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Brașovd, 11 Augusta.
Este o vechiă caracteristică a 

politicei austriace, că totdeuna a 
avutu înclinarea de a susține mi
noritățile în contra maioritățiloru 
din diferitele țări. Pdte că acesta 
înclinare îșî are isvorul și în teme
rea ca nu cumva massele popo
rului, cari formeză maioritatea, se 
devină prea tari și pretențidse, der 
în realitate ea descopere tendința 
de a părtini classele și elementele 
odinioră privilegiate, cari au for
mată în tdte țările minoritatea, păr
tinire care nu armonieză nicidecum 
cu mândra devisă „viribus unitis“, 
ci dă nascere numai la certe și 
desbinărî.

Intre multele țări și popdre, 
cari au gustatu acesta metodă 
tradițională de guvernare, este și 
țerișora dela litoralulO. Adriaticei, 
Dalmația cu poporulu ei dalma- 
tinfi. Aici au predomnitu pănă 
mai erl alaltăerî minoritatea ita
liană a poporațiunei. Cu noulfi 
sistemu introdusă de contele Taaffe 
însă s’au schimbata și raporturile 
în Dalmația, înt.’atâta încâtu ac|î 
maioritatea dietei dalmatine este 
croată.

Der, ca pretutindeni și în tdte, 
guvernulă austriacă a îngrijită și 
aici ca maioritatea croată a po
porațiunei dalmatine se nu prindă 
prea multă putere și se nu’șl pdtă 
realisa așa de curendu dorințele și 
aspirațiunile sale.

In timpulu din urmă ministe- 
riulu Taaffe a promisă Dalmati- 
nilorfi, că va face să se introducă 
limba croată ca limbă oficială în 
țeră în loculu limbei italiane. 
Acesta promisiune însă a rămasu 
neîmplinită.

Unulu din corifeii maiorității 
dietale croate, preotulu Bianchini, 
redactorul ă lui „Narodni List“, a 
redicatu din causa acesta în con
tra guvernului grave acusațium, 
fiicendu într’o vorbire fulminantă, 
ce a ținut’o în ședința dietei dal
matine dela 7 Augustă a. c., între 
altele:

„Domniloră, limba italiană, domnesce 
încă și acum în oficiile c. r. ca pe vre- 
mile Veneției, ca și când națiunea nos- 
tră ar fi o națiune învinsă de regele Ita
liei. Guvernului însă să nu-i fiă iertată * a ne impune italienismul^ cu forța și a 
vătăma sâmțulă nostru de unitate națio
nală fără de nici o causă chiar prin gra- 
iulă guvernatorului regescă la deschide
rea solemnelă a dietei. Dâcă guvernulă 
nu va lăpăda acestă obiceiu superflu, 
atunci credit că nu va dura multă și 
guvernulă c. r. îșî va ceti cuvântările 
sale italienescl înaintea bănciloră gdleu...

E vorbă aici de obiceiulă ca 
guvernătorulă să deschidă dieta 
și cu-o vorbire italiană. Acestă 
obiceiu se practică și acuma păte 
cu scopu de a li se da Croațiloru 
dalmatinl să cunăscă, că suntu 
încă departe de a se considera ca 
stăpâni pe țeră.

Voră mai fi însă și alte con- 
siderațiunl politice, pentru cari 
guvernulă nu vrea să-o rupă de 
totă cu Italienii din Dalmația. 
Păte că prin acestă tactică vo-

iesce se evite de a da și mai 
mare nutrementă agitației irre- 
dentiste, tocmai acuma când mo- 
narchia nostră trăiesce în alianță 
și cu Italia.

Multe potu fi considerațiunile 
politice, de cari se conduce gu
vernulă austriacă față cu Dalma
ția. Ajunge însă că cu modulă 
acesta de procedere șovăitoră n’a 
secerată pănă acum decâtă nemul
țumirea maiorității poporațiunei 
dalmatine.

De aceea Croații redioa ac|l 
plângerea în dietă, că ei suntă 
încă și ac|I tractați în patria loră 
ca nisce eloțl, că dările cele grele 
și cămătăria au înghițită averile 
țării, că din ană în ană cresce 
emigrarea din Dalmația în Ame
rica, că guvernulă în ultimulă 
tractată comercială cu Italia a 
jertfită și esistența miceloră bărci 
ale pescariloră croațî din conside- 
rațiunl de înaltă politică, că cen- 
sura politică în Dalmația e în 
fibre și în fine că acum li-se im
pune Croațlloră dalmatinl ună 
nou jugă, jugulă limbei germane.

Se cere adecă de ună timpă 
înebee ca funcționarii se cundscă 
și limba germană, susțiindu-se că 
acesta este de lipsă pentru cores
pondența cu autoritățile centrale.

Numitulu deputată croată strigă 
că „este ună semnă rău cilindrulă 
negru germană11, căci voiescă se 
germanisezeDalmația,BosniașiHer- 
țegovina, voiescă să rupă legă
tură, ce a legată în totdeuna pe 
Croații dalmatinl cu Bosnia și 
Herțegovina.

Și minoritatea italiană ca să-și 
arate mulțămirea pentru sprijinulă 
de care se bucură încă la guvernă 
se declară acum în favorea „limbei 
de stată11 germane și în contra 
unirei Dalmației cu Croații, care 
unire formeză celă dintâiu punctă 
din programulă clubului dietală 
croată.

Așa stau ac|I lucrurile în mica 
Dalmațiă sub auspiciile politicei 
șovăitore austriace,? care a produsă 
și stările nenorocite dela noi.

ZDTZT ^.Z^-i^-Z^-Ă..
Turburările din Creta.

Insula Creta se bucură de cea mai 
deplină autonomia și e administrată de 
Greci, așa că Turcia n’are acolo decâtă 
guvernătorulă ei și armata. In adunarea 
generală a țârii, maioritatea o au Grecii, 
ei dispună prin urmare de sortea popo- 
porațiunei insulei. De aceea a surprinsă 
forte multă nota guvernului gresescQ 
cătră puteri, în care se acusă Turcia de 
râua administrația, de pretinse per- 
secuțiunl, la care ar fi espusă poporațiunea 
grecâscă; ba se mai eficea în notă, că 
i-se împarte poporațiunei turcesol arme, 
că autoritățile — și ele suntă pe mâna 
Greciloră! — sub ochii cărora se în
tâmplă măceluri, împedecă pe familile 
amenințate a fugi, și că prin urmare da
toria guvernului grecă e să intervină, 
dâcă puterile europene nu iau asupră-le 
acestă causă.

Tote acestea însă suntă neadevăruri, 
căci lucrulă stă altfelă. Grecii formeză 
două partide jn’ adunarea generală a Cre

tei. S’au ivită certe între ele. Partida 
cea mai mică a începută a provoca tur- 
burărl, trimise bande armate în dife
rite localități spre a împedecă popora
țiunea dela plata dării. Acestea comiseră 
acte de violență, cu deosebire în contra po
porațiunei rurale musulmane, care se vădii 
nevoită a fugi la orașe, âr între creștini 
se începu o formală mișcare de emigrare. 
Bandele grecescl amintite omorîră cinci 
soldați turci, cari se duceu la apă afară 
din orașulă Canea, âr pe ală șesele îlă 
răniră; provocară lupte sângerâse între 
țăranii din sătulă Kalios, 50 de bandiți 
au furată cassa cercului Cydonia și lo
calității îi deteră focă; alții au năvălită 
în locuințele și câmpurile musulmane din 
unele sate ale cercului Milopotamo, după 
ce locuitorii emigraseră. Aceleași bande 
au atacată fortulă Aya, dâr au fostă res
pinși: au ucisă doi țărani musulmani, au 
atacată câteva sate musulmane dela Er- 
minos și au prefăcută în cenușe sătulă 
Galata, etc.

Acestea suntă faptele „breștiniloră“ 
greci din insula Creta, și cu tdte astea 
totă Grecii cu gura mare! Der răspun
surile puteriloră le-au astupar’o, căci nea
devărurile cuprinse în nota grecâscă erau 
prâ moțate. S’au scârbită pănă și cei 
mai mari sprijinitori ai Greciloră de ase
menea uneltiri nedemne. Prin energicile 
măsuri ce le-a luată Turcia, refusândă 
orl-ce sprijină ală consulului rusă din 
Canea — cu care a fostă îmbiată de 
Rusia — precum și ală orl-cărui altă 
consulă, bandele de insurgenți suntă a- 
prope înăbușite, precum se vede și din 
telegrama ce am primit’o adl.

Estrădarea Iui Boulanger.
In diferite di are francese ca și în 

alte (fiare s’a ventilată multă în cfil0!0 
din urmă cestiunea, dâcă guvernulă re- 
publicei francese pute cere dela Anglia 
estrădarea lui Boulanger, pe temeiulă 
sentinței tribunalului de stată, și dâcă 
Anglia ar satisface acestei cereri, ori nu. 
ț)iarulă orleanistă „Soleilu publică o co
respondență din Londra, în care se dice, 
că guvernulă francesă pote cere estră
darea, deârece Boulanger a fostă con
damnată și pentru ună delictă comună, 
adecă pentru delictulă defraudării de 
bani publici. O estrădare pentru crime 
politice ÎDsă nu pote ave locă.

Dâr și în casulă dintâiu cererea de 
estrădare nu se p<5te adresa guvernului 
englesă, ci numai și numai judelui cur
ții polițienescl (Police court) din Bow
street în Londra, în al căruia cercă locu- 
esce Boulanger. Singură numai acestă 
judecătoră e îndreptățită a esamina în 
pertractare publică cestiunea estradăriiși 
a-o concede seu a-o refusa. O apelațiune 
îu contra sentinței curții Poliției se pote 
face la judecătoria supremă a Curții 
Queen’s bench. Contra sentinței aces
teia apoi nu se mai pâte apela mai de
parte.

Cu tote că judele din Bowstreet cu 
greu ar pute refusa estrădarea, totă nu 
e verisimilă, dice „Soleil“, că guvernulă 
francesă o va cere. Decă Boulanger s’ar 
estrăda, procesulă în contra lui, deorece 
a fostă condamnată in contamaciam, ar 
trebui să se începă din nou. Der esistă 
între Anglia și Francia ună tractată, în 
puterea oăruia estrădatulă pote fi con
damnată numai pe temeiulă acelei crime, 
pentru care s’a făcută estrădarea sa. 
Decă dâr Boulanger ar fi estrădată, s’ar 
pute susține acusațiunea contra lui nu

mai pentru delapidarea de bani publici, 
er acusațiunea pentru complotă și aten
tată în contra statului ar trebui să fiă 
suprimată. Guvernulă francesă se va 
feri dâr de a provoca acesta iritândă 
totodată din nou, prin reînceperea pro
cesului, spiritele în țeră și de aceea se 
crede, că nu va cere estrădarea lui Bou
langer.

Concentrări în Serbia.
Telegrame din Belgradă anunță, că 

ministrulă de răsboiu sârbescă a ordonată 
concentrarea oficeriloră și suboficeriloră 
de tdte armele la esercițiu de arme, ai 
chemărei ântâiu pe timpă de 30 efile, ai 
chemărei a doua pe timpă de 15 efile, 
De asemenea voră fi concentrați dmenii 
din chemarea ântâiu, cari n’au făcută 
nicl-odată serviciu militară, în numără 
de 40—50,000, la eserciții de arme, care 
începă la 22 Augustă v. Se cjice că prin 
acestă măsură se esecută legea militară, 
negligeată pănă acum.

Cehii în armată.
„Narodni Listy* din Praga se plânge, 

că între sublocotenenții, cari au ieșită 
anulă acesta din academia militară dela 
Wiener Neustadt, se află așa de slabă 
representațl cei de naționalitate cehică. 
Intr’ună timpă — efic0 foia cehică — 
când esercițiulă militară e obligatoră 
pentru toți, e de cea mai mare impor
tanță, ca elementulă cehică să ocupe în 
armată acea posițiune însemnată, care-i 
compete după numărulă, după puterea sa 
de a purta dările și după inteligența sa. 
Dâcă elementulă cehică nu s’a bucurată 
pănă acuma în cercurile mai înalte ale 
armatei da favorea și stima cuvenită, 
causa este, că generațiunea de față a 
comandanțiloră superiori a crescută încă 
în atmosfera, în care convingerea națio
nală și consciința de sine cetățenâscă 
erau crime periculose. unârea și dem
nitatea naționalității cehice, precum și 
interesele politice și practice ale Cehiloră 
pretindă însă, ca aceste raporturi să se 
schimbe.

„Narodni Listy“ pretinde, ca părinții 
cehiei să îndemne mai multă ca pănă 
acuma pe fii loră, de a îmbrățișa cariera 
militară și adauge: Față c’ună serviciu 
militară obligatoră așa de estinsă, armata 
celă puțină pănă la ună gradă ârecare 
trebue să devină o armată națională. Și 
în casulu acesta trebue ca și corpulu ofi- 
cieriloru să fiă pătrunsă de sentimente 
naționale. Stăruința de a suprima la ofi- 
cerl convingerile naționale și a-le înlocui 
c’ună orecare patriotismă generală aus
triacă, este o metodă învechită, care 
dealtmintrelea incâtă privescepe Maghiari, 
Polon) și Serii (Croați), a și dispărută.

SCIRILE PILEI.
„Fluger celă distinșii.4*. Sub acestă 

titlu scrie „Budapester Tgbtt“, că foia ofi
cială anunță decorarea deputatului die
tală Karl Fluger cu ordinulă coronei de 
feră cl. 3. Distinsulă e unulă din cei 
mai zeloși membri ai partidei guvernului, 
se află totdâuna între cei mai însuflețiți 
strigători de „eljenM ai ministrului pre
ședinte și nu lipsesce dela nici o votare. 
In cameră vorbesce rară, dâr nu sepâte 
nega, că e aplaudată de amicii săi de 
partidă. Purtarea sa e amabilă, pășirea 
sa modestă și vorbirea sa maghiară su
portabilă. Căci trebue să scii, că d-lă
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Fluger e sasă și deci ar ave dreptulă 
s6 vorbdscă unguresce mai rău. Intre 
deputății sasi ai partidei guvernului elfi 
e celO dintâiu, ale cărui servicii se răs- 
plătescă. D-lă Bausnern încă totă așteptă 
să fiă numită „ comes " și d-lii Schwicker 
n’are pănă acum nici măcară dreptulă 
de a spera. Iți poți ușorii cugeta, că 
colegii sași ai d-lui Fluger îi vorti gra
tula forte cordială și fdrte sinceră.

D-lă Fluger pare-ni-se e deputată 
ală Bistriței. Acum se esplică și bucuria 
lui „Kolozsvar", că Bistrița se „maghia- 
riseză". Sașii se potă „felicita" !

* * *
Tămbălău kossuthistii. Mari pregătiri 

se facă în Pesta pentru serbarea ono
masticei lui Kossuth. Deputatulă Karol 
Eotvos va rosti vorbirea festivă, și după 
elă voră mai vorbi alțl trei deputațl. 
Ună „poetă" scrie poesia festivă. Se va 
face o procesiune prin orașă.

Ce dică cei din Viena la aceste ma- 
nifestațiunl de „lealitate dinastică" ?

* * *
Demonstrațiă antidinastică. Ca și din 

alte părți, așa și de aci s’au dusă mai 
mulțl studențl unguri la inaugurarea Sor- 
bonei din Parisă. Acolo au predată, nu 
se spune cui și unde, chipulă lui Kossuth. 
In urma acesta se comunicase soirea, 
că sublocotenenții în reservă unguri ar 
fi absentată cu intențiune dela acestă 
predare. Acum însă conducătorii depu- 
tațiunei studențiloră desmintă soirea, că 
oficerii ară fi lipsită.

* * *
Nici la morte fără păcate. Râposatulă 

jude curială Iosef Kopacsy a lăsată Kul- 
turgyletului 1000 fi., cari au fostă dațl 
acestuia chiar de ministrulă ungurescă 
de interne Teleky.

Așader ministrulă ia parte fățișă la 
agitațiunile kulturegyletiste în contra na- 
ționalitățiloră !

* * *
S’a batjocuritil elfi insu-șl. In foia 

oficială din Pesta găsimă următorea năs- 
drăvăniă: Lui George Cismaru din Sige- 
tulă Marmației i-s’a schimbată numele 
în „Csaba".

Nici vorbă, că e vr’ună cârpaciu 
Țigană, care șl-a bătută jocă de sine 
însu-șl.

*• *
Grindină câtă oulă de mare e cădută 

în Moravia, asupra orașeloră Grussbach, 
Pohrlitz, Rohrbach, Austerlitz și asupra 
împrejurimei. Multe mii de ferestri au 
fostă sparte, coperișe stricate, și nume
rose persone, mai alesă lucrători de 
câmpă, precum și vite au fostă rănite. 
Paguba e de peste 100,000 fi., o mare 
parte de struguri au fostă nimiciți.

* * *
Cutremuri! de pămentii. In ndptea 

de 16 Augustă, la 1 oră și 48 minute a 
fostă în Iablanița, Bosnia, ună cutremură 
violentă de pămentă în formă de valuri, 
care a durată 6 secunde. La 1 <5ră și 
50 minute a fostă ună asemenea cutre
mură în Mostară, care a durată 10 se
cunde și a fostă atâtă de violentă, în- 
câtă pe linia ferată Mostar-Ostojață s’a 
pricinuită o ruptură de șinl și s’a dărî- 
mată ună zidă.

** *
Omoră îndoiții. Precum i-se comunică 

din Tergu-Mureșului lui „Elenzek", la 
18 Augustă n. au fostă găsite, în locu
ința loră din strada Kovacsecs, morte, 
cu gâtulă tăiată, femeia Dietrich, care 
ducea o viâță imorală, și o fată pe care 
o adăpostise la sine spre scopuri imorale. 
Pe masă s’a aflată ună briciu sângerosă, 
cu care s’a comisă omorulă. Se pare, că 
omorulă s’a comisă din răsbunare, căci 
nu lipsesce nimică din casă.

* , * *
Fortificațiile Bucuresciloră. Națiunea 

a anunțată acum câte-va cjil®, lucră
rile fortificațiiloă Bucuresciloră se aoti- 
vâză multă. Acum mai află numitulă 
(jiară, că chiar în anulă acesta vor fi de
finitivă terminate forturile Jilava, Chitila, 
ȘtefănescI, Mogoșoiă și afumați.

** *

Românii la esposiția din Parisă. Din 
600 de esposanțl români la esposiția 
universală din Parisă, aprdpe 150 au 
obținută recompense, cum anunță după 
o telegramă particulară „Românulă", 
care adaugă, că România e una din ță
rile care a obținută cele mai multe re
compense.

** *
Hipodronă de rangulă ântâiu. A so

sită în Brașovă o societate de gimnas- 
sticl, acrobați și baletiștl, cari încependă 
de mâne seră Sâmbătă, voră da o se- 
riă de producțiuni variate împreunate cu 
pantomime. Societatea constă din 18 
persone, sub direcțiunea: Heinrich Gen- 
hard și Emilia Fektle. Programulă pro- 
duoțiunei de mâne seră se pote vede pe 
placate.

„Corespondența Gaz. Trans“.
Ighiu în 2 Augustă 1889 st. v.

Onorată Redacțiune! Amă așteptată, 
ca din vr’o parte seu alta să se ia no
tiță despre ataculă cu vehemență îndrep
tată contra alegerei de notară din opi- 
dulă Ighiu. Deră, cum vedemă, acesta a 
fostă trecută cu vederea. Venimă însă 
la rendulă nostru, noi cei împroșcațl, a 
atrage atențiunea On. cetitori asupra ar- 
ticulului incriminătoră din „Ellenzek" 
Nr. 182 dela 7 Augustă st. n.

Numitulă articulă conține suculă a- 
celoră nisuințe, cari nu mai ascundă ide
ile de maghiarisare a totă ce nu e ma
ghiară. Anonimulă nu se mulțămesce cu 
exspectorările și încriminările lui contra 
președintelui de alegere Koblos Miklos, 
ci în extravagantulă săă șovinismă lo- 
vesce și în națiunea română, scriindă: 

„Intre mai mulțl concurențl români 
a fostă și ună tânără solidă maghiară, 
care nu numai șl-a depusă esoelentă esa- 
menulă de notară, ci a terminată și eco
nomia cu distincțiune".

Va să îlă dore pe compatrio- 
tulă nostru și cu elă pe toți complicii 
de pânza lui, pentru că s'a alesă ună 
Română ca notară, căci di°®: „®s igy a 
magyarsâg melto indignâtiojâra es sze- 
gyenere a szolgabirosâg kbzponțjân olâh 
lett a jegyzo" (și așa spre cea mai mare 
indignare și rușine a magyarimei a de
venită notară în punctulă centrală ală 
cercului solgăbirăescă ună Română.) Ce 
vrea să dică anonimulă alta, decâtă că 
lăudatulă de D-sa e totodată și notară 
censurată și agronomă? Și noi scimă, că 
agronomia a ascultat’o la „Kolos-Mănăs- 
tură" și multă ne miramă de oe cu atâta 
laudă n’a ocupată vre’o funcțiune de so- 
iulă acela. Alegătorii pe semne mai bine 
l’au cunoscută și n’au lăsată a fi seduși 
de laudele gole, și cu maioritate absolută 
de voturi au alesă pe Betecui Aronă, care 
prin diligința, moralitatea și pracsa-i cu
noscută în urma unui serviciu îndelun
gată s’a făcută demnă de acelă postă, 
pe când Demeter Samuil, alesulă opo- 
siției maghiare din Ighiu, prin pracsa de 
câteva luni nici odată nu credemă că ar 
fi oorăspunsă oficiului de notară.

Intorne-se deci la capta lui (Schuster 
bleib bei deinem Leisten). Rău cală de 
bătăliă sl-a alesă d-lă anonimă în nu
mele consoțiloră săi, și nu era consultă 
ca lovindă în președintele electorală să 
lovâscă și în națiunea română.

Pentru că prin aceea se face des
tulă lumină, că unde țîntescă frații ma
ghiari, când dice: „epen anyira elszomo- 
ritd, midon lâtja az ember azt, hogy a 
magyarosadăsnăk elhintett magva nemesak 
hogy gyumblcsot nem teremy, de meg 
gybkeret sem verhet" — (e cu atâtă mai 
întristătoră, cu câtă vede omulă, că să
mânța aruncată a maghiarisării nu numai 
că nu aduce rode, dâr nu pote nici măcară 
să prindă rădăcină). Eră mai departe (jice: 
„La pdlele munțiloră centrală maghiari- 
mei, care e mică la numără, este Ighiulă, 
unde este datoria fiecărui cetățenă a 
cultiva idea de stată maghiară și a lăți 
oultura maghiară, ddr este mai cu sâmă 
datoria fisolgăbirăului".

Cine mai pdte nega dintre dmenii 

onești, că contrarii noștri politici nu mai 
la idea de maghiarisare cugetă, deși e o 
ideă nebună, ba în orbulă loră fanatismă 
pretindă ca chiar oficiile cu forța să 
surape totă ce a stată înainte, ca și 
când legile ar fi numai o umbră pentru 
dânșii.

Mai are cineva cutezare să cjică., că 
pretensiunea omeniloră acestora nu e 
sprijinită și de cei mai mari, când în 
orba loră trufiă pretindă ca să nu se 
observe nici o lege, ba să fiă aceia des- 
tituițl, cari nu facă după pofta loră. Că 
uite în contra alegerei, unde toți alegă
torii au fostă de față, unde tote voturile 
se scie care oui s’au dată, și unde sol- 
găbirăulă a pusă în loculă primă pe fa- 
voritulă Demeter Samuil și lângă dân- 
sulă doi Români, numai ca împărțindu-se 
voturile să potă eși Demeter, și unde cu 
tote astea a eșită Betecui ca ală treilea 
candidată, nu numai învinovățăscă pe 
solgăbirău, der se folosescă de ună lim- 
bagiu nepotrivita și rușinătoră pentru 
omeni, cari pretindă a avă cultură.

Ii dore pe Maghiari, că de vr’o 40 
ani și mai bine s’au perondat numai din 
48 încoce vre-o șepte notari, precum au 
fostă după cum am audită : ună Bordd 
Kâroly, Pap Lâszlo, Ajtai Lajos, Molnâr 
Lajos, Baranyai Istvân și Bereczki J6- 
zsef și toți Unguri, toți aleși de Români, 
fiind-că maioritatea opidului e română și 
totuși Românii n’au făcută cestiune de 
naționalitate, cum facă Maghiarii din ale
gerea unui „olâh" în centrulă poleloră 
munțiloră!

Cine mai pote deră susține cu frun
tea ridicată, fiă acela chiar și ministrulă 
Tisza, cumcă frații Maghiari prin Kul- 
turegyletulă loră numai limba maghiară 
ar vrea să-o ridice ? Nu dovedesce des
tulă anonimulă, care e țînta Kulturegy- 
letului ? Aceea se constateză și prin 
împrejurarea, că de aici încolo nici no
tară de Română să nu se mai alegă, 
Did jude (birău), pentru-că candidarea 
după lege nu alegătorii suntă îndreptă
țiți a-o face, ci solgăbirăulă, după cum 
s’a adeverită la alegerea de notară pre
cedentă din Ighiu, că dintre Români nici 
unulă măcară n’a fostă candidată de 
szolgăbirăulă, ba, pe unii amenințându-i 
cu forța să abc că, așa dintre trei can
didați unguri fu alesă unulă, care după 
servițiu de trei ani pentru delapidare fii 
silită a demisiona. Totă așa a fostă la 
alegerea de jude (birău) din Ighiu, când 
asemenea trei Unguri fură candidați și 
prin maioritatea Româniloră fu alesă 
Demeter Samuil ca jude (birău), față 
cu care în 1888, după o funcțiune de 6 
luni, în urma unei investigațiunl din par
tea inspectorului de dare, s’a constatată o 
delapidare de 500 fl., care nu seim decă 
s’au restituită, ori ba. Atâta scimă, că 
și astădl funcționeză ca jude [(birău). 
Că pe ce cale, o voră sci alții, deca nu 
pe calea Kulturegyletului, ori doră pe 
calea forții brutale!

Unu interesatu.

La studiulâ limbei române.
Brașovă, 16 Iunie 1889.

(Urmare.)

Față cu răspunsurile ce le-a dată 
d-lă adv. D. Păscuțiu la întrebările mele, 
observeză următorele:

Sunt negreșită și pe terenulă lim- 
bistică legi și factori, cari prin influința 
loră producă alterațiunî seu deferențiațiunl 
fonologice, morfologice și semasiologice. 
Scopulă supremă și ultimă ală tuturoră 
scrutăriloră este, nu numai de a arăta 
cum s’au desvoltată fenomenele fonolo
gice, der și de a arăta, pentru ce s’au 
desvoltată așa, după cum s’au desvoltată. 
Nu e de ajunsă a cerceta și a formula 
legile, după care se nască și dispară su
netele, ci se recere, să arătămă și fac
torii fisiologicl, psichologicl, seu de ori 
ce natură, cari contribuescă la modifica- 
țiunea suneteloră și a înțelesului cuvin-, 
teloră.

Domnulă autoră a și căutată să arate 
și factorii, cari au contribuită în cuvin

tele șerbă, șerbescu, Șerbană, ca să se pre
facă s latinescă din servus în ș. Este 
pre adevărată, că în cuvintele șerbii, șer
bescu, Șerbană pe s nu l’au prefăcută în 
ș Romanii, ci geniulă limbei române, 
care necondiționată îșl cere drepturile 
sale, der apoi și geniulă se schimbă cu 
timpulă prin diferite cause : prin acțiuni 
climaterice, telurice, prin traiulă vieții, 
prin influința altoră popdre, cu care vine 
ună pop oră în contactă, prin ameste- 
culă cu alte popore. Eu nu credă, că 
factorii înșirați au influințată toți asupra 
lui s, nici în șirulă cum îi înșiră auto- 
rulă. Pentru ca să se prefacă s în f a 
fostă de ajunsă, ca să urmeze după elă 
ună e palatală, care cuprinde în sine ună 
i seu ună 7-otă palatală, care preface în 
șuerățore atâtă pe t, d, s, câtă și pe c, g. 
Romanii seu Latinii dimpreună cu Gre
cii seu Elinii aveau ună e palatală seu 
ie, care în scriere l’au însemnată simplu 
cu e, după cum facemă și noi scriindă: 
eZu, eram și pronunțândă: ielă, ieram și 
alte multe de acestea.

Cuvântulă servus, precum și șerbii ală 
nostru însemneză, după întrebuințarea 
lui, robii și nu slugă, eră după etimolo- 
giă legată și stă în strînsă ^legătură cu 
ună verbă scro a lega, de unde vine și 
series, șiră în locă de șieră. Servus stă în locă 
de sere-gvos seu sero-gvus. DecăRomanii seu 
Latinii ară fi desvoltată șuerățore său ar 
fi avută b, atunci ar fi disă și ei șervus, 
sbro-gvos, deră fiindă că la ei în timpu
rile mai vechi nu era li, de aceea au 
numai ie în locă de b, apoi și b se nasce 
din eo, din care pote răsări seu ee, apoi 
”e, seu 00, apoi o . E întrebare forte mare, 
că în cuvintelele cu oe au pronunțată 
Latinii b sau eo, ca în Oneo, Petreo, de 
unde la noi se făcu Petree, apoi Petre. 
Șuerătura lui s în șerbă pote să fiă la 
noi chiar o moștenire din fonetismulă 
daco-tracică, că și Albanezii, cari suntă 
urmașii direcțl ai vechiloră Ilirl, dică 
șerbeni, eu șerbescu (slujescă) cu jși cui 
în locă de v.

Cuventulă șerbă în înțelesă de „robă" 
vine desă în cărțile vechi bisericesftl, 
deră în înțelesulă de „slugă" nu vine 
câtă sciu eu nicl-odată. Ca nume de 
familiă Șerbă, Șerbană se află forte desă. 

Noi numai acei v latinescl i-amă 
prefăcută în b, cari au avută ună g îna
inte de v, ca în limbă-lingua, cerbă-cer(g)- 
vus, corbă-cor(o)g-vus, berbece-gver-gvex, 
ferbu-fer(g)veo, așa și ser(e)bu-ser(g)vus, și 
servius totă una cu sergius, care vine dela 
sergus și ăsta din seregus.

„Șerbană" vine desă și ca nume pro
priu de persdne. Nu de acjl de erl, ci 
de sute de ani se întrebuințeză Șerbană, 
ca nume propriu personală, cum ne arată 
istoria domniloră României, între cari 
se află și numele Șerbană. Șerbană pote 
veni prea ușoră din Servianus, lăpădân- 
du-se i de după b, prefăcută din v. Mai 
avemă cuvinte, în care a dispărută i 
după b, și trebue să vină dela șerbă de-a 
dreptulă. Servus la Romani nu însemneză 
de felă „slugă", ci numai „robă", eră 
„slugă" se cji°e famulus și minister, de 
aceea nici nu șl-a putută căpăta numele 
dela servare, nici nu s’au făcută din 
servatoră servitoră. Este adevărată, că 
noi Românii cărturari din Ardeală, din 
Ungaria și din Bănată amă întrebuințată 
dela anulă 1848 „slugă", „slugescă", 
„șerbă", „șerbescă", în locă de „robiă", 
„șerbitute", deră apoi numele propriu 
„Șerbă", „Șerbană" și cuventulă „șerbă" 
în înțelesă de „robă" suntă în limba 
nostră de vecurl. Cuventulă „șerbă" 
în locă de „robă" l’am aflată încă în- 
tr’ună manuscriptă din 1696 sub forma 
șerăbi. Așaderă cuventulă „șerbă" în 
locă de „robă" se mai întrebuința pela 
finea sutei a XVHI. Cuventulă „șerbă" 
seu „șerbă" s’a pronunțată odinidră 
șiărăbă, de .aci șiorebo, apoi șierebu, de aci 
șerbă, ca ciărășă, dorești,, dureșă, cereșu, 
apoi cireșă. Chiar cuventulă și se află 
îd monumentele vechi: șă, șe, șâ, și acuma 
și, și. Cuventulă șorece este forte im
portantă din punctă de vedere fonolo- 
gică, pentrucă șuereză pe s înainte de 
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o, căci latinesce este sorecs. De unde 
vine unti e seu unii i înainte de o, care 
se prefacă pe s în ș? După legile orga
nice fonologice nu se pote esplica. Aici 
seu trebue să presupunem^, că cuvântulfi. 
sorex a fostă saurex, de unde în limba 
română, ca fiica limbei rustice romane, 
s’a făcută seorexe, apoi siorece și în 
urmă șlorece, seu trebue sS admitemă 
influința unui poporă străină. Peste 
șodă, sopârlă trecă, deși șopârlă este în
rudită cu cuvântulă Albaneză de acelașă 
înțelesă, care încă se începe cu șueră- 
torea ș și cu o.

Acuma să trecă la cuventulă „săninău 
seu „sărinău, cum se cjice pe unele locuri. 
Despre „sănină“ clice domnulă autoră, că 
se pronunță în totă Bănatulă seninii cu 
e curată, aducendă încă de esemplu cu
ventulă secere, care nu sciu dacă se pro
nunță cu trei e curați seu numai cu doi, 
pentru că pe la noi se pronunță sdcere 
cu doi e curați, eră nu secere cu toți trei e 
curați. In „secere“ s nu s’a șuerată din 
causă, că e produsă din i născută din a 
prin asimilațiune, așa că sicilis stă în 
locă de saceles, seceles, sicilis, așa și în 
secure e este derivată din a și stă în le
gătură cu scwgim. Eu credă, că în Bă- 
nată se dice seninii, că și pe aici se dice 
seninii, ba chiar slenină să aude pronun- 
țându-se de cătră unii 6menl, mai alesă 
de femei. Colo prin Ardelă se aude nu
mai sănină. Care din acestea două pro
nunțări este mai vechiă cea cu e seu cea 
cu ă? Eu credă, că pronunțarea cea cu 
d în limba românescă este cea mai vechiă 
și cea cu e este derivată din cea cu & 
prin asimilațiune progresivă. Formă mai 
vechiă a cuvântului sănină a fostă sănenă, 
de aci unii Români au făcută senenw, asi- 
milindă pe £ cu e, ca în pereche din „pă- 
reche“, perete din „părete“, streinii din 
„străină“, ștejară din „stăjariu“, meste- 
cănă din „măstacănă", letinescă din „lă- 
tenescău. Latineșce este ce-i drept serenus 
cu doi e, deră la noi e celă dintâiu s’a 
prefăcută în ă, și s nu s’a făcută ș, din 
causă că după s a fostă ună v odinioră, 
prin urmare serenus a fostă sverenus, ca 
și la pronumele să latinesce se, care a 
fostă sve odinioră.

Acuma să trecă la cuventulă sărbeză. 
In acostă cuvântă nu s’a,.prefăcută s în 
ș, din causă, că $ este derivată din z și 
a fost zărăbezu. Cuvântulă e compusă din 
zără lumină, albă și băniezu facă, din bă- 
nieză se făcu băieză. Bani la Albanezi 
însemneză facil. Sărbeză însemneză deră 
îmi facil (ți albă, ducă lume albă, petrecă 
îmbrăcată luminată în haine albe și curate. 
Chiar lume albă nu însemneză alta de- 
câtă lumină albă.

Sărbătorile au fost pentru poporul Ro
mână totdeuna cjR0 luminate ca și dies 
festi ale Romaniloră, unde adjectivulă 
festus însemneză luminată. Dela înțelesulă 
acesta primitivă se derivă tdte celelalte. 
Z a trecută în s, ca în busumflu din 
„buză umflu“ și ca în bossonariu din „bo- 
zzonariu“ Servo și observo latinescl stau 
în legătură cu grecesculă âQob vădă 
care a fostă svorao.

Limba și Gramatica, și așa și orto
grafia nu sunt scopulă, ci numai mijlo- 
cele, prin care ne putemă câștiga cunos- 
cințe și sciința; de aceea cu câtă va fi 
ortografia și gramatica unui poporă mai 
simplă și mai ușdră, cu atâta mai cu- 
rândă va pute acelă poporă să’șl câștige 
cunoscințe și sciință, apoi cu atâta se 
va pută răspândi mai iute și mai tare 
cultura spirituală în poporă, ceea ce a- 
duce cu sine și cultura morală și bună
starea materială.

Ortografia trebue să fiă câtă se păte 
mai simplă. Fiecare sunetă din limbă să 
se scrie numai cu ună semnă și fiecare 
sunetă să’șl aibă semnulă său propriu. 
Etimologia produce mari încurcături, așa 
că de multe ori nu scii cum să scrii 
ună cuvântă, așa cuvântulă nostru masă 
vine dela clasiculă mensa, seu dela rus- 
culă mesa. Din mesa se făcu measă, apoi 
maasă, de aci masă, din masă se derivă 
măsuță, măsariu, măsăriță și măsărdsă, eră 
nu dela measă, de aceea scriemă pe ă 

cu a cu semicerc și nu cu e cu semicerc 
(ă.) Cuventulă nostru vareță contrasă din 
vaarcță seu veareță corăspunde clasicului vi- 
ridia și rusticului verdia, plurală verețe și 
derivatulă vărețariu nu-lă vomă scrie „văr- 
<jariu“, că nu vine dela verețe, ci dela vareță.

Princiiulă etimologică est forteep 
greu și cu totulă nepractică, celă fone
tică încă îșl are relele sale, că împarte 
limba în dialecte, pentru că unele cu
vinte au mai multe pronunciațiunl, care 
tote suntă bune, așa se dice mă, măi, 
mări, mare și more, încăpu, închepă și în
capă ș. a. m. Decă vom numi diferen- 
țările, evoluțiunile fonologice, morfolo
gice și semasiologice, ce s’au esoperată, 
în limba nostră în decursulă vecuriloră 
corupțiunii, 8tuncl tdtă limba românescă 
nu e altceva, decâtă o corupțiune colo
sală a limbei clasice latinescl seu a lim
bei rustice romane latine. Unitatea 
limbei este pentru noi Românii o nece
sitate forte mare. Acesta o putemă 
ajunge și susține, decă noi Românii din 
Austro-Ungaria ne vomă desbrăca de 
prejudețele acelea ce s’au înrădăcinată 
în noi, că noi și numai noi suntemă 
chemați a reforma limba românescă și 
că cei din România să urmeze în gra
matică și în ortografia după principiile 
ndstre. De astfelă de prejudețe iluso- 
rice și utopistice să ne desbrăcămă câtă 
mai curândă. Noi Ardelenii, Ungurenii 
și Bănățenii prin separatismulă și esclu- 
sivismulă nostru încăpățînată spargemă 
și unitatea gramaticală și ortografică, din 
care apoi urmeză și spargerea unității 
limbistice. Separatismulă și esclusivis- 
mulă nostru gramaticală și ortografică 
ne aduce la separatismă și esclusivismă 
literară. Separatismulă literară pro
duce cultură separatistică , ceea ce 
nu ne păte aduce nici ună bine, 
ci răulă celă mai mare. Noi numai la 
racjele culturii române ne putemă în- 
căldi, îndulci și înveseli.

La noi nu se potă forma poeți mari, 
nici filosofi, nici juriști, nici literațl mari, 
că le lipsesce terenulă necesară. Multe 
ar mai fi de disă, deră nu-mi mai pierd 
timpulă, că generațiunea cea bătrână tot 
nu se va desbrăca de prejudețele, în 
care a îmbătrânită. Generațiunea cea 
tânără și cele viitore voră putea mai 
ușoră să apuce pe altă drumă mai feri
cită și mai salutară.

După acestea să trecă la unele ces- 
tiunl ortografice, care mi-le pune dom
nulă D. Pascuțiu și anume mă întrebă, 
că cum credă, că ar fi mai corectă a 
se scrie românesce următdrele cuvinte 
latine: novem, nobis, nova, ova, rosea? Eu 
le-așă scrie în chipulă următoră: nouă, 
nouă, nouă, ouă, roșie. Nu-i vorbă și no
bis se pote scrie nouă, precum și vouă și 
două, că nu-i nici ună păcată de mdrte. 
Homofonine mai avemă noi și altele în 
limbă, așa latină dela lavatina, și latină 
dela latinus, care după etimologiă și după 
semasiologiă n’au nimica una cu alta.

Nu potă sci încâtă va mulțămi mo
dulă meu de scriere pe domnulă autoră 
întru tote. Este pre adevărată, că voca
lele nostre cele întunecate ne facă mare 
greutate ținendu-ne de etimologia limbei 
române, și unde nici cu acesta nu pu
temă să o scotemă la cale, suutemă si
liți, să ne luămă refugiulă și la limba 
latinescă. Noi nu putemă ignora cu 
totulă trecutulă limbei nostre , nici 
nu o putemă rupe totală cu limba lati
nescă, că aceea este basa și matca limbei 
nostre, deră nici nu trebue să ne ținemă 
ca orbulă de gardă de limba latinescă, 
ca să mergemă pănă acolo, încâtă de 
dragulă celă mare cătră limba latinescă 
să ne schilodimă limba ndstră românescă. 
Să ținemă semă de modificațiunile și de 
diferențările, ce s’au operată în decur- 
snlă veacuriloră în limba românescă. 
Numai ținendă semă de tote vomă merge 
bine și ne vomă ajunge câtă mai cu- 
rândă scopulă dorită, care este unitatea 
limbei și unitatea culturei naționale ro
mâne, ceea ce o și putemă ajunge, nu
mai să domnâscă între noi bună înțele
gere și spiritulă dragostei frățescl.

In urmă mai atinge cu durere au- 
torulă împrejurarea, că de când suntemă 
redivivl și încă totă n’amă putută lă
muri : ortoepia, ortografia, etimologia, 
sintacsulă și prosodia. Lucrurile acestea 
nu se lămurescă, așa ușoră, după cum 
i-se pare domnului autoră. S’au făcută și 
în direcțiunea acesta începuturi și credemă, 
că nu va trece multă timpă și se voră 
lămuri tote cinci părțile fundamentale 
ale gramaticei, deră și în părțile acestea 
cinci ale gramaticei române domnesce 
mare neînțelegere, că unii filologi în 
ortoepie voră să adopteze principiulă 
analogiei, eră alții nu voră să audă nici 
într’ună chipă de aplicațiunea princi
piului analogiei. Ba unii voră să învie 
și să aplice archaismele și în ortoepie. 
In ortografia domneșce încă cârtă între 
etimologiștl și între fonetiștl, de unde 
vine și răulă în ortografia. Decă odată 
se voră fi putută înțelege filologii 
noștri asupra principiilpră fundamentale, 
ceea ce este lucrulă celă mai greu între 
filologi, atunci desvoltările ulteriăre sunt 
numai o simplă jucăriă. Noi Românii 
amă începută numai erl alaltăerl a ne 
cultiva limba și nu e nici o mirare, că 
încă n’am putută ajunge să avemă o 
carte didactică gramaticală, care să îm
brățișeze tdte cinci părțile fundamentale 
ale gramaticei și să le desvolte după tote 
recerințele didactice, pedagogice și șciin- 
țifice.

Alte neamuri cu multă mai luminate 
decâtă noi, cum suntă Nemții și încă 
n’au o gramatică, care să corăspuncjă pe 
deplină tuturoră recerințeloră ți postu
latelor. Firește, că acesta nu-i nici o mân- 
găere pentru noi, din contră este ună 
faptă destulă de tristă, care nu ne pote 
inspira nici o încredere în viitorulă nostru 
celă mai apropiată. Totuși începuturile 
făcute pănă acuma ne autoriseză a crede 
că nu va trece multă timpă și dorințele 
D-lui Pascuțiu, care sunt și dorințele tu- 
toturoră Româniloră, se vor realisa. Pănă 
atunci să ne mulțămimă cu resultatele 
obținute pănă acuma. In urmă rogă pe 
D-lă D. P. să mă erte, că n’am putută 
publica răspunsulă său pănă acuma.

Dr. Vasilie Glodariu 
prof. gimn.

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

Berlinu, 23 Augusta. „National- 
Zeitung“ susține soirea, că Sze- 
chenyi în curendă va părăsi pos
tulă de ambasadoră în Berlinu.

Colonia, 23 Augustă „Kolnische 
Zeitung“ anunță: Apokorona, punc
tual centrală ală mișcăriloră in- 
surgențiloră din Creta, s’a predată 
fără resistență și a trimisă o adresă 
de supunere cătră Sultanulă.

Strassblirg, 23 Augustă. După 
esercițiile de luptă, împăratulă, pe 
când se întorcea, a fostă salutată 
cu entusiasmă. Mulțimea adunată 
înaintea palatului împerătescă a 
cântată „ Wacht am Rhein “.

Sofia, 23 Augustă. Sciri sosite 
aci anunță, că a sosită în Belgradă 
o corabiă încărcată cu arme.

Petroleulu.
Despre concurența cea mare ce s’a 

înoinsă între petroleulă americană și ru- 
sescă (caucasică) pe piața internațională, 
se scrie, că petroleulă rusescă a isbutită 
a domina piațele din Orientă, Ost-india 
și China, der că șl-a câștigată o parte 
însemnată și în aprovisionarea Europei.

Așa de pildă Marea Britaniă a im
portată în anulă 1888 cu totulă 1.8 mi- 
liăne barele de petroleu șl între aceste 
nu mai puțină ca 549,000 barele de pe
troleu rusescă. Producțiunea petroleului 
în America a fostă în 1888 de 20 mi- 
lidne măjl metrice, în Rusia de 6 mili
one măjl metrice > și producțiunea ru
sescă din păcură de Galiția 600,000 măjl 
metrice, așa că Rusia participă la con
sumarea totală de petroleu a lumei, care se 
prețuesce la 26 milione măjl metrice , cu 

mai multă ca 20 de’procente. Numai din 
Brasilia s’au îmbarcată în anulă trecută 
2.5 milione barele de petroleu rusescă. 
Consumația de petroleu pentru Austria 
e calculate cu 1.57 miliăne măjl metrice 
seu 33/4 chilograme pe capă, pentru 
Rusia cu 4 milione măjl metrice seu 
4‘/2 chilogr. pe capă, pentru Germania 
cu 5.6 milione măjl metrice seu 12 ch. 
pe capă.

Consumulă de petroleu ală Austriei 
e der relativă forte mică, consumația cea 
mare a Germaniei însă este o dovadă a 
industriei desvoltate și a intensivei acti
vități a poporațiunei sale.

DIVERSE.
Furtii în hotelQ. Din Frankfurt se 

anunță, că unei familii americane, ce lo
cuia într’ună hotelă de acolo, i-s’a furată 
o sumă de 60,000 mărci.

Tergd de fete în Afganistanu. In 
Cabulă, capitala Afganistanului, se ține 
regulată totă la două luni târgă de fete. 
Acestea suntă furate cele mai multe și 
cu câtă suntă mai fragede, cu atâtă 
suntă mai cu preță, 25—30 de ruble 
una. Acesta comerță îlă facă numai 
Mohamedanii. Guvernulă persană pare 
a fi dispusă să împedece acestă soiu de 
comerță cu carne de omă.

Cursul u pieței Hrașovii
din 23 Augustă st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.42 Vend. 9.45
Argintă românescă - „ 9.40 n 9.43
Napoleon-d’orI - - - „ 9.43 H 9.46
Lire turcescl - - - „ 10.70 10.75
Imperiali - - - - n 9.70 9.75
GalbinI . „ 5.58 5.6C
Scris, fonc. „Albina"67o „ 102.— n —.—

n n n n 98.59 M 99.—
Ruble rusescl - - - „ 1-22— 1-23-
Mărci germane - - „ 58.— 58.35

Cursnlă la bnrsa de Viena
din 22 Augustă st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 99.75 
Renta de hârtiă50/8 ------ 94.85 
Imprumutulă căiloră ferate ungare - —.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 100.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostă ungare (3-a emisiune) - - 112.25 
Bonuri rurale ungare ----- 104.70 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.70
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.70
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.70
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.70
Bonuri croato-slavone ----- 105.— 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ------- 99.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 138.40 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 129.50
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.65
Renta de argintă austriacă - - - - 84.75
Renta de aură austriacă ----- 109.70 
LosurI din 1860 ------- 449,—
Acțiunile băncei austro-ungare - - 907.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 316.75 
Acțiunile băncei de credită austr. - 305.— 
Galbeni împărătesei- ------ 5.64
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9.46
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.30
Londra 10 Livressterlinge - - - - 119.10

Editoră și Redactoră responsabilă: 
□r. Aurel Mureșianu.

„ALBINA", 
înștiința ie creiitii și ie economii

ESCOMPTBZA R1ESSE BUNE 
cu 6%, 

actfrdă împrumuturi cambi
ale CU 6l/2o/o--7°/o, carlpelângă 
o reducere cor6spunc|etdre a 
sumei cambiului și întru câtă 
starea numerariului din cassă 
ar permite, se potlî și de 
mai multe ori prolongi.

Informațiuni mai de aprope se 
potă lua cțilnicu în Inroulu insti
tutului, piață No. 90 dela 8—2 
ore d. a. 87,12
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DESCHIDE ABONAMENT PE ANUL 1889 
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AMICULU FAMILIEI. piară beletristică și enciclopedică-literară— cu ilustrațiunl.— Cursulă XIII. — Apare în 1 și 15 cp 
a lunei în numeri câte de 2—3 cdle cu ilustrațiunl frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiuni literare și 3ciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl din patriă și străinătate; și prin glume, în mare parte 
ilustrate, nisuesce a face câte o dră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturoră indivicploră 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregii e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franc!, lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. ’Qiaru bisericescu, școlarii și literarii — cu ilustrațiunl. — Cursulă XV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2‘/2 — 3‘/2 cdle, și publică portretele și biografiile archiereilorii și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
trațiuni, —mai departe articlii din sfera tuturoru sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiuni, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totu soiulu de a- 
menunte și soiri cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregu 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru.
Numeri de probă se trimită gratisu ori-cui cere.

1,52—21
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Renascerea limbei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și UI. Prețulă broș. 
I. H. câte 40 cr. — Broșura HI. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl.

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

Barbu cobzariulfl. Novelă origi
nală e Emilia Lungu. Prețulă 15 cr.

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

Idealulâ perdutfl. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulă 
15 cr.

Opera unui omu de bine. Novelă 
originală.—Continuarea novelei: Idea- 
lulu pierdutu de Paulina C. Z. Rovi- 
nar. Prețulă 15 cr.

Miseriile sociale. Novelă de Pau
lina C. Z. Rovinaru. Prețulă 20 cr.

Fântâna dorului. Novelă poporală 
Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

CodreanO craiulfi codrului. Baladă 
Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.
Ultîmulu Sichastru. Tradițiune de

Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.
Bunica și Nepoțeluld. Schiță din 

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

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

Elu trebue să se însore. Novelă 
de Maria Schwartz, traducere de N. 
F. Negruță. Prețulă 25 cr.

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

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

Hermand și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantină Morariu. Prețulă 50 cr.
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Ifigenia în Tauria. Tragedia în 5 
acte după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

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

Poesii, de VasiliuRanta-Buticescu. 
Unii volumă de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țuia redusă (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

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

Tesaurulfi dela Petrosa seu Cloșca 
CU puii ei de auru. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețulă 20 cr.

Biblioteca Șatenului Românii. Car
tea HI și IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 
la ambele 50 cr. — câte una deosebi 
30 cr.

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

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

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

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

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

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

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

Catechese pentru pruncii școlari 
din școlele poporale. După George 
Mey preotă în Schorzkirch din diecesa 
de Rottenburg de Titu Budu parochă 
gr. cat. în Satu-Siugatagu, protopopulă 
distr. Mara, adm. Vicarială alfl Mara
mureșului etc. etc. Edițiunea II. Pre
țulă unui esemplară cu porto francată 
1 fl. 05 cr.

Din trecutulă Silvaniei. Legendă 
de Victoră Russu. Prețulă unui esem
plară cu porto francată 1 fl. 05 cr.

Prin morte la victoriă. Comediă 
într’ună actă. După A. Kotzebue lo- 
calisată de Irina Sonea n. Bogdană. 
Prețulă unui esemplară 10 cr.

Influința mândriei. Novelă de Pau
lina C. Z. Rovinaru. Prețulă unui e- 
semplară 30 cr.

Cuvântări bisericesc! în fote săr
bătorile de peste anu de Ioanii Papiu. 
— Ună volumă de peste 24 cole 8° 
mare, hârtiă fină. — Numele d-lui I. 

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

Papiu este multă mai bine cunoscută 
clerului română, decâtă sS fiă de lipsă 
a mai recomanda acestă nou productă 
ală d-sale. Clerulă română a învă
țată a’i aprețui scrierile d-sale pentru 
însemnata loră valore literară.—Noulă 
tomă de predici întrece însă tote vo- 
lumurile de predici edate pănă acum, 
prin întocmirea sa — avândă o notiță 
istorică la fie-care sărbătore, — care 
arată timpulă introducerei, fasele prin 
cari a trecută și modulă cum s’a sta
bilită respectiva sărbătore. — Prețulă 
unui esemplară cu porto francată e 
2 fl. v. a.

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

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

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

Resultatele filosofiei seu cunoscin- 
țele cele mai de frunte despre natura 
spirituală a omului, despre relațiunile și 
scopulă lui espuse în modă populară 
de profesorală Dr. Iosifă Frapporti și 
prelucrate în traducere liberă (cu fa
cultate dela autorulă) de Ioană Papiu. 
—Acestă opă, care se estinde pe 11, 
cole 8°, e forte acomodată ca premiu 
pentru cei ce absălvă scola poporală, 

se vinde cu prețulă numai de 50 cr 
esemplariulă spedată franco.

Manualu catecheticii pentru primii 
an! scolastic!, prelucrată după I. A. 
Fritz de Basiliu Rațiu, fostă profesor 
de s. scriptură, catechetică și meto 
dică în seminariulă archidiecesană din 
Blașiu, actualmente vicară archiepis- 
copescă în Făgărașă.—Acestă opă de 
mare însemnătate pentru literatura ca
techetică româna este o prelucrare li
beră, schimbândă unele aplicări prac
tice cu altele recerute de relațiunile 
și lipsele băiețiloră noștri, er ceremo- 
niele bisericescl înlocuindu-le cu cele 
prescrise și usitate în biserica nostră 
română. In note se arată și procederea 
ce are să o observe catechetulă față 
cu disCipulii săi. Acestă scriere are 
să fiă ună îndreptară în mâna cate- 
chețiloră, învățătoriloră și a părinți- 
loră la instrucțiunea religiosă-morală, 
ce au să o dea miciloră băieți.—Pre
țulă unui esemplară din acestă opă,— 
care portă clausula aprobărei prea ven. 
Ordinariată metropolitană din Blașiu 
și care cuprinde 222 pag. 8°, avendă 
mai multe poesii în textă, — este 1 fl

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

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

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

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

Cărticică de rugăciuni și cântăr! 
pentru pruncii- școlari de ambe secsele. 
Cu mai multe icone frumose. Prețulă 
unui esemplară e 10 cr.; 50=3 fior.; 
100=5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru
mose. Prețul unui esemplar legat sped at 
franco e 12 cr., 50 esemplare 5 fl., 
100 esemplare 9 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosd. 
Prețulă unui esemplară legată și spe
dată franco e 15 cr.; 40 de esem
plare 6 fl.; 100 esemplare 10 fl.
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