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Scrisori neir&ncatp nu se pri- 
m*-scu. Manuscripte nu se re- 

trimitu ’
Birourile te anuntinri

Brașcvu, piața mire Nr. 22. 
Insei Hte miu primetâcft în Viena. 
Rudei! A' ■ . Haiixtiudr'ii d- Vofjltr 
(fdUMaaii. Seim UI. .Ucu».
Rt. . i. .H.lHku.A.Oppt ■ . J. ZM»i- 
tul* fu în Budapesta : .4. Y.i>old- 

1 ilt 1
în Frankfurt: b'.L.I/aabt: în Ham- 

burg : I Stmier.
Prețulu inserțiuniloru : o seria 
gtu’monilu pe o colona 6 cr. 
si 30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mm dese 

după tarifă și învoieli».
Reclame pe pa^iua IlI-a o se

ria 10 cr. v. a. seu 30 buni.
AHULtJ LI

-Gazeta11 iese în fic-care di, 
Ătanainfiiie pentru ABsno-Uugana 
Pe unu anu 12 fl.. po șâse luni 

6 fi., pe trei luni 3 fl.
Pennn România și străinătate:

Pe unu anu 40 franci, pe șese 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Se p ren u mo ră !a tote ofi- 
cielo poștale din întru și din 

afara și la <id. colectori.
AtonameDiiiln pentru Brașovii: 

la administrațiunn. piața mare 
Nr. 22, etagiulu I. : po unu anu 
10 fi., po șese luni 5 fl., po trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu dusul u în 
casă: Pe unu anu 12 fl.. pe 
șese luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu esemplaru 5 cr. v. a. s^u 

15 bani.
A tatu abonamentele cfttu și 
însoriiunile sunt a se plăti 

înainte.

Nr. 37. Brașovii, Vineri, 19 Februarie <2 Martie) 1888.
Brașovu. 18 Februarie, 1S88.

Dela Berlina ne sosesce soirea,
< ă valorile rusesc! au scăzută din 
nou in moda considerabila. Până 
alaltăei! agiulu pentru rublele de 
aurii se urcase la bursa din Ber
lina la 98'7 procente, așa că pen
tru lt)O de ruble de auru trebuia 
se se dea 198-7 ruble de hârtia. 
Acum prețuia rublâlorfl de hârtia 
a scădutu și mai multă. Panica 
ce. domnesce din causa acestei 
crise de bani între posesorii de 
valori rusescl este mare.

Oereetându-se după căușele a- 
cestei aparițiuni s'a vorbita de 
multe, fără inse a se afla pănă 
acuma cea adevărată.

Unii dicu că neîncrederea, pie
ței de bani s’a produsa prin fai- 
mele ce sau lățită asupra unui 
proiectă ală ministeriului de fi- 
nance rusesca. In acestă proiectă, 
se di ce, se tracta de aceea ca sta
tală și companiile de drama de 
ferit rusescl se Hă autorisate a 
face în ruble de credită tote plă
țile, ce simtă datore a le presta 
în aură, și încă chiar după cursulu 
dilei. Faima acesta inse se des- 
minte acum de cătră oficiosulă 
„Journal de St. Petersburg".

Alții caută isvorulu neîncrede- 
rei în datele oficiale rusesc! asu
pra circulațiunei noteloră și asu
pra tesaurului metalică, car! nu 
corespundă adevăratei stări a lu- 
cruriloră.

Alții erăși găsescu, că specu-- 
lațiunea a la haasse și operațiunile 
băncii rusesc! pentru conierciulu 
esterioru au provocată crisa de 
ruble.

Economiștii înse dau din capă 
si fiică că tote acestea nu motiveză 
scăderea așa de repede a valori- 
loră rusescl, ci trebue se fiă alte 
împrejurări estraordinare, cai! au 
provocat'o. Așa ceva ar fi, adaugă 
ei. temerea despre o emisiune se
cretă de note rusescl și lipsa de 
încredere în politica financiară a 
ministrului de Wișnegradski. De 
unde, întrebă lumea financiară, șl-a 
luată Buși a banii pentru înarmări? 
Ea. trebue se fi avută mare ne
voia de bani, căci și-a dată gro
zave silințe ca se facă unu îm
prumută, der n’a reușită. De unde 
și-a luată der Rusia banii pentru 
suportarea cheltuieleloră ? Acesta 
se pdte esplica mimai prin emi
siunea secretă de noue note.

Ori și cum ar fi înse nu tre
bue se uitămă, că campania în 
contra valoriloiil rusescl a pornit’o 
încă mai de multă însuși cance- 
laiulă germană și că prin anuare 
suntă la mijlocii totodată și în
semnate motive politice.

Telegrama de ac]! din Berlină 
ne spune, că omeni politici de 
frunte german! au declarată, ca 
repedea scădere a valoriloră ru
sesc! este adi cea mai importantă 
aparițiime. în raporturile Rusiei
< u Europa, și au adausu, că de 
va dura crisa de bani, va fi inevi
tabilă o catastrofă interiorâ în 
Rusia ori o erupțiune în afară.

fiaopuhi campaniei inaugurate 
de cancelarulă germană contra va- 
]<>rilorfi rusesc! ar fi der în sen-I 

sulă acestora păreri destulă de se
rioșii și departe bătătorii.

Este în adevără cu totală sur- 
prindetoră modală de procedere 
ală principelui Bismark. De-o parte 
elă asigură serbătoresce, că nu vo
iesce decâtii pace și erăși pace : 
în același timpu însă face sforță
rile cele mai grozave de înarmare, 
înmulțesce contingentulu armatei 
germane cu 700,000 de omeni și 
silesce pe tote celelalte state se-și 
potențeze cheltuielele pentru înar
mare. De altă parte Bismark pre
tinde, că. este aliatulu celă mai 
credinciosă ală Austro-Ungariei și 
în același timpă ia măsurile cele 
mai severe economice în detrimen- 
tulu acestei monarcliii. In fine îlă 
vedenia sprijinindă pe față pro
punerile Rusiei în privința Bulga
riei, pe când sub masca interese- 
loră economice declară resboiu 
valoriloră rusesc!, pregătindă ast- 
felu terâmulu pentru o viitore ca
tastrofă seu „erupțiune în afară‘‘ 
a Rusiei.

Cu tote acestea rămâne ună 
misteră pentru lumea europeană 
ceea ce intenționeză în adeveri! 
principele de Bismark. Voiesce 
elă se constrîngă pe Rusia ca să 
începa resboiulu, ori voiesce se 
facă numai o presiune asupră-i, 
spre a pute dobendi mai ușorii 
concesiuni delacei din Petersburgă 
în tavorea viitorului resboiu ce vo
iesce se-lu porte cu Fraucia?

Aceste suntă tote întrebări, la 
cai! nu le este dată unoră simpli 
muritori se respuneță. Intr’ună timp 
când destinele Europei suntă con
duse de vr’o doi trei omeni, din
tre cari fie-eare țintesce la altceva, 
este imposibilă orl-ce orientare. 
Numai despre ună lucru suntemă 
în clară, că adecă în mijloculă în- 
curcăturiloru politice și financiare 
de adi nu mai e nimeni în stare 
a precalcula, ce se pote întempla 
în cele mai de aprope 48 de bre.

Rusia și Austro-Ungaria.

„Le Nord“, ocupându-se cu 
propunerea comitelui Bethlen fiU 
cută în „Ungarisclie Correspon- 
denz," care pledeză pentru o în
țelegere a Austriei cu Rusia, decă 
Rusia va renunța la țările din 
Balcani și va primi principială 
ne.inte.ri'entiuuei în numitele țări; 
dic.e că la cucerirea aceloră țări 
Rusia niciodată nu s’a. gândită; 
er în privința neintervențiiniei. co
rnițele Bethlen îș! uită că „Aus
tria, prin ocuparea Bosniei și Her- 
țegovinei, a renunțată la dreptulu 
de a impune altoru țări principiala 
neinterre.ntiiuH’i, mai cu semă când 
e vorba de o acțiune morală cum e 
aceea pe care o intenționeză Ru
sia în Bulgaria.

Cu totu pesimismulă și ura 
Austro-Ungariloru în contra Ru
siei. tratatulu din Berlină conține 
destule elemente relative la o în
țelegere care va fi posibilă.

Tratatulu de regulare a granițe- 
loru austro-ungare-române.
Alaltaerl Marți în 16 <’28i Februa

rie n. s’a desbătută în dieta ungară trac- 

tatulu prin care se reguleză granița din
tre Austro-Ungaria și România.

Kaportorulft Emeric Latl.ocîy reduce 
conturbările de granițe în timpulă răs- 
boielor cu Turcii clin suta trecută. Con
turbările adeseori au degenerată în con
flicte sângerase. La propunerea guver
nului ungurescă s’a trimisă în 1882 o 
comisiune mixtă la fața locului și în urma 
studieloră acesteia s’a încheiată tracta- 
tulă de față, regtilându-se astfelă într’un 
singură documentă și granița dintre 
Bucovina și România , și cea dintre 
Transilvania și România.

Convenția se baseză pe documen
tele de regulare a granițeloră în 1792. 
Astfelă Ungaria a cedată României ună 
teritoriu de 11.665 jugăre, er România 
a cedată Ungariei ună teritoriu de 1188 
jugere. După ratificare granițele se voră 
marca prin petri și din timpă în timpă 
acestea se voră cerceta, ca astfelă să se 
evite pe viitoră orl-ce conflictă. Comi- 
siunea justițiară și administrativă n’au 
obiectată nimică contra disposițiuniloră 
convențiunei: der vină în ea espresiunl 
.care nu corespundă posițiunii de dreptă 
publică, independenței de stată a. Un
gariei. (S’audimă!) Comisiunea justițiară, 
și administrativă esprimându’șl ore-emn 
îngrijirea de acestă faptă, care de alt
cum nu s’a săverșită cu intențiune, ci 
din erore, ministrulă de justițiă a de
clarată că, după ce mai în tote tracta
tele internaționale încheiate dela 1867 
s’a aprețiată în deplină măsură posițiimea 
de dreptă publică a Ungariei și însem
nătatea ei internațională, singuratice es
presiunl greșite ale acestei convențiunl 
nu potă forma nici ună prejudițiu din 
punctă de vedere ală dreptului publică.

Cu totă acestă liniștire din partea 
ministrului, comisiunea administrativă a 
socotită că e necesară, ca în acele părți 
ale proiectului, a căroră textare aternă 
esclusivă de legislațiunea ungurescă, să 
se dea o mai clară espresiune indepen
denței de stată a Ungariei. Comisiunea 
a îmâuată raportulă seu, der proiec-tulă la 
propunerea ministrului-președinte s’a îna
poiată la comisiunea administrativă în- 
sărcinând’o să rectifice unele nume gre
șite de locuri și să se înlăture unele în
grijiri ce s’au ivită ulterioră cu privire 
la textulă stabilită în primulu raportă 
ală comisiunei. In privința nuineloră 
de locuri comisiunea. s'a unită într’acolo 
că, după ce aceste, nume de tocuri s'vu 
scrisă după ascultarea și datele autorită- 
țiloră administrative competente, de o parte 
e. probabilă că aceste nume de. Imuri s’au 
pusă in testu, fără yreșelă, de altă parte 
îndreptarea textului unyuresc.u ar fi în 
acestă privință fără t'olosu, dedrece’ în 
castul de litigiu numai textulă france.su i 
dătătoru de măsură.

Comisiunea a acceptată din contră 
o astfelă de modificare a proiectului, 
care dă espresiune independenții de stată 
a Ungariei. Textulă tractatului înse. cu 
tote numirile „necorecte11, nu s’a schim- 
betă, fiindă că tractatulă numai cu con- 
simțămentulă României s’ar pute schimba, 
er acolo deja s’a primită convențiunea. 
Ba mai multă : de atunci înedee camera 
română, s’a reînoită și e îndoiosă, că ore 
acesta ar fi înclinată să primescă, pe. te- 
meiulă unoră nouă, tractărl. disposițiu- 
nile esențiale ale acestei convențiunl. 
ICoutradicerl în stânga estremă.) Sigură 
este, că în m'omentulu în care, legisla- 
țnmea ungurescă ar respinge acestă eon- 
r ențiuna, ar isbucni la graniță conflictele

cu reînoită violență. (Aprobări în dreptă 
Contraziceri în stânga estremă.) In ast-' 
felă de împrejurări, raportorulă reco
mandă. proiectulă spre primire. (Vii a- 
probărl în dreptă. Contradicerl în stânga 
estremă. Va urma.'

SCIRILE DILEI.*

Consilierulă ministeriului de finanțe 
Nicolae Feher se află de câteva dile în 
I)era. împreună cu ună secretară dela fi
nanțe și cu ună ingineră. E vorba d’a 
decide asupra cestiunei, decăplănuita co- 
lonisare a Ceanyăiloru in comitatulu, Hu- 
nedora se pdte esecuta. Erarulă pote da 
pămSntă pentru vr’o 90 de familii, res- 
tulă să se procure dela orașulă Deva pe 
ună preță acceptabilă.

Colonisarea se scie că are. scopulă 
a maghiarisa. Der vorba ceea: geaba 
vii, geaba te duci, geaba rupi nisce pa
puci !

* A *
Din Solnocu-Dobeca ni se scrie : „Era 

la telegrafii și apoi la poșta din Deșiu 
lină amploiată, d-lă Wipf, cunoscută de 
naționalitate sasă. Acesta în câteva dile 
se prefăcu în lingură de 5 pițule ('50 cr.) 
și primi numele din botezulă modernă 
„Baranyai“. Nănașulă i-a fostă pașa br. 
Desider Bânfiy, cu ală căruia ajutoră în 
alte câteva dile ajunse șefii la poșta și 
telegrafulă din Bistrița, a doua reședință, 
a lui Bânffy-pașa. Avisă Sasiloru din 
Bistriță! Acesta pdte că nu o visa nici chiar 
,Wipf-Baranyaiu. — „ Constantul uri

*

In primăvera ce vine voră pleca din 
Moldova vr’o 100 ile. familii evrecscl la 
America. Vr’o 30 de Jidovi, ne mai pu- 
tendă aștepta și bine au și făcută — 
sosirea primăverii, au plecată de acuma. 
Ei suntă ajutați de societatea de emi
grare. Cale bună din parte-ne!

■ i
Ni-se scrie din Monoru: „MercurI în 

22 Februarie n. noptea pe la 2 ore, ser- 
gentulă gendarmeriei de aici Michail 
Kautmes a prinsă pe hotarulă Monorului 
pe cei cari au jefuită poșta din Praidu 
și au omorîtă pe gendarmulă ce mergea 
ca păzitoră ală poștei. Reufăcătorii suntă 
doi Sași din Șieu-mare și unu Română 
din Monoră. Totr trei au mărturisită 
fapta. Bani s au găsită la ei numai 
275 fl.. dintre cari 70 bancnote â 1 fl. 
simtă găurite și ca at-art simtă avisate 
la bancă spre a fi arse. „Tagblatt- din 
Sibiiu dela 20 Februarie a fostă indusă 
în erore spunendă că hoții au fostă nu
mai Românlri

* ♦
D-lă Constantină Davidescu, ingineră 

c.1. II în corpulă de conductorii ingineri 
civili ai statului română, e înaintată la 
gradulă de ingineră cl. I.

** sfc
La 27 Februarie n. s’a esprimatii din 

oficiu, că boia de rersafu (bubată) ce bân- 
tue în Tărlunyenl trebue considerată ea 
epidemia și s’au luată cele mai severe 
măsuri pentru localisarea și combaterea 
epidemiei. Cu supraveghiarea e însăr
cinată mediculă comitatului Dr. Friedrieh 
Tartler. Dela 28 Decemvre n. s’au bol
năvită de vărsată în Tărlungenl 65 per
sane, dintre care 7 persone au murită, 
32 s’au vindecată și 26 suntă încă în 
tractare medicală.

♦ <șt
In Clușiu s’a ivită tifusută în modă 

îngrijitorii.

france.su
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Țrrauulă română 11ie Syriba din Ebeu- 
dorf lângă Lugoșă « câștigată la lote
ria săraciloră din Viena 1000 de i/albinl. 
Sgriba e celă inai săracă din comună și 
are mulțl copii. Ridicarea baniloră însă 
întâmpină greutăți. Banca Schelhamer 
și Schattera trimise în Decemvre trecuta 
deee losurl la primăria din Ebendorf. 
Intr'aeeea guvernulU ungurescul intercjise 
vândarea losuriloru acestei lotării în Un
garia. Primăria, cu tote provocările nu
mitei Bănci, nu trimise nici losurile în- 
dărătă. și nici banii pe ele. In 14 Feb. 
n. se trase lotăria și câștigulă principalii 
căițu pe linii lostî din cele trimise la 
Ebendorf. După tragere, sosiră la Bancă 
banii pe cele deee losurl, der fură retu
șați și ridicarea câștigului interzisă. Li 
curândA sosi notarulA din Ebendorf la 
Viena ca să ia câștigulil, der nu i-se 
dete. Acum afacerea e la tribunalu. Decă 
e cineva vinovatA, atunci e primăria din 
Ebendorf. er nu țăranulil Sgriba. care a 
plătită losulA încă în momentulă când 
l’a cumpărată. In acestă sensă se es- 
primă și juriștii, cjicându că Sgriba î.șl 
va primi câștigulA, er Banca să se ră
fuiască cu primăria.

Ș: *
Fabrica de spirtu cu povarnă dela 

Derste. lângă Bra.șovu, a lui Quittner s’a 
licitată erl în 17 (29. Februarie și a ră
masă pe sema lui Baruch din Tergu- 
Mureșului. totă fabricanții de spirtă, pe 
prețulă de 99,999 ti. Fabrica a fostă 
prețuită cti 178,(XX) ti.

Colom.an Glii/czi/. membru ală came
rei magnațiloril unguri și fostă ministru 
de finanțe, a murită Marți în 28 Fe
bruarie n. în verstă de 80 de ani.

Archiepiscopulit gr. cat. Silvestru Sem- 
bratowicz din Lemberg a interdisA tutu
rora preoțiloră ruteni din Galiția de a 
prenumăra și ceti foia rutdnă periodică 
ilustrată „Ruszka Prawda14, redigeată 
de Grigorie Kupczanco. precum și cele
lalte opere de cuprinsă religioșii ale a- 
cestui scriitorii. Kupczanko a înputer- 
nicită pe ună advocată din Lemberg, să in
tenteze mitropolitului Sembratowicz pro
cesă pentru turburară a profesiunei.

* *
După cum anunță ,W. Allg. Ztg.44, 

prințulil Hohenlohe, secretarulă ambasadei 
germane din Petersburg, s’a sinucisu în 
25 Februarie. Motivulil sinuoiderei. care 
a fAcută mare sensațiune, nu e cunos
cută.

Ateneulu din Bucurescl
Inaugurarea eonferențeloru pe anulă 1888.

Cetiniu în „ Epoca“ :
Duminecă săra la orele 8‘ ., s au în- 

nauguratu conferențele Ateneului pe a- 
nulA 1888-

Solemnitatea avea de astădată ună 
caracterA deosebită, căci ea s’a făcută 

în noulil paiață ală Ateneului, de pe 
piața Episcopiei.

Marea sală a Museuliii, curea se află 
în aripa dreptă a edificiului, avândă două 
intrări despre strada Franklin, fusese 
preparată într’adinsil, pentru a primi nu- 
merosulă și distinsulă publică, care ve
nise să asiste la acestă serbare; .și în- 
tr’adevăril. sala era înțesată de lume.

O triplă salvă de aplause și de u- 
rale isbucnesee, când d. C. Esarcu îșl 
face intrarea in sală ; justă omagiu adus 
meritosului și neobositului inițiatorii alil 
Ateneului, care, după cum a disă d-lil 
Odobescu. este dintre acei puțini, cari 
tacă și facă, și căruia țera îi datoresce 
adl umilă din cele mai frumdse și mai 
mărețe monumente ale ei. Urcându-se 
la tribună, d. Esarcu pronunță cuvânta
rea de deschidere a conferențeloril.

„Aveam intențiunea să facă ună 
discursă solemnă/ începe a cjice d-lă 
Esarcu. „Nu-lă voiu face însă de câtă 
la terminarea Palatului nostru. Vă voiu 
spune numai că, decă astădl ne întru- 
nimă aci, este că am vrută, cu ună mo
meați mai nainte, să fimă la noi acasă, 
și să putemă dice eu poetulă: „Mon 
verre n’est pas grand, mais jebois dans 
mon verre. (Nu e mare paharulu meu, 
der beau din paharulă meu).

pAmi câștigată arjî dreptulă d'a fi 
crecjută, dice cu o legitimă mândria 
d-lă Esarcu. Nu voiu mai fi taxată de 
visionar: cu tote că nu'ml displacă acei 
ce cu mintea loră trecă de limitele pre- 
sentului.44

Vice-pre.ședintele Ateneului anunță 
apoi că cu ocasia inaugurărei solemne, 
care se va face după terminarea Pala
tului, se voru face serbări care vorA 
ține mai multe dile :

„V’am arătată la punerea petrei 
fundamentale a acestui edificiu, cum d-1 
Neagoe a invitată să asiste la sfințirea 
catedralei de Argeșă Patriarchl și Epis- 
copl din întrega lume ortodoxă.

„La târnosela templului nostru, vom 
avea printre noi savanțl și artiști din 
lumea întregă. Și credă că potă pro
mite încă de pe acum, că cu ocasia ser- 
băriloră inaugurărei. vom avea o confe
rință de Renan și ună concertă de Ru- 
binsteinri

D. C. Esarcu promite că la anulă 
se vor ține. în sala cea mare de josă, 
cursuri speciale de instrucțiă civică:

„Numai astfelă. dice d-sa, facendă 
pe fiăcare cetățeană se cunoscă dreptu
rile și datoriile sale, vom contribui îm
preună la mărirea și demnitatea țârei 
ndstre.44

După d. Esarcu se urcă la tribună 
d. Al. Odobescu și citesce admirabila sa 
lucrare, asupra Edificieloră rotunde și pă
trate cu dom circulară, și in specială asu
pra, Edificiului Ateneului.

D-sa a fostă deșii întreruptă de a- 
plause.

In timpulă conferinței d-lui Odo

bescu, publiculA a făcută o ovațiune d-lui 
Galleron, architectulA Ateneului, care se 
află în treeătA la Bucurescl. și care era 
presentA în sală.

Reuniunea femeilorfl române din Aradtt 
și provincia.

Statutele acestei reuniuni ni-s’au 
trimisă în broșură de 26 pagine. Din 
aceste statute estragemă următdrele:

Scopulă Reuniunei este crearea unui 
fondă din care se va înființa cu timpA 
în Aradil ună institută românescă ^con- 
fesionalA gr. or., cu o scfilă poporală 
elementară și cu internată pentru edu- 
cațiunea feteloril române; âlă pănă când 
fondulă nu ar putea înființa și susțină 
din venitulă său propriu ună institută 
corespundătoră, Reuniunea se va pute 
asocia cu vre-o altă corporațiune din 
patriă, seu cu vre-unA individă privată 
din patriă, pentru înființarea și întreține
rea atărui institută.

Membru ală Reuniunei pote fi totu 
Românulă din patriă. Anume ca mem
bru fundatoră femeile potă fi, plătindu 
odată pentru totdduna 50 fi., ca mem
bru pe vieță 20 fi., ca membru ordinară 
2 fl. plătiți anticipative la înscriere.

Membru ajutătorii pote fi acelă băr- 
bată română, care contribue odată pen
tru totdeuna 20 fl., seu 2 fl. pe ană an
ticipative. Sub rubrica acesta dela fe
mei se recere mai puțină taxă. Membru 
onorarii pote fi ori cine și de ori unde, 
proclamată fiindil de atare prin votulA 
adunărei generale a Reuniunei. Membrii 
esternl onorari însă au să se proclame 
ca atarl numai cu preria aprobare dela 
ministeriu. Votă decisivă au numai 
membrii fundatori, pe vieță și cei or
dinari.

Fondulă Reuniunei se va compune 
din: taxele membriloril. colecte, aran- 
giarea de petreceri, concerte etc., apoi 
donațiunl, legate testamentare, venitulă 
ce ar resulta din editarea vre-unui rjiaril 
beletristică literară, almanachil etc. Tote 
cele pănă aci dise formeză fondulă ina
lienabilă ală Reuniunei, care are să 
crâscă pănă Ia 100.000 fi., când apoi 
tote interesele acestui fondă se voră 
putea întrebuința pentru acoperirea lip- 
seloră curente.

Afacerile Reuniunei le îndeplinesce: 
Adunarea generală, comitetulă și Ofici
alii. Comitetulă are residența în Aradu. 
se compune din membrii centrali și pro
vinciali. Membrii centrali suntă 17. a- 
decă 12 femei și 5 bărbați. Din aceștia 
o presidentă și vice-presidentă. o casieră 
și unu secretară formeză oficialii; aceș
tia îșl împlinescă gratuită agendele lor.

Desființându-se Reuniunea, averea 
ei va trece în administrațiimea eparcliiei 
române gr. or. a Aradului cu reserva 
ca se se întrebuințeze esclusivă spre sco
pulă înființărei unui institută românescă 
gr. or. pentru crescerea feteloră române. 

Reuniunea stă sub scutulă și autoritatea 
biserieei autonome ortodoxe române, a- 
vendă posițiunea unei corporațiunl pa- 
rochiale. Scola, respective institutulu 
de educațiune intenționată prin statutele 
acestei Reuniuni va număra între insti
tutele de învețămentă confesionale gr. 
or. române ale eparchiei aradane.

Literatură.
Sfaturi medicale pentru a cunosce 

și vindeca tote botele secrete. (Observa- 
țiunl practice asupra impotenței bărba
tului, poluțiiloră nocturne, sterilității fe- 
meei și modulă de vindecare’). Opulă 
acesta a apărută de sub țipară, în textă 
românescă, în editura tipografiei „Uni
versală- din Bucurescl (Strada Brezo- 
ianu 19). Formată mică, țipară compres. 
în mărime de 146 pag. Se pote pro
cura dela administrația „Universului14 
din Bucurescl, precum și dela alte li
brării principale din România cu prețul 
bagatelă de 1 leu 25 bani trimisă fran
cată. Opulă acesta este menită a aduce 
cele mai mari folose pentru toți aceia 
cari suferă de minările pâcateloră din 
tinerețe, pentru totl cei atinși de bolele 
secrete și pentru toți aceia, cari vo- 
escă să rămână pădițl de. ele. Primirea- 
ce s’a făcută acestei importante scrieri 
în străinătate, tradusă fiindă. după eru- 
ditulă medică autoră Laurențiu, în tote 
limbile europene și răspândită în sute 
de mii de esemplară este o dovedi des
pre importanța sa. Ea singură se reco
mandă piin binele imensă, pe care-lă a- 
duce omenimii. De sine se înțelege, că 
fiindă în acestă opă vorbă de descrieri 
anatomice și alte lucruri de specialitate 
pentru a pute fi bine înțeleșii se cere 
din partea cetitorului dre-cari cunos- 
cințe fundamentali; cu tote acestea fiă
care cărturarii mai deșteptă pote să 
tragă însemnate folose din cetirea aces
tui opă.

întâmplări diferite.
Morte misterioși. Locuitorulă din 

Clușiu Kis Gabor făcu arătare poliției, 
oă întorcendu-se în 26 Februarie n. acasă 
a găsită pe soția sa rndrtă și că trebue 
că s’a comisă ună omoră, debrece îi lip- 
sescă 11 fl. Fapta să bănuesce a o fi 
comisă o vecină ce stă în nume ren și 
care nu de multă ai' ti amenințată pe 
ucisa, că o va omorî, er acum a dispă
rută țâră veste. Mediculil politiei n'a• -găsită la cadavru nici o urmă de vio
lență. CadavrulO a fostă dusă în spi- 
tală spre a i se face autopsia.

Lupu ucisă. Ionă Buștea din Scheiu 
(Brașovăi. ducendu-se la 16 Februarie în 
pădure cu cainlă. se pomeni deodată cu 
ună lupă că vine în urma-carului. Vrendă 
sâ'i atace caii, Buștea lua toporulă în 
mână, se apropia de lupă și-i dete o lo
vitură care-lil ameți: apoi apucându-lu 
de urechi îlă ținti pănă ce veniră încă 
doi omeni eu ajutorulă cărora. îlă omorî.

Omoru descoperitu. Pe la finele lui 
Maiu anulă trecută fu omorîtă proprie- 
tarulil și arendașulă regalielonl Iosef 
Brod. din Felsdban în Sălagiu. Soția 
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Doine poporale.
culese de lonu Maxirnu, invețătoiu primară La 
școla gr.-cat. din Buciumi, sub pdl-a Meseșului 

ardeleană.

La Ileana Consânteana
l-au mersă vestea de frumdsă

Pănă’n țera cea turcească.
Turcii vestea-au audită,

La drumu au călătorită.
Er Ileana consînteana

Dimineța s a sculată
Și pe capă s’a peptânatu

Fața dalbă șl-a spălată, 
La fântân a alergată.

Casa Și o-a măturată.
Gozulă afar" l’a țipată.

Căutândil spre răsărită
Vecju maculă înflorită

Și din graiu aș a-a grăită ;
„Maica mea ce te-am iubită.
Me uitai spre râsăritu,

Vedui maculă înfloriră14.
— „Sâruta-te-așu fiica mea

Mai bine nu l'aiu vede, 
Că nu’i maculă înflorită.

Ci Turcii au rânduită :
Vină la mine, după tine44.

— „Spune’ml măiculiță spune, 
Ore unde m’oiu ascunde?14

— „Du-te dragă în grădină 
Te ascunde la stupină

Și te gată forte bine,
Ca să placi la ori și cine :

Totu în viguri de joljurl 
Și ’u valuri de postavuri.

Bine vorba nu sfârși
Tnrcu’n casă, și veni

Și din graiu grăi așa : 
„Dă-ne lele pe Ileana!14

— „Pe Ileana uu oiu da 
Pănă captilu susă ml-a sta.”

Și Turcii s’au supărată 
Pe cai au încălecată,

Ei la drumu au alergată
Păci' la locuia unde-au stată:

In mijloculu codrului 
La fântâna corbului.

Ședură și odilinirâ
Și apă rece beiu'ă.

Vine-imă corbuță croncănindă
Și din aripi ventă facândă. 

Turcii susu la elu privescă
Și din graiu așa grăescă; 

„Du-te corbuță la Dracuhl
Nu-ne mânca noroc.ulă.

Pe Ileana o-amă cercată,
La mă-sa nu o-amă aflată.14 

Er corbuțulă croncânesce
Și din graiu așa grăesce: 

„Ileana e după masă 
îmbrăcată în măt.asă, 

Totu jocă se’n veselesce
Și pe voi vă suduiesce. 

Turcii rău s’au supârat-fi
Și’napoi s’au înturnatil,

Pe Ileana o-au găsită
Și din gură au grăită : 

„Dă-ne lele pe Ileana
Ca se scapi tu cu vieță.14

— „Pe Eleana nu-oiu da
Pănă capulă susă ml-a sta.41 

Turculă s’are ’ntr’ună picioră
Luâ capulă tuturoră,

Pe Ileana O legară
Și cu dânșii o luară.

Dânsa cu lacrâml plângea
Și din graiu așa dicea :

„Nănașula, dragă nănașă,
Slobodi-mâ mere-o-așă

Slobodește-ml mânurile
Să-mi tocmescă eu baierile

Care le-au pusă maica mea.
Slobodeșce’ml și drepta,

Să’ml tocmescă și cununa,
Care o-au pusă maică maa,

Mâna i-o-au deslegată
Și ea’u apă s’au țipată

Și din gură-au cuvântată:
Deeâtă roba Turciloră

Seu ddmna păgânilorA,
Mai bin’ hrana pesciloru

Și rugina petriloru.

Mărgăritare populare.
din muaicipiulu Soluoc.il-Dobec*. culese de 

„Amiralii din Ciceil’-.
Ci va*)

Colo hi delă la Năsală
La fâgădeu de pesce

„Uiva“ probabilii. < 4 « presraitare diu
I)»civ* său Dacia. A. d. C
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lui Brod oare durmea in aceeași odaiă 
cu bărbatu-său. dise că uu scie nimicii, 
ci că numai diminâța a găsită pe băr
batu-său ucisă. La arătarea făcută de 
ea, gendarmeria porni cercetare, dâr nu 
putu isbuti a descoperi pe criminali pănă 
in dilele acestea, printr’o împrejurare 
neașteptată. Brod avea una fiu adoptata, 
în verstă de 12 ani. Acum câteva dile 
se duse copilula la una cârciumară din 
Felsbbau în visită și, venindă vorba des
pre uciderea tatălui său adoptiva, câr- 
ciumarula observa, că copilula scie cum 
a fosta ucisa și cundsce pe ucigașa. de- 
drece ela durmea în odaia laterală, a 
cărei ușe era deschisă, și crima s’a să
vârșită la lumina unei luminări de seu. 
Cârciumarula se repedi la autoritatea 
competentă și comunică cele spuse de 
copila. Sergentula-majoră dela gendar- 
meriă puse de i se aduse copilula îna- 
inte’i și cu amenințări că-la închide, îlă 
înduplecă să’i istorisescă omorula și să’i 
numescă pe ucigași. Aceștia sunta ță
rani cu stare din localitate, cari intrândh 
pe la mecjula nopții la tată-său, l’aii o- 
morîta cu toporele. Gendarmeria aresta 
pe cei cinci omeni, cari în cele din urmă 
au mărturisită fapta. In urma declara- 
țiimiloră loră, judele de instrucțiune puse 
de arestâ și pe văduva ucisului.

Societatea geografica română.
Adunarea generală anuală a socie

tății geografice române se va țină ăstimpi! 
în dilele de 28 și 29 Februarie în Sala 
Senatului din Bucurescl.

Ședințele voru ifi presidate de Re
gele .și vorU începe la 8 ore și jumătate 
săra.

Proprama lucrăriloru:
Ședința din 38 Februarie.
1. Darea de sâmă anuală a d-lui se

cretară generală ală societății.
2. Raportulu d-lui Casieră asupra 

situațiunei financiare a societății.
3. Conferința d-lui Odobescu Al. — 

Despre antichitățile jud. Mehedinți, după 
raporturi locale.

4. Conferința d-lui Buzoianu G. — 
Borcea și Bărăganulu.

5. Conferința d-lui dr. Manolescu N.
— Cascadele Niagarei (cu projecțiunl e- 
lectrice).

Ședința din 39 Februarie.
1. Raportulu comisiuuei asupra pre- 

miiloril „Dimitrie Sturza* și „Ionii Fătu.“
2. Conferința d-lui V. Al. Ureche, — 

Pagini reslețe din istoria și geografia 
Tărei.

3. Conferința d-lui locilescu Grigore.
— Elenismulii și Romanismulă la Dună
rea de joșii.

4. Aprobarea socotelilor!! anului 1887 
și votarea bugetului pe 1888.

5. Alegerea Comitetului și biuroului 
Societăței.

Dare de seină și mulțâmită.
„Reuniunea femeiloră române din 

Sibiiu“ se vede plăcută îndemnată a 
chita pe calea acesta suprasolvirile in- 
ourse cu ocasiunea balului dată în 30 
Ianuarie țll Februarie) a. c.. aducândă

Beu Țărani ȘÎ Moldovene®.
Da fata crîșmarului
Nice bea nice mănâncă, 
Făr' prin oasă se preumbă 
Dela ușă păn" la masă 
Cu năframă de mătasă,
Când și când lacrăml ștergândă, 
Din inimă suspinendfi.
Da tată-său o întrebă :
— „Civă, Civă, draga tatii, 
De trei d'le și trei nopți 
Nice bei nice mănânclri
— „Tată, tată, dragulu meu, 
Nice-oiu bea nice-oiu mânca 
Păn’ pe mine nu me-i da. 
Dup’acela cu până*.
— „Dup'acela nu te-oiu da 
C'ala-i domnii de none țâri 
Și-ala are nouă frați .
Și la ceia nouă frați
Trebe nouă cai șelați
Și-are nouă cumnate 
Trebe nouă pocii late*.
.Joi, Vineri, o credințară 
Sâmbătă bola-o loviră, 
Duminecă ea muriră. 

totodată donatorilor!! cele mai căldurose 
mulțămite pentru ele.

Au intrată suprasolvirl dela :
Exelența Sa Metropolitulă Mironi! 

RomanulU 50 fi., dela d-lă Michailă Kab- 
debo, bancher 7 fi., dela domnii Nic.olae 
Popea, vicarii metropolitanii. Iaeobi! Bo- 
loga, consilierii aulici! i. p.. Ioanii Bă- 
dilă jude reg. și I. Hamrodi, comersante, 
câte 5 fi., dela domnii: Dr. Alexandru 
Mocsouy de Foen, Eugeni! Mocsouyi de 
Foen, mart proprietari, Athanasie Cim- 
poneriu, jude de tablă reg. i. p. și dela 
d-.șora Elena Petrașcu. directora scolei 
de fete a Assoc. trans., câte 4 fi., dela 
domnii: Dr. Ilariouă Pușcariu arehiman- 
dritCi, Nicanoră Frateșiu, secretari! cons. 
conte Max Schonfeld, generală-inajoră, 
Victor Say, colonelil-brigadirii și S. F. 
câte 3 fi. 50 cr.. dela domnii: Antonie 
Mocsonyi de Foen, mare proprietarii și 
I. P. câte 3 2., dela d-lă Dr. Ioanii 
Moga medică fi fi. 50 cr,, dela domnii: 
Vincențiu Babeșiu proprietară, Parteniu 
Cosma directori! la „Albina“. loanu de 
Preda advocata, Dr. Remus Roșea re
dactorii, Alois Manschik c. r. supra-in- 
tendanta, Basiliu Popu de Har.șiauu ad
vocata, Augustim! Laday jude de curtea 
de cassațiă i. p., Simiona Popoviciu c. 
r. capelanii castrense, Dumitru Coltofeanu 
protopopă în Brețcu, Ștefani! Popi! pa
rodii! în Mihalța, George Mathey, Ioana 
Deșco, comersanțl, și Gustav Maetz archi- 
tecta, câte 2 fi., dela domnii: Ionă Po- 
peseu profesori! semin., Gabriel Zagoni 
și Frideric Gundhardt notari publici, 
Petru Roșea jude reg., Eugena Roșea 
primi! locotenenta, N. N., Dr. O. R., și 
domna Iuliana Sândor din Aradă, câte 
1 fi. 50 cr., dela d-lu Francisc Michaelis, 
librară 1 fi. 40 cr.. dela d-na baronâsa 
Ruliu, dela d-nii: Ionfi Petrașcu c. r. 
căpitani! în pensiune, Iosifîl Bussa c. r. 
primă-locotenent, Ștefani! Stroia, notari! 
comitatens, Basiliu Orășanil, parocli în 
M. St. Iacob și I. Gross comersantă câte 
1 fi., dela d-nii: Alexandru Jânosi. pre
ședinte de tribunala, conte Thlin c. r. 
locotenenta, Ioni! Gliibu profesorii sem., 
Enea Hodo.șt! profesor, I6m! Miiller pro
fesorii, Nicolau Hențiu notarii în Săliște, 
Gustav Iekim, comptabilii și A. Gruber 
comercianta, câte 50 cr. Suma suprasol- 
viriloră 171 fi. 90 cr.

Totodată se esprimă comisiuuei ad
ministrative a capelei .■ milit. a regimen
tului Nr. 31 adânca mulțămită pentru 
scăcjământulii din taxa musicei de 10 fi., 
lăsațl în favorulu reuniunei.
Venitulii bruta ală balului 595 fi. 90 cr. 
Spesele............................ 267 „ 81 „
Venitulii curați!.... 328 fi. 09 cr.

Sibiiu, 25 (15) Februarie 1888.
Maria Cosmei, Dr. Hussu,

președintă. aecretaru.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.“)

Berlină, 1 Martie. Valorile ru- 
sescl au scăijuti! din nou în modii 
considerabilă. Personalități poli
tice declară, că acesta e cea mai 
importantă aparițiune în raportu
rile Rusiei cătră Europa. De ea 
dura crisa, o catastrofă internă ort o 
eruptmue in afară este inevitabilă.

Roma, 1 Martie. Anglia, Aus- 
tro-Ungaria și Italia au respunsu

Mă-sa-afară o eșită
Cu păru galbini! despletitu, 
Cu ochi mierii lăcrămându 
Și spre răsărita cătându, 
O vedutu nuntași venindă.
Ea din gur’așa-o grăită:
— „Fi-țl voi nuntași iertători 
Și'uapoi întumătorl.
Că C'iva-i mârtă după mâsă 
La loeuțu'i de miresă“.
Elă din gură-o cuvântată:
— „Socră, aceea nu se crede, 
Pănă unde-i nu se vede“. 
Vorba bine n’o gătată.
Și din gură-o cuvântați!:
— „Socrii, socrișorii inei, 
Fă eoperșeu*) la noi doi 
Și ne pune p’amendoiu.
Și din gură-o cuvântată:
— „Mare ești, nu te pricepi, 
Tu ești viu și dânsa-i mortă, 
Nu vițl vîji**) la olaltăA 
Vorba bine n’o gătată, 
Cuțîtu-’n elfi l’o băgată

*) CosciugfL
" ' Vîji--potrivi. 

la propunerile rusescl că, deși 
domnia Coburgului e nelegală, ele 
nu voru împinge pe "Turcia la nici 
o decisiune, care ar trebui se fiă 
lipsită de orl-ce resultatu practică.

Se asigură că Turcia de ase
menea va. respinge propunerile ru
sesc!.

Iași, 1 Martie. In Chișineu an 
sosită patru regimente de infanteria.

Berlină, 1 M artie. Diferența din
tre Dr. Bergmann și Dr. Mackenzie 
produce panică sensațiune. Se vor- 
besce, că părechia. imperială plecă 
la San-Remo.

San-Remo, 1 Martie. Liniștea 
prințului de corbnă germană a 
fostă peste nbpte întreruptă; mai 
târijiu a fostă satisfăe.Stbre. Scui
pătura e mai abundantă.

..ALBINA" institute de creditu și de economii. 
Filiala Brașovu.

(onspectulu operaținniloră de cassâ in luna
Februarie 1888.

Intrate :
Numărării cu 31 Ian. 1888 fi. 14,584.63
Depuneri................ 71,127.25
Cambii rescumperate. . . 81,941.38
Conturi curente .... 40,032.79
împrumuturi pe producte . 3436.25
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi....... 2223.26
Monetă ............................. 6079.02
Interese și provisiunl 3828.75
ComisiunI................ 186.51
Diverse................ 5769.56

fi. 229,20940
Fșite :

Depuneri............................ fi. 48,437.22
Cambii escomptate . . 120,793.25
Conturi curente....... 10,365.50
împrumuturi pe producte _ 5310.70
împrumuturi pe efecte și

alte împrumuturi . . . 5522.—
Monetă................. 4302.16
Interese și provisiunl . . 118.43
ComisiunI ........................ 187.66
Diverse................. 9380.37
Spese și salare........ 759.23
Numărări! cu 29 Febr. 1888 24,032.88

fi. 229,209.40
V. Bologa. in. p. N. P. Petrescu, m. p. 

diligentă. adjunctu.
V. Gămulea, m. p.

comptabilu.

DIVERSE.
Sexulu la porumbei se cunosce eu 

înlesnire și siguranță prin următoruh! 
mijloci!: Stringe puțini! porumbelulil cu 
amândouă manele, puse peste aripi pe 
laturea corpului, ast-felu ca capulă și coda 
se fie libere, seu ține-li! atârnată de vârful 
aripelorii a căron! vârfuri le ții cu dege
tele. Decă lasă coda în josă e ponim- 
belă, er decă ține coda în evantaliu seu 
ridicată e porumbiță.

Curelele bine tăbăcite ți pregătite se 
recunoscfi dâcă se tae o bucățică grosă 
de uni! milimetru și se ține mai multă 
timpi! în oțetii tare. Cureaua tare nu 
se umflă curând și nici nu se preface în

Lângă Civa o picată.
La ei sătuli! toti! s'o strînsă 
Și lorii legea ll-o făcută. 
Care unde so’ngropa 
Da pe elă l’oră îngropa, 
în capătă de cintirimă, 
Păn’ce-i moștenfl străini! 
Și pe ea oră îngropa 
în mijlocă de ointirimă 
Păn’ce-i raoștâncă de-aicl. 
Și din ea o răsărită 
Răsărită viță de vie 
Și din elu mere gutâie.
Și din ea a răsărită, 
Resărit’o nimtă crâță. 
Și din elă o răsărită, 
Răsărit’o rușmalină 
Și cu nimta s’o cuprinsă 
Ca să vadă lumea tâtă 
C’asta-i dragoste curată 
D'ună ficiori! și de o fată, 
Ca se vadă tottt satu 
C’aceia șl-o fostă dragu. 

lină felă de pastă gelatinosă. precum se 
întâmplă cu cele rele.J

Corsetuld. Mania talielori! forte sub
țiri a începută, din nenorocire, să se 
răspândescă nu numai prin orașe, der și 
prin unele sate. D aci împedecarea des- 
voltărei organeloră interne și reua loră 
funcționare. D'aci o mulțime de bole și 
perderea frescheței și a frumuseței si
nului care, ținându-se prea rădicată, pen
tru a părea mai bine așeijată și desvol- 
tată, deosebită că’lă înnioie, îi strică re
sorturile sale firescl, der p6te și predis
pune la oftică. Feriți-vă der, tinere fete, 
care doriți a vă face mijloculă mai sub
țire decâti! e și a vă rădica sînulă susă, 
d'a vă stringe în corsetă, și nu între
buințați nicl-odată așa numitele corsete 
cu buscu și cele cu cuirasă. Aceste cor- 
seturl vă prăpădescă sănătatea și tine
rețea, precum s’a învederată de atâtea 
ori. Și cum v’ațl obicinuită a purta 
corsete, întrebuințați celă puțină de cele 
scurte, ușore, elastice, moi și puteți fi 
sigure, că astfelă păstrându-vă sînulă, 
elă se va ține mai multă timpă, albă, 
rotundă, tăricelă și păstrându’șl virginala 
sa posițiă de sine însuși, mai alesă decă 
îlă îngrijiți, adecă spălându’lă dimineța 
și săra cu apă când vă spălațl pe obrază.

'.„Gaz. Săt.“.)

NECROLOGU.
Vasile Orosu preotă emerită gr. cat. 

în Rediu, în numele său, al fiiceloră sale; 
al nepoțiloră, cumuațiloră și al celorlalți 
numeroși consângeni și amici, cu inima 
sdrobită de durere anunță cumcă prea 
iubitulă său fiu Iacobil Orosu, senatoră 
magistratuală, membra ordinară ală Asso- 
ciațiunei Transilvsuiiei pentru literatura 
și cultura poporului română și membrulă 
comitetului comitatensă ală C.-Hunedbrei, 
după ună morbă gravă, în 26 Fauri! a. 
c. la 1 oră după amec}ă, în etate de 56 
ani, provecjută cu sacramintele moribun- 
rjiloră, deplânsă de toți ai săi, s’a mutată 
la cele eterne.

Rămășițele pământescl se voră aședa 
spre odihnă eternă în cimitirulă gr. cat. 
din loc-ă în 28 a lunei curente la 3 ore 
postmeridiane.

Orăștiă, 27 Februarie 1888.
Fiă-i țărîna ușoră și memoria ne

uitată !

Rectificare. In o parte a edițiunei 
numărului 36 ală foiei nostre, la artico- 
lulă „Crescerea naționalităților!! în Ar- 
delă-. din erore s’a tipărită, că Românii 
au crescută în cursuli! celoru 5 ani din 
urmă cu 6,337, în locă de : 60.887, cum 
trebuia să se tipărescă.

Cursulu pieței Rfamovii

clin 1 Martie st. n. 1888
Bancnote românesc! Cump. 8.52 Vend. 8.55
Arginta românescu . „ 8.47 8.50
Napoleon-d’ori ... t. 10.02 10.05
Lire turcescl ... r 11.32 11.37
Imperiali........................... „ 10.32 n 10.37
Galbini........................... „ 5.88 p 5.92
Scria, tone, „ Albina116'J/0 101.— !’ 102.—

5°-m p ti w e i» 98.— e 99.—
Ruble rusesel . . . „ 10..— 108.—
Discontulu .... -8UU pe anu.

Cursulfi la bursa de Viena
din 27 Februarie st. ti. 18,88,

Renta de aură 4",„...................... 96.20
Renta de hârtii 5°,^...................... 82.8’>
Imprumutulu căiloră ferate ungare . 148.50
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

osttl ungare (1-ma emisiune) . . 93.70
Amortisarea datoriei căilorti ferate de

ostu ungare (2-a emisiune) . . 123.75
Amortisarea datoriei c&ilord ferate de

ostu ungare (3-a emisiune', . . 108.25
Bonuri rurale uușare...............................103.75
Bonuri eu clasa ae sortare .... 103.60
Bonuri rurale Banată-Timiști . . . 103.60
Bonuri cu cl. de sortare..........................103.60
Bonuri rurale Transilvane .... 103.60
Bonuri croato-slavone...............................103.25
Despăgubirea pentru dijma de vinii

UDgurescu................................................ 99.75
Imprumutuli! cu premiulu ungureseU 119.60

Renta de hârtia austriacă .... 77.55
Renta de arginti! austriacă .... 78,55
Renta de aunl austriacă......................... 108.15
Losuri din 1860   132.—
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 854 _
Acțiunile băncei de creditu ungur. . 268. 
Acțiunile băncei de credita austr. . 268.80
Galbeni împărătesei .......................... g 9g
Napoleon-d'ori...................................  , 10.04
Mări i 100 împ. germane ..... 62.20
Londra 10 Livres sterling» .... 126.80

Editorii și Redactor!! responsabilă:
Dr. Aurel Muroșianu
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concipientii-caiididatn de advocatura în cance- 
mea.
Câmpeni în 23 Eebruarin lSsS.

Se deschide abonamentu pre anula 1888 
la

AMICULU FAMILIEI. fliaru beletristică și enciclopedică-literaru— cu ilustrațiunl.— Cursulă XII. -Apare în 1 și 15 <]i 
a Junei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiunl frumose: și publică articlii sociali, poesii, novele, seliife, piese teatrali ș. a. 

mai departe tracteză cestiunl literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporatiunl din patria și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturora indivicțiloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregu e 4 fl.. pentru România și străină
tate 10 franci--lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. piară bisericescu, școlară și literară — cu ilustrațiunl. - Cursulă XIV. Apare în broșuri lunare 
câte de 2' ■> -3' 2 cdle; și publică portretele și biografiile arehiereiloră și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiunl. - mai departe articlii din sfera tuturora sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiuni, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarî; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și scări cu preferința celoră din sfera bisericescă. scolastică și literară.— Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplară. 
Alinieri <!e probă se trimită gratisă ori-mi cere.

W* A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU" în Gherla Sz-ujvăr. Transilvania. “W
—< ; Z X 2 :------

urinătorole cărți din editura propria:Totu de aci se mai potu procura și

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Tipografia A. ^ÎUREȘIANU, Brașovă.

Apologie. Disensiuni biologice și 
istorice maghiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silași. ■— Partea 1. Pauli! 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. lOp complet . 
Broșura I. 11. și III. Prețulă broș. 
1. II. câte 40 cr. - Broșura III. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl.

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste anu. de 1. Papiu. 
Ună volumă de preste 26 cdle. Acest 
opă de cuventărl bisericescl întrece 
tote opurile de acestă soiu apărute 
pană amim — avendă și o notiță is
torică la fiă-care serbătore, care arată 
timpuhl întroducerei, fasele prin cart

. a trecută și modul cum s'a stabilită 
respectiva sărbătore. Prețulă e 2 fl.

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

Puterea amorului. Novelă de Pau
lina. C. Z. Rovinarn. Prețulă 20 cr.

Idealulu perdutO. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinarn. Prețulă 
15 cr.

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

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

Codreanii craiulu codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

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

Elu trebue se 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. Prețulu 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Waclismann, de Ioană 
Tanco. Prețulu 30 cr.

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

Hermanu și Dorotea după AV. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantinii Morariu. Prețuit! 50 cr.

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

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

Petulantulu. Comediă, în 5 acte, 
dtipă Angliștii Kotzebue, tradusă de 
loanti St. Șuluțil. Prețulu 30 cr.

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Unu volumft de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țuit! reduși! (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de loanti Popit Reteganu. 
Unu volumti de 14 cole. Preț. 60 cr.

TesaurulO dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de aurii. Studiu archeologic 
de D. 0. Olinescu. Prețulu 20 cr.

Biblioteca Sătenului Românu. Car
tea I, II. III, IV, cuprindti materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 
la tote patru 1 fl. — câte una deosebi 
30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea 1. Cu
prinde materii forte interesante și amu
sante. Prețuit! 30 cr.

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

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învățămentulu intuitivă în folosulă 
eleviloră normali (preparandiall). a în- 
vățătorilorii și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră pre- 
parandială. Prețulă unui esemplară cu 
porto flancată 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-ună opă, întocmită după lipsele 
scoleloru nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămu mai alesă directoriloru și învă- 
țătoriloră ca celoră în prima liniă in
teresați.

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

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

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Bliteanu, 
prof. gimn. Ună volumă de peste 30 
cole. Prețulă 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruță, profesoră. Opă aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulă de. 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48.518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendă composițiunl de totă 
soiulă de acte obvfeniente în referin
țele vieței sociali—se pdte întrebuința 

eu multă folostt de câtră preoți, învă
țători si altî cărturari români. Prețulă 
1 fl. 10 cr.

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

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

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericesc! 
forte frumosă ilustrată. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai lină 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxă 1.50 -2.50

Miculu mărgăritaru sufletescii. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericesc! 
— 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 cântări 
pentru pruncii școlari de ămbe secsele, 
Cu. mai multe icone friundse. Prețulă 
unui esemplară e 10 cr.; 50= =3 Hor.; 
100-=5 fl.

Visulii Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frmndse. Cu iedne fru- 
mose. Prețulă unui esemplară speriată 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 -fl., 
KX) esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusti ChristosQ. 
Prețulă unui esemplară legată și spe
dată franco e 15 cr.


