cestea. d. conte de Keratry nu se de
clară de bătută și de două ori, în acestă 
săptămână, a acusată România că a sem
nată ună tratată cu Germania.

Este evidentă, că d. Keratry se pri- 
,cepe multă mai bine îu a reorganisa 
prefectura poliției decâtă a trata poli
tica română. După ci. Pherekyde, onor, 
d. Alexandri, ministrulă României la Pa
risă, a tăgăduită într’ună modă formală 
esistența unui tratată românu-germană 
și a afirmată, că d. Keratry fusese in
dusă in erore.

Este în adevără forte tristă de a 
vedea pe mai mulțl din stimații nostrii 
confrați lăsându-se să cadă în astfelă de 
rătăciri. Nu punemă la îndoială buna 
loră credință, der ei, de ce persistă fâră 
nici ună motivă în a pune la îndoială 
declarațiele ministriloră români'? Nu le 
sare ore în ochi, că decă în realitate 
ună tratată ar fi fostă încheiată, Româ
nii. cari dreptă vorbindă nu ne datorescă 
nimică, ar fi cei d ânteiu în a da pe față 
esistența lui ?

Ore Italia a făcută ună misteră din 
intrarea ei în tripla alianță ?

Câtă ar fi mai bine, din partea pre
sei. de a îmbrățișa cu ună spirită im
parțială și lmninată tote înaltele cestiunl 
de politică internațională și de a călăuzi 
pe calea cea bună opiniunea publică în 
locă de a o rătăci, și cum se elice în 
limbagiulă vulgară, de a o face să ia pe 
Pireu dreptă ună omă. „Nu se prindă 
musce cu oțătă ! “ dice ună altă proverbă 
nu mai puțină vechiu și forte aplicabilă 
în acestă împrejurare.

SCIRlLE DILE1.
Cetimă în „Nemzetu : „în urma in

vitării metropolitului primată din Ro
mânia, Iosifîi Gheorghiauă, s’a turnată 
ună elopotă colosala, în turnătoria lui 
Franciscă Walser din Budapesta pentru 
catedrala dtn Uitcurescî. Ună asemenea 
clopotă nu s’a mai turnată în Ungaria. 
Clopotulă imposantă e de o greutate de 
180 măjl, circumferința de 7.85 metri, 
er înălțimea de 21/., metri. Patru omeni 
potă să-lă tragă însă de totă ușoră. 
Clopotulă s a turnată în mare parte din 
tunurile, pe care generalulă Cliiselevă 
le-a luată dela Turci în 1829, când cu 
asediarea Silistrei. Predarea festivă a 
acestui clopotă s’a tăcută astădl înainte 
de amedl în atelierulă lui Walser. Au 
fostă presențl la acestă festivitate: Alec- 
sandru Farra, consululă României în 
Budapesta; Stamatiadi, vice-consulă: Po- 
ruțiu, secretară ală consulatului, Lucescu, 
primă-secret.ară ală metropoliei din Bu
curesci; Dr. Alexandru Matlekovits, se
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cretară de stattt; Mudrony Soma, di- 
rectoruli! reuniunei de industrie ; Geleri 
Mor, secretaruli! reuniunii; Dr. Floch, 
consiliero regesctl, și alții11.

* * * *

Doine originale,
de dascălulu luliu Bugnariu.

M’a ’ntrebată dorulu pe mine: 
Spune-mi, frate, de țl-e bine ? 
Eu dică bine și nu pre, 
Mai bine nu te-așă ave!
Elu mă ’ntrebă : de ml-e rău ? 
Eu dică: șci-mă Dumnedeu, 
Si cu Maica Precesta 
De ml-e rău, dorule-orl ba!

*
De-așil ave drăguță eu, 
Face-m’așă flore-’n părău,
In poenă vesdoguță, 
Raștaponă în grădinuță.
Astfelă ale mândrii scumpe 
Degete, cu doră m’aru rumpe, 
Și m’aru pune’u sînișore 
Șl-aru fi flore lângă flore!

Mândra cea eu haină nouă 
Ml-a ruptă inima în două 
Și de n’a fi cu mustrare, 
Ea ml-a rupe-o și mai tare !
Inima căută’n mine 
Să o rupă dre-cine;

Inspectorului școlarii ungurescO din 
Sighișiira vre sâ’șl esecute în primăvera 
acesta vechiulft său plană de a înființa 
acolo o grădina de copii ungurescă și apoi, 
decă grădina va ave căutare, să o trans
forme în amili! viitorii în asilă de copii.

Românii din Sighișora și împreju
rime sciu ce’nsemneză pentru ei o ase
menea grădină ori asilti.

** *
In dilele acestea au fostă judecați 

în Pesta escedenții în afacerea Ianski și 
anume: Emeric Saglii pentru corupere 
la 4 cjile aresti! și 5 fi. amendă, George 
Palinkas pentru violență contra autori- 
tățilorO la o lună închisore, Bela Szanto 
pentru vătămare de onore în publici! la 
șese dile arestti, Ferdinand Szanto la 2 
dile și 5 fi., Ludwig Rephan pentru ațî- 
țare și vătămare de onore la 2 luni, Io- 
hann Lovatinsky pentru vătămare de 
onore la 8 dile arestti și 5 fi. amendă.

* *
Precum anunță foile din Lemberg, 

în comuna Raranțe din Bucovina arti fi 
trecută 500 de țărani ruteni dela cre
dința greco-orientală la cea greco-unită, 
și anume din causa unui conflictti isbuc- 
nitti între locuitorii comunei și între 
preoțimea ortodoxă.

* * *
După ultimele date polițienescl dela 

1 Martie, s'au bolnăvită în Sighișora în 
cursulă epidemiei de tifusu 115 persdne, 
dintre care 67 s’au însănătoșată, 11 au 
murită, er 37 simtă în tractare medicală.

* 
aț «f

Gimiiasiulă ungurescă ev. de patru 
clase din Mișcolță, precum spune „E-su, 
se luptă cu mortea și la veră se va des
ființa. Averea lui e de 40,000 fi.; e vorba 
să se predea institutului teologică din 
Eperjes, cu condițiunea ca să fiă trans
ferată la Mișc-olță.

*•
Economulu Iosif Hoszu din Șim- 

leulii Silvaniei are speranța de a deveni 
în curându milionară. Ună cumnată 
ală lui, anume Hoffmann. a murită în 
India ostică lăsându în urmă’i o avere 
colosală, der nu și alțl moștenitori. Hoff
mann se dusese în India ca feraru. Moș- 
tenitorulă Hoszu a făcută deja pași, ca 
să i-se trimetă în Șimleulă-Silvaniei mi- 
lionele ce le depusese cumnatu-său la 
Banca Angliei.

* *

între Hatvan și Tuia s’a întâmplată 
pe linia ferată o nenorocire, cu care oca- 
siune au fostă rănite mai multe persone. 
Trenuli! din Mișcolță a sosită forte târ- 

c|iu în Pesta aducendă și trei răniți din 
personalulă trenului.

£
De o cu pat tt sunttt posturile de di a- 

gistru poștală în Bikfalt a, comit. Trei- 
scaune, și în Mociu, comit. Cojocnei.

Berladu. 4 (16. Ianuarie 1888.
Domnule Redactori!! Cetindă ape

lul adresat cătră toți Românii de cătră co- 
mitetulă pentru ajutorarea scolarilori! ro
mâni săraci eu cărți de scolă, înființată 
în Rocna vecliiă sub președința d-lui 
Floriană Porcius, secretară I. Ioană Popă 
Reteganulu, Redacțiunea revistei „George 
Lazară“ a deschisă 32 liste de subscrip
ții, pe cari le-a distribuită în Berladă și 
alte orașe. Terminulă de înapoiare a 
listeloră fiindă espirată deja, amă cre- 
dută de datoria nostră a înainta sumele 
adunate comitetului respectivă și a pu
blica numele personeloră ce au binevoit 
a răspunde apelului nostru, fără a mai 
aștepta înapoiarea listeloră ce încă n’am 
primită. Esprimămă cu acestă ocasiune 
mulțumirile nostre tuturoră personeloră 
cari au binevoită a ne da concursulă.

Fiindcă în Brașovă schimbulă mo
nedei române în monedă austriacă se 
face mai avantagiosă, ne luămă libertate 
a vă încredința Domniei vostre suma de 
lei 300 (trei sute lei), ce amă colectată 
— în bilete de bancă românescl — cu 
rugarea, că după ce o veți preface în 
monedă austriacă, să binevoiți a o în- 
nainta d-lui Floriană Porcius, președin
tele comitetului, în Rocna vecliiă*).

Tot-odată Vă rugămă ca să bine
voiți a publica în prețuitulu D-vostră 
diară acestă scrisore, precum și numele 
personeloră ce au contribuită, după cum 
urmeză:

Lista Nr. 3. Ștefană Neagoe 10 lei.
Lista Nr. 4. Stroe Belloescu 15 lei. 

N. Pană 2 lei. Suma 17 lei.
Lista Nr. 5. Lascară Hergescu 5 1. 

Vasile Câmpeanu 5 1. Eliă Apostolescu 
5 1. George Albu Diaconă 5 1. [institu
tori]. Elevii următori: Bușilă Nic. 1 leu, 
Caborschi Casimiră 1 1., Glierasimu Nic. 
1 L, Hergescu Al. 11., Nic. George 1 1., 
Caborschi M. 1 1., Bistrițianu Cr. Ionu 
1 L, DobrovicI C. George 1 L, Bruck- 
ner Victoră 1 1., Cambur Ionă 1 L, Coat 
G. 50 b., Patriciu G. 50 b., Țucman 
Mendel 50 b., Gliergliiu Al. 50 b., Ho- 
roviță Avramă 50 b., Manoliu Antonă 
50 b., Albu George 40 b., Patriciu Odi- 
seu 40 b., Calmau Margulis 40 b., Geor- 
giu Iorgu 30 b., Căciulă Mateiu 30 b., 
Sticlari! Moise 25 b., Stoianu Ionă 25 
b., Bobocea George 25 b., Săpătorul 
Em. 20 b., NichilovicI D. 20 b., Buță 
Const. 20 b., Borșă Nic. 20 b., Handra- 
buri! D. 20 b., Anastasiu G. 20 b., Hăl- 
cescu G. 20 b., Chiricuță Antoni! 20 b., 
Potamiauă Ant. 20 b., Angheluță Ionă 
15 b., Stanciu Pompiliu 15 b., tonă I- 
vană 15 b., Bogdani! Const. 10 b., Ți-

*) S’a trimisa. — lied. 

plică P. 10 b., Gavriliță Nic. 10 b., Tă- 
lară Iordache 10 b., Ionă D. 10 b., Mi
loși! Ștefană 10 b., Nicolae Constantină 
10 b., Angheli! Steriană 10 b., Georgiu 
Constantini! 5 b., Căzaiiă Nic. 5 b., Nic. 
Vasile 5 b., Bașta Ales. 5 b., Ionă Nic. 
5 b.. Ciucă Oprea 5 b., Pascală V. 5 
b., Murgociu Nic. 5 b., Durbacă Const.
5 b. Suma 39 I. 5 li.

Lista Nr. 6. Const. Slobozianu 2 1., 
G. Gândilă 1 1.. A. Hâncu 1 1. Suma 
■1 lei.

Lista Nr. 7. Iacobă Fetii 10 lei.
„ „ 10. Dr. C. C. Codrescu 10 1.
„ „ 16. Ionă Cetățenii 7 1. Ion 

G. Munteanu 5 1. Iuliană Delescu 5 1. 
Const. Popă 5 1. Dragomin! Constanti- 
nescu 5 1. D. Cerclieză 6 1. Eremie Ma- 
nolă 5 1. Firma: Frigatoră Coltofeanu
6 Dobrescu 10 1. Bonifaciu Pitișă 5 1. 
Antonă N. Rufu 5 1. V. Kikonbanu 5 1. 
Const. Marinescu 4 1. Ioni! Coleșă 3 1. 
Anonimă 3 1. Adela Imbru 3 1. Anonimă 
3 1. C. Rachigide 3 1. I. Galescu 2 1. 
Dr. G. Valeri 2. 1. Anonimă 21. P. Gri- 
gorescu 2 1. Alexandru Braună 1 1. Eu
1 1. Anonimă 1 1. Elevii următori din 
Institutulă Negri Galați: St. V. Țenovă
2 1. N. Calfoglu 1 1. N. Grozea 2 1. I. 
Nediu 1 1. D. D. Drăgănescu 3 1. H. 
Seidner 1 1. N. Cardașă 2 1. H. Vladi- 
coglu 1 1. A. V. Teodorescu 2 1. D-lă 
X 2 1. Em. Papadachis 2 1. Suma 112 l.

Nista Nr. 21. Ionă Pipoșă 2. 1.
Lista Nr. 25 Ernestă Vernav, pre- 

fectu Huși 10 1. G. N. Roiu 10 1. Nic. 
Bossie Rezeșu 5 1. Stef. Racoviță 5 1. 
Suma 30 l.

Lista Nr. 27 Alexandru Radu 20 1.
Lista Nr. 28. P. Dulfu 5 1.
Lista Nr. 31. M. I. Tighiceanu 5 1. 

Lazară Bistrițianu 10 1. I. Catulă 5 1. I. 
Pamfilie 5 1. Ionă Popescu, profesoră 5 1. 
Suma 30 l.

Suma totală a baniloru colectați 289 
lei 5 bani.

Diferența pănă la suma de trei sute 
lei (300 1.) precum și fote spesele oca- 
sionate cu listele de subscripția și espe- 
diarea baniloră au fostă purtate de re
dacțiunea revistei.

Primiți etc.
S. M, Haliță,

Redactorul^ revistei „George Lazară11.

IntemplărT diferite.
„Strigoiulă." In comuna Birtină din 

părțile Zarandului porcii periau cu desă
vârșire în urma unei bole ce se ivise 
între ei. Locuitorii erau înspăimântați. 
Unulă dintre aceștia, cu numele Iosifă 
Marcu, însoțită de mai mulțl colegi ai 
săi, se dusese ■ să ceră în causa acesta 
sfatulă lui Trifă Benea din Podocă, care 
era cunoscută în părțile acele ca omă 
năsdrăvană. Acesta nici nu întârdiâ cu 
sfaturile sale. Mai ântâiu de tote ceru 
câte 40 cr. dela fiă-care membru ală 
deputațiunei venite la elă, le spuse apoi 
că boia este adusă de strigoiu și pentru 
ca se potă scăpa de ea e necesară să 
nimicescă pe strigoiulă. Le spuse ome- 
niloră să mergă acasă, se desgrope mor
mintele bărbațiloră, cari au murită necă- 

săforițl, precum și ale femeiloră, cari 
au murită nemăritate; să deschidă si- 
criurile acestora și să le visiteze cada
vrele. Decă vre-unulă din aceste ca
davre va fi umflată, să-lă străpungă cu 
furca de fieri!, căci acela este strigoiulă, 
care umblă la case și omoră porcii. 
Ll-a mai dată și câte ună fuioră de, câ
nepă la fiă-care, spunendu-le ca să a- 
nuice acele fuioră în cotețele porciloră, 
căci în urma acesta boia va înceta. Așa 
s’a și întâmplată. Superstițioșii omeni 
au căutată prin sicriurl, der cadavrele 
nu erau umflate și prin urmare n’au a- 
flată strigoiulă; au aruncată fuiorele de 
cânepă prin cotețe, boia însă nu a în
cetată. Lucrulă s’a descoperită, desgro- 
pătorii morminteloră au fostă pedepsiți 
cu câte 8 dile arestă și 50 fi. pedepsă 
în bani. VedI bine nici sfătuitorul^ Trifă 
Benea n’a rămasă neatinsă de asprimea 
legei. De ce nu se dă poporului sfaturi 
să se ferescă de asemenea șarlatani?

ULTIME SCIR1.
„ Poștei “ din Galați i se co

munică din Basarabia, de martori 
oculari, că în districtele Caliulfl, 
Ismailu și Bolgradu suntii concen
trate doitS corpuri de armată ritsesci 
și că se așteptă în aceste districte 
încă unu alîî treilea corpii.

Prin cercurile bine informate 
din cele trei orașe ale Basarabiei 
sudice, șe asigură că Rusia va o- 
cupa Bulgaria și acesta câtu de 
curendu.

Din Cracovia se telegrafiază, 
că toți comandanții ruși de regi
mente au primită pentru instruc
țiunea oficeriloru o espunere a 
împărțirei armatei germane și aus- 
tro-ungare cu table litografice, 
mai departe cărți pentru espresi- 
unile mai curente în limba ger
mană și ungurescă, în fine carte 
speciale dela institutulă cartogra
ficii din Illin în Petersburgă.

După cum spune o telegramă 
din Constantinopolu, căpitanii co- 
răbiiloru ce vinu dela Odessa a- 
ducu mai alesă scrisori cu .seni 
militare neliniștitore, care nu îndrăs- 
nescu a le pune acolo pe poște. 
Intre altele se anunță în modulă 
a ;esta, că în Elisabetgradu suntă 
grămădite cantități mari de pro- 
visiunl de materială pentru cava- 
leriă, ce la ocasiune potrivită au 
se fiă transportate la graniță.

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“ Me bucură c’a rupt’o ’n două 
Nu haină veche, ci nouă!

Strigături poporale
(din Câmpia Transilvaniei; culese de A. M. înv.) 

Nu-i friunosă cine se ține, 
Frumosu-i cui îi stă bine; 
Nu-i frumosu cine-i frumosă, 
Frumosu-i cine-i drăcosă; 
Nu-i voinică cine-i cu penă, 
Că-i voinică cine-i cătană.

sj: *

De-ai fi mândră cum țl-e fala, 
Nu țl-ai țese pânza vera, 
De ți-se strică mânjala 
Și țl-o umple mucedela, 
De ți-se rupă firele, 
Să le’node cânele
De nu pote num’a vostă 
Vin’mândră și dup’ală nostă 
Ca’lă nostă câne șede’acasă 
Și n'are pînză să țasă.

* *
Vai de mine nu mă’ncredă 
C’am ună drăguță câtă unu iedă 
Dacă’lă scapă în erbă-lu pierdă.

A *

De-așă sci că m’așă duce’n raiu 
Ml-așă face căruță cu cai,

Der sciu că’n raiu nu m’aiu duce 
Că ml-a plăcută gura dulce.** ,*M’au fUcutU maica Lunea, 
Se-ml fie dragă lumea;
Pe mândra’au fiîcut’o Joi, 
Să ne iubimă amândoi.
Iubesce-me tu copilă. 
Pănă ce eu îți facă sîlă, 
Că de-a vre și Dumnedeu, 
Mi-i iubi der n’oiu vre eu.

* * 
Astă-veră într’o vreme, 
Vrut'am să mă lasu de rele, 
Eu de rele m’așă lăsa, 
De n’așă vede pe mândra, 
D°r pe mândra când o vădă 
Totă mintea eu ml-o perdă. 
De-așă sci că’i fi mândră-a mea 
Vinerile le-așă ține, 
De-așă sci că te-așu căpăta, 
Nici Sâmbăta n’așă mânca.

** *
Pentru mândra care’ml place 
Trei dile la domni așă face: 
Pentru care ml-e urîtă.
Și o di îmi pare multă.

Puiulâ codrului.
(Culesâ (lin popora de luliu DIoldovanA.) 
Geme codrulă, de ce geme, 
Geme codrulă de voinici

Și de- mari și de mai mici 
La totu faguli! câte cinci;
Der la faguli! din cărare 
Zace-unu voinici! de lingore 
Cu-a lui mândră la piciore, 
Cu zadia*)  bdre’i fâcea 
Și din graiu așa grăia:

— 0**)  mori bade, o te scolă 
O’ml dă și mie din bolă, 
Că eu bade m’am urîtCi 
Totu mutându’țl perina 
Dela umbră păn’la sore 
Dela capii păn’la piciore.

Voiniculft din graiu grăia:
— Mândră, mândrulica mea, 
De-oiu muri, de m’oiu scula, 
Eu din bolă nu țl-oiu da, 
Plecă-te și mă sărută 
Și-ți dau carte, te mărită.

— Bade, bădișorulu meu, 
M’oiu pleca, te-oiu săruta, 
Der cartea n’oiu lua, 
De ti-i scula mi-i lua 
De'i muri eu te-oiu jeli 
In trei luni cu trei cununi, 
La grumazi f&ră mărgele 
Și în părți fără pletele.

Cătrința.
**) Ori.
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Crisa ministerială în România. |
„Românulft“ află despre în

trunirea senatorilor^ și deputați- 
lorfi maiorității ce s’a ținută alal- 
tăerl in sala senatului următorele :

După sosirea d-lui Brătianu în 
sală adunarea numesce președinte 
pe d-lă Al. OrSscu.

D. 1. C. Brătianu ia cuventulă 
pentru a esplica de ce a căijutu. 
Prevedea o catastrofă pentru par
tida liberală, decă ar mai fi stată 
la putere. Era ținta tuturoru ata- 
curiloru. Retrăgendu-se d-sa, pa
siunile se vorti liniști. Se retrage 
definitivă și’și dă cuventulu de 
ondre că nu va reveni în conbi- 
națiunea ministerială, pentru ca 
țera se nu credă că, cu schimbă
rile de ministere se făcu triste 
comedii, Conjură pe d. Dumitru 
Ghica a primi președința minis
terului. Maioritatea din Cameră 
este a d-sale. D. D. Ghica a lu
crată în alegeri ca președinte alu 
comitetului centrală; deci, țera 
d-sale i-a dată încredere. Eu îi 
voiu da coucursulă meu și ală a- 
miciloră mei. Alegerile au fostă 
libere; oposițiunea a venită în nu
mără mare în cameră.

D-lu generalii Leeca declară în 
numele maiorității din cameră 
că va da coucursulă seu d-lui Du
mitru Ghica, căruia se datoresce 
reușita din alegerile trecute. D-nia 
sa, de 12 ani, merge cu partida 
liberală.

D-lu Dumitru Ghica. Acum 20 
de ani am declarată că nu voiu 
mai întră în nici ună ministeră. 
S’a făcută apelă la patriotismulă 
meu. Am răspunsă Măiestății Sale 
că primescă. Voiu cere se con
sultă pe amicii mei. Nu voiu di- 
solva Camerile, pentru că nu vo- 
iescă să provocă din nou agitați
uni cari se mergă cu violența cine 
scie pănă unde. De’mi veți da con- 
cursulă d-vâstră, primescă acestă 
sarcină obositore. Să rămânemă 
totă astfelă. Să nu fiă nici învinși 
nici învingători. Dumnecțeu ne va 
ajuta. Când nu’mi voiu face dato
ria să mă goniți.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, alu „Gaz. Trans.“)
Constantinopolu, 7 Martie.

Notificarea ilegalității presenței 
Cobnrgnlni în Bulgaria a foștii 
subsemnată de Marele Vizir 
și s’a. telegrafiatii eri ministrului pre
ședinte bulgarii Stambulov.

Porta a îiicunosciințatii pe ambasa
dorii sei despre pasul ă ce l'a întreprinsă 
eri la Sofia.

Varșovia, 7 Martie. — Șefii 
statiuniloru căii ferate Rowno- 
Wiina au primiți! avisulil, ca la 
primirea de transporturi mai mart se 
fiă cu prevedere, fiiudu că (lela 1 
Martie mijldcele esistente de co- 
municațiune suntii ocupate cu 
transporturi militare în măsură 
însemnată.

Bucuresci, 7 Martie. — €'0111- 
biuațiunea ministerială Gliica- 
Carpîl 11’a isbutitlî din causa ne
înțelegerii în cestiuni financiare.

DIVERSE.
Probarea laptelui. Pentru ca să scimă 

cumcă în cutare lapte este pusă apă ori 
nu, ne putemă convinge ușorii așa, că 
băgămă în lapte tini! acii de strecănită 
bine poleita. Apoi scotemă aculii în di
recțiune perpendiculară și decă de ver- 
frrlu acului depinde, seu aternă picură 
de lapte, e semnă, că în lapte nu s’a 
pusă apă, la din contră s’a pusă.

Valorea nutritore a pomeloru. Din 
esperimentele făcute s’a demonstrată, 
cumcă unu ou atâta materiă nutritore 
conține, câtă 0'53 hilgr. de cireșe, 0’75 
de struguri și 2 kilgr. de pere; 100 kil. 
de crumpene (cartofi) conțină atâta nu
trim entă, câtă 114 kilgr. de cireșe, 120 
kilgr. de struguri, 292 kilgr. de pere și 
327 kilgr. de prune. De aci urmeză că 
pomele în sine nu potă servi ca nutri- 
mentă și că vegetarianii ară trebui să 
consume forte multe pome, decă n’ară 
întrebuința pre lângă ele lapte, oue, pâne 
leguminose și încă într’ună cuantă mare. 
Valorea cea mai de frunte a pomeloră 
zace în gustulă loră și în acelă efectă, 
ce’lă eserceză asupra organeloră diges
tive. Ca mijloce de recreare n’au pă- 
recliiă, pentru că beuturile spirtuose, vi- 
nulă, berea, cari spre asemenea scopă se 
folosescu, fiindcă conțină alcohulă, suntă 
reprobate, așa câtă femeile, copiii, mor- 
bo.șii, de comună nu le potă întrebuința.

Muștariuld albii, ca nutrețd înmulți- 
toru de lapte. Ună economă scrie, cum 
că elă după secară a semenată muștariu 
și a cosită de pe ună hectariu 80 de 
centenarie metrice, cu cari a nutrită 16 
vaci încependă din 12 Octomvre pănă 
în 10 Noemvre. Dedrece ar fi o predă 
a da la vite muștariulă curată, se apuca 
și în fiecare di îi adause 4—5 chilo paie 
de secară și 1 cliilo paie de ovăsu. După 
astfelă de nutrire vacile nu numai au 
dată lapte mai multă, der și untulă gă
tită din laptele loră a fostă de ună gust 
mai fină și de o colore galbină mai fru- 
mosă. După acestea economulă îșl pro

puse a sămăna după bucate totdeauna 
muștariu albă. Ilă putemă imita și noi. 
Valorea nutritore a muștariului este mai 
mare înainte și pe timpulă înflorirei ; pen
tru aceea e consulți! a-lă sămăna totă la 
câte două săptămâni. Totdeuna trebue 
dată la ,vite amestecată cu paie, și a- 
nume în proporțiuuea asta: 37 chile de 
muștariu, 6 ciule paie de grâu seu să- 
cară și 1 chilă paie de ovesă pentru o 
vacă pe di. - - („Foia bis. și scol.“)

Sigillum trium nationum și marșulu 
lui Racoți. înainte de revoluția din 1848, 
legile aduse de dieta ardeleană trebuiau 
să fiă provădute cu sigilele celoră trei 
națiuni privilegiate [Ungurii, Săcuii și 
Sașii], spre a se putea presenta Maies- 
tăței Sale ca să le sancționeze. Imediată 
înainte de isbucnirea revoluțiunei se a- 
nunțară în Tergu-Mureșului mulțl aspi
ranți, mai nainte d’a merge în bătaie, 
ca să facă esamenulă din dreptulă pu
blică, fără să țină semă că nu suntă pre
gătiți pentru esamenă. Intre concurențl 
era și N. N. mortă acum doi ani. La în
trebarea esaminatorului: „Hânyfele a 
pecset?“ [Câte feluri de sigilui'I suntă?] 
răspunse fără întârdiare : „Hâromfele : 
spanyolviasz, ostya es szukseg eseteben 
kenyerbolu [Trei feluri: ceră de sigilată 
spaniolă, bulinurl și în casă de nevoia 
miedu de pâne.] In Ardeală se numea 
Nota hotărîrea dietei, prin care se de
clara cineva vinovată de înaltă trădare 
și prin acesta se decreta confiscarea bu- 
nuriloră sale. (Nota, prescurtare din Nota 
infidelitatis). Fiindă provocată N. N. să 
esplice cursulă Notei lui Racoți, răspunse 
cu totă sinceritatea inimei, căpotefluera 
forte bine și începu întradevără să fili
ere înaintea comisiunei de esaminare 
Marșulă lui Racoți.

NECROLOGU.
Intristații și neconsolații: Ecaterina 

D. Căprianu soție, Angelica, Lenuța, 
Mariora fiice, Ana Căprianu mamă, Maria 
Plessia socră, Susana Colonelă Petrescu 
soră, Nicolae și Zoe Constantinescu ne
poți, Constantină și Aristia Plessia, Ște
fană și Theodora Plessia, George I. 
Plessia, Colonelă Petrescu și Constantin 
Carianopolă cumnațl, au profunda durere 
a vă însciința despre perderea irepara
bilă ce au încercată în persona prea iu, 
bitului și regretatului Dumitru Căprianu- 
primă-președinte ală curții de apelă din 
Craiova, fostă deputată, comandoră ală 
ordinului „Corona României/ oficeru ală 
ordinului „Steua României." încetată din 
vieță după o scurtă suferință, Duminecă 
14 Februarie 1888, orele 2 dimineța, în 
etate de 50 ani, și înmormântată la 16 
Februarie, la cimitirulă Sf. Nicolae Un
gureni din Craiova. — Rugați-ve pentru 
densulu!

Craiova, 17 Februarie 1888.

In 18 Fauru v. c. a reposată paro- 
chulă gr. cat. alu Boziasului, Teodorii 

Alrnășanu. în etate de 74 ani. Răposa- 
tulă a fostă de o bunătate și blândeță 
eseinplară.

Ilă deplânge bătrâna sa soțiă Maria, 
fiii: Aiigustin, Emilia,fiicele Eugenia, Ana m. 
Moldovană, Susana m. Dană, Iulia m. 
Dreganic, frații: Davidă, profesoră în pen
siune la Brașovă, Ioana protopopă gr. 
or. în Alma, sora : Sofia m. Montani, pre- 
otesă văduvă, precum și număroșl ne
poți, nepote, toți cunoscuții și întregă 
comuna.

Boziașă, 5 Martie 1888.
Fiă-i țărîna u.șoră și memoria bine

cuvântată !

Rectificare. In nr. 39 ală foiei 
nostre, la corespondența din Blașă, sub
scrisă de „Direcțiunea institutului Văn- 
ceană,“ în colona a 2-a din susă. fiind 
vorba despre vestmentulă de iernă ală 
tineriloră din institută. s’a disă, sărindu- 
se ună rendă din manuscrisă, că acestă 
vestmentă este calculată pe trei ierni 
pentru ună tînără din gimnasiulă inferi- 
oră, în locă de: vestmentulă acesta.... este 
calculată unulă pe trei ierni pentru unu 
tineră din gimnasiulă superiorii, și pe doue 
ierni pentru unu tînPru din gimnasiulă in
feriorii. — De asemenea în șirulă ală 
6-lea din urmă, în locă de: ...este tare 
greu a-le esplica apoi practice, este a se 
ceti.... este tare grea a-le aplica apoi 
practice.

CiitmiIu pieței Brașovu
din 7 Martie st. n. 1888

Bancnote românesc! Cunip. 8.51 Vend. 8.53
Argintii românescu . 
Napoleon-d’orI . . . 
Lire turcescl . . .
Imperiali...................
Galbini...................
Scris, tone. „Albinaw6°/0

£0/ n r n w /o
Ruble rusescl . . .
Discontulu ....

J1 8.45 11 8.4S
71 10.02 n 10.05
11 11.32 11.37
M 10.32 71 10.37
M 5.88 77 5.92

101.— 71 102.—
11 98.- n 99.—
77 102.— u 103.—
6‘, 2-8" , pe anu.

Cursulu la bursa de Viena
din 6 Martie st. n. 1888.

Renta de auri 4" „.....................95.95
Renta de hârtia 5*0.....................82.90
ImprumutulU căilorU terate ungare . 148.50
Amortisarea datoriei câiloru terate de

ostil ungare (1-ma emisiune) . . 93.80
Amortisarea datoriei eăiloru ferate de 

ostu ungare ('2-a emisiune") . . 1'23.75
Amortisarea datoriei căiloru terate de 

ostu ungare '3-a emisiune) . . 108.
Bonuri rurale ungare........................101.75—
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.60
Bonuri rurale Bauatu-Timișu . . . 103.60
Bonuri cu cl. de sortare................... 103.60
Bonuri rurale Transilvane .... 103.75
Bonuri croato-slavone........................103.25
Despăgubirea pentru dijma de vinu 

ungurescă...................................... 99
Imprumutulu cu premiulă ungurescu 121.75
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

gliedmului........................ .... 122.80
Renta de liârtiă austriacă .... 77.45
Renta de argintă austriacă .... 78.—
Renta de auru austriacă................... 107.65
Losuri din 1860 ................................. 131.75
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 856.—
Acțiunile băncei de credită ungur. . 269.25
Acțiunile băncei de credită austr. . 267.80
Galbeni împărătesei ........................ 5.99
Napoleon-d’orI............................................ 10.04'/2
Mărci 100 împ. germane................... 62.32
Londra 10 Livres sterlinge .... 127.—

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu

Voiniculu din graiu grăia:
— Eu lele-atunci m’oiu scula 
Când tu lele mi i aduce 
Sloiu de gliiață din țărmure, 
Apă rece din Dunăre,
Mure negre din pădure.

— Bade, bădișorulu meu, 
Prea târdiu te-ai socotită, 
Sloiu de gliiață s’a topită, 
Apa rece s’a 'ncăldită 
Și mura s’a veștejită.

Voiniculu din graiu grăia :
— Lele lelișora mea, 
Ludă ești, bolundă ești, 
O tu nu te nădăescl: 
Sloiu de ghiață'su buzele 
Mă recorescă densele, 
Apă rece’i gura ta
Să mă stempăru cu densa, 
Mura negră’să ochii tăi 
Să mă revenescă cu ei.

Gustulu de cetitu.
E cosi dolce di sperar dică optimiștii 

Italiei și, cu tote neajunsurile vremu- 
riloră, totă nu se înșetă. Leopardi, ma
rele pessimistu, totă ală Italiei, schimba 
frasa dicândă: e cosi dolce di disperar, și 

totuși, prin operile și vieța lui, nu râușa 
a convinge pe mulțl de aceea, că esistă 
în completa desnădejde o amară dulceță 
seu o dulce amărăciune.

Scriemă aceste rânduri pentru a cons
tata, că celă puțină în ceea ce privesce 
literatura și frumosele arte în România, 
e dulce de a spera într’ună viitoră mai 
ferice ală acestoră podobe ale spiritului 
omenescă, ah! acestoră semne neîndoiose, 
că civilisațiunea a pătrunsă cu adevărată 
în poporală română.

E forte curiosă gustulă și acea pu
tere ascunsă, cari făcură pe Românii 
d’acum 30—40 de ani să citescă cu lă
comia orice se înfățișa ochiloră loră, care 
îi făcură apoi să se desintereseze de 
orice publicațiune, și care acum, din nou, 
— cu mare moderațiune și mare înceti- 
uirne, — îi facă a se interesa de scrie
rile ce apară în România, seu mai pro
priu, în țările locuite de Români.

Ăntâiu, când Eliade striga tineriloră 
scriitori: scrieți băețl, scrieți într’ună! — 
publiculă citea totă. OrI-ce traducțiune 
orl-ce morală originală — pe atâtă de 
originală pe câtă de slabă, — orl-ce 
studii erau onorate de publică, de mai 
tote clasele publicului română cu o pre- 
tinosă și încuragiatore simpatia. Lucruli! 

dura timpă îndestulă, pentru ca mulțl 
să credă, că curentulă s’a stabilită defi
nitivă și că nu este o modă, o cerință 
a momentului acestă poftă și acestă sin
ceră plăcere de a citi în orele de odihnă.

Modă, într’adevără, nu era , erau 
pre sinceri cei din trecuta generațiune 
pentru a maimuțări ceea ce ar fi fostă 
departe de fiescile loră înclinări.

Și totuși, lucru bizară și demnă a 
pironi în locă cugetarea filosofului și is
toricului, cari țină să’șl dea semă despre 
„pentru ce“ ală fiă-cărei evoluțiunl so
ciale, gustulă și pornirea înceteză de 
odată după primele accese. Acele ne
numărate romane francese, multe și ori
ginale, dispărură de pe mesele și din cu- 
tiele meseloră dela toți. O nepăsare ne
schimbată și nebiruită lua loculă curio- 
sității celei mai deștepte. Nu voiau să 
mai citescă nici de frică cetitorii cei la
comi de odinioră. Librăria adormi seu 
mai bine, nu mai trăi decâtă vândendă 
abecedare și alte cărți clasice prostă fă
cute și rău imprimate.

Somnulă dură vr’o 15 ani și mai 
bine. Cei puțini, caii mai consacrau li- 
teriloră, sciințeloră pure și arteloră fru- 
mose, câte-va din orele loră de odihnă, 
începură a crede că somnulă este pentru 

veciă și că redeșteptarea nu va mai sosi 
nici odată. După cum lucrurile mergeau 
credința acestoră tenaci iubitori ai arte
loră frumose era justificată; pessimismulă 
loră avea rațiunea sa de a fi. E cosi 
dolce di disperări

Și de unu ană doi, etă că din a- 
celă somnă, considerată vecinică de mulțl 
începi! să se redeștepte gustulă și por
nirea publicului română spre cetire, cu- 
riositatea agită din nou atențiunea care, 
cu nesilită plăcere, se’ndreptă spre bu
nele publicațiunl. Eu uuulă mă simță fe
ricită a constata renascerea curentului, 
mică, ce e dreptă, mă grăbescă a recu- 
nosce, mică dâr viu și neputendă chiar și de 
cei mai pesimiști a fi negată. Vieța va 
cresce, totă ce trăiesce, staționarii nu 
pote să rămână. Schimbarea și merge
rea înainte este o condițiune a orl-cărei 
firi organisate.

Să stabilimă însă dela începută o 
deosebire între vechiulă curentă și a- 
cesta nou, care mișcă și cresce. Publiculă 
d’acum 30—40 de ani citea orl-ce, era 
întocmai ca fometosulă pentru care fo- 
mea este celă mai bucătară. Ș’apoi nici 
facultatea de a alege bucatele ce i se 
oferiau nu i se da, — și chiar de i s’ar 
fi dată, nu o cam putea ave. (Va urma).
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Se deschide abonamente pre anula 1888
la

AMICULU FAMILIEI. Piaru beletristică și enciclopedicft-literaru— cu ilustrațiuni.— Cursulu XII.- Apare în 1 și 15 <ți 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schite, piese teatrali ș. a. 

- mai departe tracteză cestiunî literare și sciențiiice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patria și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte w oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturora indi vi cjiloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anula întregii e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibilî și în bilete de bancă ori maree poștală

PREOTULU ROMĂNU. Piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2'/.2— 31 2 cole; și publică portretele și biograliile archiereiloru și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
tratiuni,— mai departe articlii din sfera tuturoru sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasium, mai alesă funebralî, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și scirî cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregii 
e 4 fi. - pentru România 10 franci — lei, plătibilî și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totâ alti patrulea esemplaru.
.Xiinierî <le probă «e Irimilu gratisn ori-rui cere.

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU" în Gherla Sz-ujvăr. -Transilvania. “W

Totfi de aci se mai potft procura și următorele cărți din editura propria:
Apologie. Disensiuni filologice și 

istorice maghiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
goiiu Silași. — Partea I. Paulă Hun- 
falvv despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețulă 30 cr.

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

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste anfl, de I. Papiu. 
Ună volumă de preste 26 cole. Acest 
opu de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acesță soiu apărute 
pănă acum — avendil și o notiță is
torică la fiă-care serbătore, care arată 
timpulu întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s'a stabilită 
respectiva serbătore. Prețulu e 2 fl.

Barbu cobzariulu. Novelă origi
nală de Emilia Lnngu. Prețulă 15 cr.

Puterea amorului. Novelă de Pau
lina Z. Rovinaru. Prețulă 20 cr.

Idealulu perdutd. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețuhl 
15 cr.

Opera unui omu de bine. Novelă 
originală. — Continuarea novelei: Idea
lulu pierdută de Paulina C. Z. Rovi
naru. Prețuhl 15 cr.

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

Codreanu craiulu codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețuhl 10 cr.

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

Elu trebue se se însore.
• de Maria Sclnvarrz. traducereJ F. Negruță. Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală.

Novelă, 
de N.

$
1 ipograna A. Al L R.E1SIANL, Brașovfi.

din emigrarea lui Dragoșă. Novelă is
torică națională. Prețuia 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după IVachsmann, de Ioană 
Tanco. Prețuia 30 cr.

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

Hermanfl și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantina Morariu. Prețulu 50 cr.

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

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

Petulantulur Comediă în 5 acte, 
dăpă Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluțil. Prețuia 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnasiului din Fiume 
prin Vincenț.iu Nicoră. prof. gimnas. 
— Cu portretuhl M. S. Regina Româ
niei. Prețuia 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Unu volumă de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țuiri redusă țdela 1 fl. 20 cr. I la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioană Popri Reteganu. 
Untl volumă de 14 colo. Preț. 60 cr.

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

Biblioteca Sătenului Românii. Car
tea I, II, III, IV. cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețuiri 
la tbte patru 1 fl. — câte una deosebi 
30 cr.

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

Colectă de recepte din economia, 
industria, comerciu și chemiă. Prețuia 
50 cr.

Economia pentru sculele popor, de 
T. Roșiu. Ed. II. Prețuia 30 er.

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețămentulu intuitivă în folosulu 
eleviloru normali (preparandiall), a în- 
vâțătoriloră .și a altora bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovana, profesora pre- 
parandială. Prețuia unui esemplară cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-ună opa, întocmită după lipsele 
scblelora nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră și învfi- 
țătoriloră ca celora în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maxima Popa, profesora la 
gimnasiuhl din Năsăudă. — Manuala 
aprobata prin ministeriulu de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptuhl de 
data 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. - 
Prețuia 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioana Buteanu. 
prof. gimn. Una volumă de peste 30 
cole. Prețuia 2 fi.

Manuală de stilistică de Ioana F. 
Negruța, profesora. Opa aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptula de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindcndă composițiunl de tota 
soiulu de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pbte întrebuința 

cu multă folosă de cătră preoți, înve- 
țătorl și alti cărturari români. Prețulu 
1 fi. 10 cr.'

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

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. T. scrisă 
de Gavrihl Trifu profesora preparan- 
dială. Prețuia 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

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

Miculu mărgăritară sufletescă. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețuia unui 
esemplară broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

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

VisulO Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni fhunose. Cu icone tru- 
mdse. Prețuia unui esemplaru spedată 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fl., 
100 esemplare 5 fl. v. a.

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


