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BRAȘOVU, piața mare Kr 22.
Scrisori nefraucure r.u £e pri- 
mescâ. Manus rip c nu se re- 

triDii u!
Eroirili £e aiuicmi.

Braiovu, piața mare Nr. 22.
Inst rate m ai prime sc îl în Vi en a: 
KuâtAf .Vom* H'iuhnslt-a <£ Vogler 
t Otte Maith), /itinr.ch tichalek, Alois 
Htrtidi. Jt.Dukts. A.Opptlik, J. Da u- 
huberq; în Budapesta : .4. V.Oold- 
dcrpfr. Anton Mtn •. Ecktdtin Btmat; 
in Frankfurt: (Î. Z./finrtf în Ham

burg ; .4. ittt.'utr.
Prețulu inserțiuniloru : oseriil 
garmondu ye o eoldnii 6 cr. 
<i 30 er. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după taiilâ si învoiala.
Reclame pe pagina 111-a o se

ria 10 cr. v. a. s£u 30 bani.

Nr. 104.

ANULU LI.
Brașovu, Mercur!, 11 (23) Maiu

^Gazeta11 iese în fle-care <ți.
A.tiocamenîe pentru Ansiro-Uncaria 
Pe unii anu 12 fi., pe șdse luni 

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

Pe unii anu 40 franci, pe rj6se 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Se prenumerft Ia tote ofi- 
eîele poștale din întru si din 

afară și la dd. colectori.
Atnnamentutâ pentru Brașovo: 

laadministrațiune, piața mare 
Nr. 22. etagiulu I. : pe unuanu 
10 fl., pe șese luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu d n s u 1 u în 
casă: Pe unu anu 12 fl., pe 
șese luni 6 fl.. pe trei luni 3 fl. 
Unu esemplaru o cr. v. a. 6^u 

lo bani.
A tatii abonamentele cât u si 
inserțiunile sunt a se plăti 

înainte.

1888.
Brașovd, IO Maiu st. v. 1888.

„Decă la alegerile de pană 
..acum anin dovedită că suntemu 
„la înălțimea chemârei nostre; 
..decă prin ținuta nostră. amu t’ă- 
„cută, ea toți Românii din patriă. 
„se privescă cu fală la noi: atunci 
„cu atâtu mai vertosu trebue să 
„ne încordămu acum tote pute- 
,„rile nostre, ca se dovedimu și de 
„astă dată în tata lumii că ne iu- 
„bimu patria, că aperămu cu totă 
„resoluția adevăratele ei interese, 
„că ne sciniti prețui ca patriot] 
„și ca Români adeverați, că păș- 
„trându-ne individualitatea nostră 
„națională, nisuimu din totă. inima 
„a trăi în pace și în bună înțe
legere cu toți concetățenii din 
„dulcea nostră patriă11.

Cu aceste cuvinte se adreseză 
comitetulu electorală cătră alegă
torii români din cerculă de ale
gere ală Caransebeșului în apelul ă 
seu, ce Faină publicată în nume- 
rulă de erl și prin care’i invită a 
lua parte la a treia alegere de 
deputată dietală, ce se va tace 
Sâmbătă în 14 (26) Maiu.

In adevără, cu justă mândria 
pote privi comitetulă electorală 
română din Caransebeșă la niăre- 
țulă esemplu de adevărată solida
ritate, ce l’au dată Caransebeșenii 
ia cele două alegeri de mai ’na- 
inte, și are dreptate când . dice, 
că toți Românii privescă cu fală 
la denșii.

Nu mai puțină justă este do
rința esprimată în apelă, ca ale
gătorii C’aransebeșenl să dovedescă 
și de rendulu acesta, că’șî iubesc 
patria, că sein să’șl apere adevă
ratele loru interese și se se prețu- 
escă pe sine,

Der pe lângă acestea li-se mai 
cere Caransebeșeniloră cu dreptă 
cuventă încă ună lucru, celă mai 
de căpetenia în raporturile Ro- 
mâniloru cu Ungurii, li se cere 
adecă să dovedescă că voră să 
trăiescă în bună înțelegere cu po
potele conlocuitore, păstrându-și hisl1. 
hulicidmditatea lord națională roiiiti- 
tmscă.

Gestiunea păstrării individuali
tății naționale este punctulă car
dinală, împrejurulu căruia se în- 
vertescă tote luptele nostre po
litice.

Este nu numai o cerință a li
bertății și a egalității, ci chiar ună 
postulată ală umanității, ca să se 
păstreze și să se scutescă indivi
dualitatea națională a Roinâniloră, 
căci individualitatea, integritatea 
caracterului naționalti ală unui po- 
poră este chiar vieța lui.

Ore pariamentarismulă ungu
rescul ține seină de acesta? Mai 
este locă ore în sistemulă artifi
cială, ce domnesce astăcți, și pen
tru desvoltarea individualității na
ționale a Roinâniloră?

La acestă întrebare au răspunsă 
destulă de elocventă deputății unulă 
după altulu aleși ai Caransebeșu
lui, generalulu Doda. și Mihail l’o- 
porirl.

Nu, ijică eL mi putemă lua 
parte la lucrările dietei unguresc!, 
pentru că acolo nu este represen- 
tată poporulă română, ci este re- 

presentată numai rassa maghiară, 
care’s! identifică interesele ei pro
prii cu interesulu statului.

Lupta Caransebeșeniloră este 
prin urinare o luptă pentru apă
rarea și păstrarea individualității 
naționale a poporului română, a 
limbei și a datineloră lui stră
moșesc!.

Ei sein, veclă și simtă, împre
ună cu noi totl, că lără integri
tatea caracterului națională ro- 
mânescă, pentru noi Românii nu 
pote esista nici libertate nici ega
litate, și că libertatea și egalita
tea, de care ne vorbescă adversa
rii, este numai pentru Unguri.

Salută mă der cu bucuriă ro- 
mânesca. hotărîre a frațiloră noștri 
din Caransebeșă, de a sta neclin
tiți împrejurulu steagului, care 
portă inscripțiunea: libertate și 
egalitate deopotrivă pentru toți, 
er nu numai pentru o singură 
rassă.

Suntemă convinși, că mintea 
și inima frațiloră noștri va sci 
alege și de astădată erăși pe unulă 
din vrednicii bărbați de încredere 
ai loră, căci lupta pentru apărarea 
individualității naționale a popo
rului română, odată începută, tre
bue continuată cu aceeași energiă 
și demnitate, singura care pote 
folosi causei nostre comune nați
onale.

Situațiunea Europei.
„Gazeta de Moscova11 i|ice, că 

causa neliniștei generale este si
tuațiunea anormală a raaiorităței 
stateloră Europei occidentale.

Poporulă francesă se îndoiesce 
de eficacitatea principiiloru republi
cane.

Unitatea Germaniei este mai 
multă superficială decâtă reală.

Austria a perdutu într’unu modă 
irevocabilă basa istorică a posiți- 
unei sele în Occidentă și caută o 
compensațiune în Orientă, sub a- 
păsarea sdrobitdre a vecinei sale 
dela Nordiî.

Italia, în urma duplului său e- 
șecă în Abisinia, e capabilă să 
caute o consolațiune aiurea.

Turcia, ruinată, are în brațe 
atâtea cestiuni, câte provincii po
sede.

Grecia, Serbia și România as
piră fiecare la nisce scopuri ilu- 
sorii.

Bulgaria este o plagă deschisă, 
care amenință de a deveni o can
grenă. Toleranța Europei față, cu 
anarchia politică și socială a Bul
gariei probeză, că forța morală a 
concertului europeană a căcțută.

„Gazetta11 încheia c]icendă, că 
înțelepciunea impune Rusiei o es- 
tremă băgare de semă.

Articolulă „Gazetei de Mos
cova'1 a produsă o ore-care impre- 
siune în diferitele cercuri politice 
din Parish.

Rusia și Anglia.
„National-Zeitung" a publicații nisce 

raporte din Londra, în care se spunea, 
că scirile din Afganistan^ despre mișcă

rile Rușiloră la graniță și despre unel
tirile loră în Asia centrală suntu așa de 
nefavorabile, încâtfl guvernulă engleză 
chibzuesce acum asupra eventualei nece
sități de a ocupa Cabulă, capitala Emi
rului Afganistanului. Englezii și Afganii 
se temă, ca nu cumva Rușii să îndrepte 
o lovitură cătră Herată și să ocupe 
acestă cheiă, care deschide Rușiloră calea 
spre India.

Foile rusescl asigură mereu, că Rusia 
n are astfelu de intențiunl și că sgomo- 
tele de felulă acesta suntu neîntemeiate. 
Der de altă parte atragă mereu aten
țiunea asupra nemulțămirei, de care dică 
ele că ară fi cuprinse triburile provinciei 
Herată în contra guvernului Emirului, 
pregătindu-șl astfel prin diare terenulă 
pentru o eventuală acțiune viitore. Așa 
esplică „Pester Lloyd" cele ce publică 
toile rusescl în acestă privință. Se pote 
însă că întrega acestă campaniă diaris- 
tică. dice foia diu Pesta, să aibă și nu
mai tendința de a înfrica pe Englezi .și 
a’i face se cedeze aspirațiuniloru ruse în 
Peninsula balcanică, der ea speră, că 
Anglia nu va renunța la politica sa tra
dițională în Peninsula balcanică, de fiica 
Rușiloră. De altă parte și „Novosti" 
dice, vorbindă despre mișcarea ce dom
nesce în Anglia, pentru întărirea armatei 
și a flotei și care îșl are temeiulă într’o 
înțelegere cu liga de pace, că Rusia nu 
se va înspăimânta de acesta.

Starea armatei englese.
Am comunicată cititoriloră ună 

resuniată telegrafică din discursulă 
ce l’a ținută în Camera lorițiloră 
adjutantulă generală ală armatei 
englese, lordulă Wolseley. Acum 
discursulă fiindă întregă, crcdemă 
necesară a-lă completa prin urmă- 
torele pasagii meritorii:

Să nu se trecă cu vederea, accentua 
generalulă, că posițiunea Engliterei în 
Egiptu îi pote impune în fie-care mo
menta necesitatea d'a trămite acolo aju
tore ; că Englitera pote fi silită să întă- 
rescă stațiunile sale de cărbuni și că ar
mata este acum mai slabă cu '2’2,(108 de 
soldați de câtă în anulă 1860. In anulă 
186’2 a fostă cu 16,000 de soldați, în 1863 
cu 8000 și în 1864 cu 7000 de soldați 
mai tare decâtă acum.

Lordulă Wolseley a lăudată apoi 
reformele bine-filcătdre introduse de ac
tuala administrațiune a armatei, der a 
observată, că densulă rămâne pe lângă 
declarațiunile tăcute acum 18 luni îna
intea comisiunei regale. Nu voiescă, 
continuă dănsulă, să producă panică ; der 
situațiunea actuală a armatei englese este 
forte nesatisfUeătdre. Eu am declarată, 
că întemplându-se ca o armată dușmană 
de 100,000 de soldați să pună piciorulă 
pe uscată și să fiă condusă cum se cade, 
țera nu va pute scăpa de ocupațiune. 
Când am fUcută acestă declarațiune, ml-am 
cunoscută pe deplină răspunderea. Am 
declarată, că pănă când flota nostră va 
rămâne atâta de slabă prscum este, ar
mata nostră, răspândită peste totă lumea, 
nu va putea să se mențină în posițiunea 
sa; că fortificațiunile nostre înlăuntru 
și în afară se găsescă într’o stare nesa- 
tisfăcătore, și că trupele nu suntă ast-felă 
organisate și echipate după cum ar tre
bui să fiă, pentru ca se potă, la vreme 
de nevoiă, garanta măcară siguranța ca
pitalei. D'altmintrelea țera nu se află în 

fața nici unui pericolu iminentă .și este 
tirnpă ca să se facă totă ce trebuie.

SCIRILE DIlEI.
Cetimă în „Foia Diecesană" din 

Caransebeșă: Comuna Costeiii (de lângă 
Verșeță), după cum ne raporteză „Ga
zeta poporului" din Timișora, a tostă 
erăși obiectă de discusiune în congrega- 
țiunea de primăveră ținută în 7 Maiu și 
dilele următore a Comitatului Timișă și 
anume în raportulă generală ală vice- 
comitelui s’a espusă, că deși ordinea nu 
e restabilită de totă, ceva îndreptare se 
pote observa, și adecă de atunci, de 
când protopopulă gr.-or. ală Iamului 
s’a înfățișată în comună, a pontificată în 
biserică și a predicată poporului, făcen- 
du-lă atentă, că decă nu se va îndrepta, 
stăpânirea civilă îlă va nimici cu pe
depsele prescrise de lege. Fi.șpanulă 
din partea sa face la punctulă din ra
portă următorele forte nimerite obser
vări : Cu măsurile drastice, ce le hotă- 
rîse congregațiunea din Decemvre anulă 
trecută, nu se pote îndrepta răulă. De 
bună semă causa este pentru-că a scă
pătată atâtă de tare moralicesce popo
ralii din Costeiu, și cu mijlbce morale 
bine folosite mai ușoră îlă aducemă la 
rendă, decâtă cu baionetele ostașiloră. 
Șcdla și biserica se-șl facă datorința, și 
omenii se voru îndrepta. De acestă pă
rere fiindă (fișpanulă; a cercetată în 
personă pe Ilustritatea Sa domnulă Epis- 
copu diecesanu din Caransebeșă, rugân- 
du-lă să stăruescă, ca organele sale bi- 
sericescl să dea mână de ajutoră la sdro- 
birea răului înrădăcinată în Costeiu și 
Ilustritatea Sa i-a promisă totă sucur- 
sulă său posibilă. Intre altele i-a tăgă
duită că protopopulă Verșețului îșl va 
muta locuința la Costeiu, ca să fiă în 
mij locuia oiloră sale rătăcite, va ține în 
totdeuna și la tote ocasiunile predici po
porului, făcendu-lă atentă la urmări, și 
cu bucuriă constateză (fișpanulu) din 
raportulă vice-comitelui, că semnele bi- 
nelăcătdre ale acestei disposițiunl să si 
arată deja".

Tote bune, der stăpânirea îndrep- 
ta-se-va ?

¥ *
In amintirea desvelirei monumentu

lui Măriei Tcrcsia se va bate o medaliă 
commemorativă.

* »
Ministrulu honvediloră a organisatu 

și pentru anulă acesta o coiiiisiuiie estra- 
ordinam de supraurbitrarc, care va func
ționa dela 14 Iunie pănă la 5 Iulie n. în 
Deșiu, Bistrița, Tergu-Murășului, Giur- 
geu-St.-Miclăușă, Ciuc-Sereda, Oderlleiu, 
Sighișdra, Făgărașă, Aiudă și Turda. 
Președinte civilă ală comisiunei este con- 
silierulă ministerială Stefan Schyttra de 
Ehrenheim, membri colonelulă honvedă 
Joh. Kranitz și mediculă honvedă de 
stată-majoră Dr. Andr. Galfiy.

** *
Sub conducerea șefului statului gene

rală majorii ală corpului de armată din 
Timișora, colonelă Gustav cav. Plentzner 
de Scharnek voră face o căletoriă 3 
oficerl de stată majoră, '23 oficerl supe
riori și 45 soldați în două părți: în ostă 
și în vestă, avendă a trece prin Buziașă 
și Recașă. In Lugo.șă se voră întruni 
pârtiile și voră tace apoi eserciții de 
luptă la Caransebeșă, Teregova, Meha- 
dia și Orșova, und e se voră și disolva 
pârtiile la 1 Iunie n.
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Din Timiyira i-se comunică cu data 
de 16 Maili n. <|iarului „Pester Lloyd 
Mai în fiecare septâmână frecă prin o- 
rașulă nostru couvoiurl mari de Ceangăi 
cari se întorcil îndârătă în Bucovina. 
Inundare, morbilitate și alte calamități 
dictă omenii eft e causa reemigrării.1'

Se pofti Jelieita patrioții cu isprava 
lorii! Au nenorocita, pote pentru tot- 
deuna, sute de familii.

* * *
Sub tifhihl „Popă basuniJlatlC' scrie 

„Ellenzek“ dela 18 Maiu unnătorele: 
„Câiiteculil sună erășl despre Nicolau 
Petrescu, reniunitulft popă magliiarofagă 
din comuna Remetea, comitatulil Timi
șului. Elă ordona învățătorului gr. or. 
de acolo săvîrșirea unui lucru de natură 
nepal răstiră, ceea ce învățătorul^ seu n’a 
voită, seu n’a cutezată să facă. Pentru 
acestă îndîrjire „păstorulă sufletescă“ s’a 
înturiată atâtă de tare, încâtă năvăli în 
scolă și acolo, în presența copiiloră de 
scolă. fa pălmuită bine pe d-lă învăță- 
toră, l’a lovită cu piciorulă etc. Când 
însă blândulă învățătorii o lua la fugă, 
popa reverenda tu se lua după elă spre 
mai marea plăcere a copiiloră și servito- 
rilonl cari îlă priveau. După ce se a- 
luugară bine unnlil pe altnlă, popa se 
intorse, încuia scolă și cheia o lua la 
sine. S’a pornită cercetare și popa fu 
repede provocată să deschidă școla. în
vățătorului însă i-s’a dată voia ca să 
continue prelegerile tară întrerup ere “.

Frumosă elenzekiană! Dâr ce o fi 
acelă lucru de natură „nepatriotică ?“

Tribunalulă din Seghedină a con
damnată pe Josif Dome, casierulă cassei 
orfanale din Szentes, la 8 ani, pe Alex. 
Toriik, controlorulă acelei casse la 2 ani, 
temniță pentru defraudare. Amândoi au 
făcută apelă. Ca împrejurare ușurătore 
s’a dusă la motivarea sentinței faptulu, 
că autoritățile n’au esercitată absolută 
nici o controlă și nici o supraveghiare.

Din Baia se comunică, că comuna 
Văseutu a arsă mai totă, peste 200 de 
case au fostă prefăcute în cenușe. Fo- 
cnlă a fostă ajutată de ună ventă pu
ternică.

Casarma houvediloră din l'crșc/tî a 
arsă totală. Omenii și caii au putută fi 
mântuițl la tâmpă.

Pănă acum se scia numai de greve 
înscenate de calfele de pela măestri, 
Timișdra însO a făc-utu progrese: uce
nicii, 8 la numără. dela lăcătușulă Kne- 
bel și tinichigiulă Apfel, au declarată că 
„încetâză cu lucrulil.11 In arestulă poli
ției. unde au fostă duși, voră ave timpii 
să se gândescă la neisbânda grevei.

Prestidigitatorulă Glndlam-Hiissein, 
despre care antă dată informațiune, a 
dovedită la redacțiunea foiei .,Pester 
Lloyd11 cu documente, că e îu adevânl 
artistă ală Curții Șachului Persiei pre
cum și Khan, der că nu-i este ertată a 
purta acum în publică acestă titlu, de- 
orece pășesce ca scamatoră, că ar fi „în
șelătorii. hoță, ucigașii,“ e curată nea-, 
devără din partea fostului căpitanii de 
artileriă și acum generală persică Wagner 
de Weterstădt.

Trefoil despre scolele de fete unorescl.
Ainfl comunicații, că ministrulă 

ungurescă Trefoil a adresată tn- 
turoru inspectorilor^ unguresc! de 
școle unu cerculară, în care se es- 
primă forte nefavorabilă asupra 
metodei de instrucțiune urmată în 
școlele unguresc! de fete. Anume 
în urma unei ordinațiuul din anulă 
trecută i-s’au presentată ministru
lui lucrările scripturistice de probă, 
destinate pentru esamenulă de ad
mitere ală preparandisteloră și esa- 
minândă lucrările — dela 200 eleve 
din 70 școle-—se espriină astfelă 
despre esperiențele ce le-a făcută :

In lucrări bate la ochi lipsa de or
dine, de curățenia, eleganță și caligrafiă: 
e întristătoră marele numără de eroii or
tografice (chiar în lucrările aflate esce- 
lente) și nesiguranța ce se observă îu 
aplicarea reguleloră ortografice; e băte- 
tore la ochi lipsa unui stilă, fiă și numai 
de jumătate precisă, și a aptitudinei de 
concipiare, mai departe cnrsulă peste 
totă copilărescu ală ideiloră și descope
rirea unei (lesvoltărl primitive a spiritu
lui. Deorece abiturientele cele mai es- 
celente ale scoleloră civile superiore po
porale și de fete vedescă în modă așa 
de eclatantă, că ele în decursulă timpului 
de școlă din toți anii n’au învățată a scrie 
corectă și frumoșii, nici macară limba 
loră maternă, pentru acesta numai res
pectivele școle se potil face responsabile. 
Causa Teului constă în aceea, că în a- 
mintitele școle instrucțiunea este mai 
multă orală și teoretică și că pe eserc-iții 
și lucrări scripturistice nu se pune des
tulă grije. Cu acestă ocasiune nu vreu 
se numescă respectivele școli, partea cea 
mai mare comunale și confesionale (ne
greșită totă unguresc!), ale căroră eleve 
esu cu mai puțină cultură, ci mă multă- 
meseu a arăta faptulă și modulă de îm
bunătățire. In privința celoră din urmă 
dorescă înainte de tote. ca lucrările scrip
turistice se se coregă de cătră institutori 
după o metodă mai acurată, mai pedantă 
și mai corectă: obiec-tulă temeloru scrip
turistice treime se fiă luată imediată din 
obiectele de învățămentil și adecă din 
diferite obiecte; esteriorului lucrăriloră 

sâ i-se dea deosebită îngrijire și corec
turile făcute sâ se esplice în presența 
întregei clase; în tine, în locă de notițe 
scrise, să se folosescă câtă se pote pre- 
tutindenea cărți de învățămentă tipărite. 
Inspectorii școlari simtă avisațl să su
pravegheze cu deplină severitate stricta 
esecutare a acestei ordinațiuul.
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„Gazeta Sătenului,“ revistă ilustrată, 
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Intemplărî diferite.
Relicvii romane. Pe proprietatea lui 

Dreher de lângă Turdaș (din comitatulă 
Alba> s’a descoperită cu ocasia unoru 
săpături o petra mormentală romană cu 
trei figuri în îmbrăcăminte panonică, o 
tablă de petră cu un chipă în reliefă. 
care represintă o scenă de vânătore.

Esecutatu. Infanteristul ă Micliailă 
Schmidt din Ardeală, care a omorîtă 
pe ună camaradă .și compatriotă ală seu 
Aaron, a fostă spândnrată în curtea ca- 
sarmei Alser din Viena de cătră gâdele 
Seiffert.

Unu nou dușmana aii sem^ătiiriloru.
In ținutulă Macăului din Ungaria 

s’a descoperită la semănăturile de tomna 
o specie de omidă, necunoscută pănă 

acum. Cu câtă s’a îndulcită temperatura 
cu atâtă mai numeroși au apărută acești 
verml stricăcioșl. Ei nimicescă semănă
turile totală, mâncândil paiulil cereale- 
loră. Omidile pătrundă în pământii, mai 
alesă nude se sfărîmă prospetil, pănă la 
3 policari adâncime și noptea se tîrâscă 
pe semănătură în susă. ca să o distrugă. 
In Macău, în urma acestei rele apariți- 
uni. prospectele pentru secerișă sunt ii 
forte posomorite. Unu economă a tri
misă ministrului ungurescă de agricul
tură mai multe omidl de acelă soiii, cu 
o mică cantitate de sâmânăturl distruse, 
spre a fi esaminate.

Cerealele în străinătate.
Soirile primite îu cnrsulă septâmâ- 

nei arată că, temperatura in Francul fi- 
indă forte defavorabilă vegetațiunei, te
merile au începută a se accentua din ce 
în ce mai multă. Cumpărările suutil fa
cile și urcarea prețuriloră persistă. La 
Marsilia cerealele au fostă mai numerose 
și prețurile grâuriloră bine susținute.

In afară de influența ce are îu Fran- 
cia temperatura asupra cursuriloră la a- 
cestă epocă a anului, tergulă americanii 
pare că e chemată anulă acesta a mai 
da și elă prețuriloră o ore care iinpulsi- 
une. După raportulă biuroului de agri
cultură din Washington, recolta grâului 
în Statele-Unite ar fi perdutu 9n/„ din 
aparența ce avea la 1 Aprilie trecută.

Decă pănă la seceră, situațiunea uu 
se va ameliora, producțiuiiea totală n’ar 
trece de 400 milione bușele și n’ar lăsa 
în realitate dec-âtil 50 milione bușele 
pentru exportațiune, adecă o diferință de. 
100 milione bușele aprope s au 3 milon<- 
hectolitri din ceea ce acea țâră pote 
exporta in timpulă unei bune recolte 
ordinare.

In Enylitera timpulă a fostă friunosu. 
der rece ; se cere căldură pentru a ra- 
t-rapa întârzierea sâmânăturiloru, care este 
totil atâtă de mare ca și în alte părți. 
Prețurile simtă firme.

In târgurile germane cursurile n’au 
variată. Nimeni nu cutâză încă se se 
pronunțe asupra stărei recolteloră din 
causa întârdiărei în care se găsescă.

In smliil’i lîiisiei expedițiunile pen
tru Englitera au avută o orecare impor
tanță, ele înse n’au fostă așa de mari 
după cum se prevedea. Timpulă este u- 
medil și activeză vegetaținnea, spune 
„Cur. Fin.“

Câtă pentru Austru-l'ngaria scirile 
nu suntă de asemenea prea favorabile 
în privința recolteloră.

Boia de gură și de unghii la vitele 
cornute.

Boia acesta se ivesce. de comună 
vâra, — și astfelă va fi potrivită tim-
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I.
Amintiri etnografice.

(Ricordi etnograficii

La Roma, pe columna Traiană, care 
ne amintesce umilă din periddele cele 
mai gloriose ale Imperiului romană, se 
află representată anticulu Dacă și eu a- 
cesta istoria costumeloru. armeloru, tro- 
feeloră. îmbrăcăminteloru bâtrâniloră stră
moși ai Româniloră de astădl. Insă în- 
zadar vei cerca urme în limba și datinele 
României de astădl. Numele nu arată 
numai o transformare istorică, ci afirmă 
tenacitatea propuneriloră idei propositi), 
mândria fusiunei de rasă . asimilațiunea 
perfectă. Dec-I stndiulu Romei occiden
tale se pote aprope completa în Roma 

orientală, care nu e Bizauțiulă. ci țâra 
constituită de coloniile italiane ale lui 
Traiană și Aurelianu. Acolo josă se re- 
cunoscă ultimele rămășițe ale păgânis- 
mului perpetuate în vorbele și tradițiunile 
populare. Vechile amintiri sunt țintuite 
(ribaditei în numele personeloră și sunt 
învioșate în mândria caracterului și în- 
drăznela iutențiuniloră. calitate ce se a- 
firmă în deosebite împrejurări și se ac- 
centueză în acelă cercă istorică inevi
tabilă, pe care politicii îlă numescă <wi- 
tlagratiunc orientală.*), evenimentă, care se 
pote amâna, der nu se pote încungiura, 
și de care Italia nu trebue sâ rămână 
străină, căci urmele civilisațiunei sale toc
mai în orientă se găsescă.

Și în adeverii, minunate simtă punc
tele de analogiă între părinții noștri și 
intre nedegenerații deseendențl ai Rornâ-

*! Iu acestă privință trebue sâ amin 
țescă o lucrare prețiosă și plină de opor
tunitate, scrisă cu multă eriidițiune. cu 
clare vederi politice și cu largă și sigură 
cuuoscință de omeni și de lucruri din 
Orientă. Acesta e cartea senatorului G. 
G. Alvisi: Intenli politici .tle'tlirersi Stafi 
d’Europa nellv tpteslioni orientali, edito a 
Napoli, nel 1883. e del quale a giorni 
sară pubblicata una nuova edizione. 

niloră actuali sân. ca să tiină luai exaețl, 
ai Romaniloril, termină pe care înse îiu-lu 
voiu întrebuința în acestă carte, pentru 
a evita ecbivocitatea. De altmintrelea în 
limba originală nu esistă vorbele llonn - 
aia, Rumania, Rumi nia, ci se tisită simplu 
vorbele Romania și llomânu. Deci nu
mirile de postă română, academia iviwdi/.I 
și alte asemenea dicerl, în care e con
servată puritatea nativă a nuinirei, <• - 
amintesce originea.

Românulă are spirită de inițiativă >i 
de eolonisare**) ca și anticulă Romanii.

Pentru ii ajunge la ucestu siupu iui o 
mediu mai eficace de ditusiune și de eonserva- 
țiune. între altele, ca limba, liâ ori câta de es- 
pusă la pedecl si de persecutată. In acesta 
privință liine observă E. Picot in cartea sa 
„Serbii din Ungaria'- 1 Ies Serbes de Hongrie, 
pag. 358): nici o națiune uu pote ti mai per
sistentă ca cea romană. Ei (Românii1 au asupra 
popoicloru cu cari suntu amestecați o deose
bită torță de asimilațiuue. Ei uu inveță limba 
veciniloru. ci îi t’orțeză (iudirectu t.ra »istl) pe 
aceștia a învăța pe a loră. Este de ajunsă, 
cum divă Serbii, ea o femeia română se tiă in
trodusă într’o casă, ca jn puțini ani totă casa 
se devină românescă. Astt’elti au dispărutu 
Serbii i pote Bulgarii. Sclieii.—Traduc, i cari erau 
stabiliți iu Transilvania: astt’elil limba, datinile, 
naționalitatea română au înlocuită în o mul
țime de sate în Bănată limba, datinele și na
ționalitatea serbeseă. Acestă transformare nu 
este operă de secuii: ca se opereze sub oebii 
noștri cu o răpediciuue surprindetore.
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pulft a ne ocupa cu ea, fi a o tace cu
noscută cetitorilor® noștri. Sub boia de 
gură și <le unghii se înțeleg® beșicele 
și bubele ce se ivesc® în gură și între 
unchii la vitele cele cornute in deosebi 
care însă ca bblă lipiciosă. se pote es- 
tinde și asupra altor® animale domestice 
precum : porci, oi, capre, — în cașurile 
cele mai rari chiar și asupra cailor®, — 
ba s’a constatat® și la animale sălba
tice morbul® acesta, pănă și la galițe și 
la câni. Ni se pune de sine întrebarea 
că cum se nasce și cum se lățesce mor
bul® acesta? Credința plugarilor® noș
tri e aceea, că isvorulft zace în unele 
ierburi nepriinciose sănătății, ce le con
sumă vitele, în apa necurată ce o beu, 
ori apoi în vremea nordsă și ploiosă. 
Părerea acesta însă e greșită. Invățații 
poporelor® ndstre, cart s au ocupată 
din tot® aeinsul® cu studiarea acestei 
hole, au constatata, că isvoinl® ei nu 
se află la noi acasă, ci totdeuna, decâte 
ori boia s'a ivită și pe la noi, a fostă 
importată din alte țări, întocmai ca co- 
lera și ciuma, morburile cele periculose 
pentru omeni. Materia lipiciosă se află 
în besic-e și în bubele din gură și din
tre unghii, apoi în lapte și în sânge, — 
și lățirea ei se întemplă forte repede .și 
ușoră prin pă.șunarea la olaltă a viteloră 
boluave cu cele sănătose prin adăparea 
acestoră din urmă în vasul® din care 
mai nainte au beută vite bolnave, ba 
chiar și numai prin mânarea loră pe 
astfelă de drumuri pe care imediată 
înainte de aceea trecuseră vite bolnave 
de gură și de unghii. Mai departe boia 
ace -ta o pote aduce și omulu cu sine 
din tergă spre pildă, ort apoi în nutre
țul® clin care au mâncată vite bolnave. 
Nu tote vite.e o capătă, ce însă nu e 
motiva_ .->culă de a dice că boia nu e
lipiciosă, pentru că acestă împrejurare 
ne arată numai aceea, că nu tote vitele 
suntă de opotrivă înclinabile spre mor
bul® acesta, tină eveniment®, ce-lu pu
tem® constata adese-ori și la omeni, câte 
cașuri s'a ivită în vieța de tote dilele,

_ că cutare casă întregă a reposat® în co- 
leră, .și numai tină membru ală ei a ră
masă în vieță. Pentru aceea însă lipi
ciosă și primejdios® bolă rămâne colera 
în vecii vecilor®.

Boia de gură și de unghii a vite
loră cornute e periculos® chiar și pentru 
vieța omenescă, și consumarea de carne 
ori de lapte din o vită bântuită de a- 
cestă morbu pote pricinui la copii în 
etate crudă chiar și morte, er la cei îna
intați în verstă se potolesce cu ivirea 
unor® friguri sgândărătore, și a unor® 
beșici pe buze și pe limbă. Dec® lap
tele se ferbe bine, puterea otrăvitdre a 
materiei lipicidse se perde încâtva și nu 
mai pote produce morte.

Din momentul® în care a întratu

materia lipiciosă în organismul® vitei, 
pănă la desvoltarea deplină a bolei, pot® 
să trecă 2 pănă la 12 dile. astfelă adecă 
după cum e de tare construcțiunea cor
porală a vitei. Se începe boia cu fri
guri ușbre, după ce apoi cerulă gurei 
începe a arde, a se roși, apetitul® piere, 
setea se măresce, rumegatul® devine ne
regulată, laptele capătă o coldre cam 
gălbeniă și tină miros® neplăcută. Peste 
două trei dile putem® apoi observa în 
gură, sub dinți, pe sub buze și pe limbă 
nisce beșici de mărimea mazerei. seu 
alb-gălbeniă. care cresc® pănă la mări
mea unei alune, apoi se spargă și slo
bodă o fluiditate, la încerut® albă ca 
apa. er mai târdiu de colore galbenă. 
Beșicele pieră în dilele următore și în 
locul® loră rămână rane roșii, care în
cetă cu încetul® se vindecă. De dre-ce 
în starea acesta vitele nu suntă capace 
de a se nutri, slăbescă peste măsură, 
der cu vindecarea raneloră se reculeg® 
eră repede. Cu boia descrisă e de re
gulă incopciatu și câte un® catar® de 
stomac®, de nas® și de mațe, care la 
vitele mai tinere, d. e. la viței se pote 
desvolta în aprindere de stomac® ori de 
mațe. Vacile trăgetdre, afară de 'acesta, 
mai pot® apoi și făta ’nainte de vreme. 
Deodată cu beșicele din gură se arată 
și beșicele între unghii, vita bântuită de 
ea începe a șchiopăta, și acuși acuși se 
culcă, pentru-că de durere nu pote sta 
pe picidre.

Intrega procedură a bolei, pănă la 
vindecare, ține 2—3 săptămâni, ba și 
mai multă, decă nu se observă curățe
nia cea mai mare la vindecare. Beșicele 
de care fu vorba se pot® ivi apoi și pe 
ugerul® vacilor®, și se vindecă și acele 
singure de sine, numai curățenia să fiă 
observată. Boia descrisă pănă aci e a- 
ceea care o capătă vitele cornute. Tot® 
astfelă e însă și aceea ce o capătă ce
lelalte animale domestice, cu mica des- 
chilinire, că oile, caprele și porcii suferă 
numai în boia de unghii, er caii numai 
în boia de gura.

Deși vindecarea bolei, cum vă- 
durăm® — se întemplă singură de sine, 
totuși nu strică se dămu și noi mână 
de ajutoră naturei. Și anume avem® să 
facemă următorele : gura, vitei bântuite 
de acestă morbă se o spălăm® mai de 
multe ori pe di cu apă rece mestecată 
cu oțătu, seu apoi cu carbol® subțiată 
bine cu apă. Se dăm® vitelor® nutreț® 
ușor® de mestecat® și de mistuit®, pre
cum : trifoiu, lături, lapte, zărtt, terîțe, 
cartofi fierți etc. Grajdul® să-lă ținem® 
în curățenia cea mai mare, și să grijimă 
ca căldura în el® se nu fiă pre mare- 
Piciorele vitelor® să fiă curate, așternu
tul® de sub ele totdeuna prospătu, - 
er unghiile bolnave se le spălăm® mai 
de multe ori pe di cu carbol® subțiată

Și, ca străbunii noștri, elă percurge lumea: 
în adevără, este greu a găsi tină colță 
do țeră, în care să nu întelnescl pe Ro
mână. In fața lui vei recundsce figura 
bărbătesc® a părinților® noștri, în limba 
lui vei găsi resturile glotice latine cele 
mai sigure. în tradițiunl amintirile cele 
mai autentice, în datinele familiare, pe 
câtă scimă, se află datinele superbei 
domnitdre a lumei. Mai romană decâtă 
Italia însăși, România a sciută mai bine 
perpetua tradițiunile și susține lovitura 
tuturor® invasiunilor®, fără de a abdice 
la limbă, obiceiuri, și mai presus® de 
tote are în spiritul® său ceea ce cons
tituia caracteristica Romei antice : cous- 
ciiiila uiinsiuiicl livilinu/rier!

In adevără, România e admirabilă 
nu numai pentru progresele îndeplinite, 
ci mai alesă pentru zelulu pre nobilă 
(smania uobilissima cu care este însu
flețită în voința de a răspândi și ore- 
cum a impune altora civilisațiunea. Ță
rile ei supuse în scurtă timpă îșl schimbă 
fisionomia loră: locurile se îmbunătă
țesc® și deschidă drumuri, se înteme
iază .școli, se împrăștie cultura. Suntă 
puțini ani de când Dobrogea, cu capi
tala Constanța, unul® din ținuturile cele 

în apă, cu apj varflț ori apoi cu pe
tră acră (tipsăi muiată îu apă, și după 
aceea să le legăm® cu pânză. Decă ve
dem® însă că în două trei dile nu se îu- 
tdrce spre bine, să nu întârcjiămă, ci 
să cerem® sfatul® unui veterinară.

.. (iii:. Poporului".

Situațiunea din afară.
Csernatony continuă în „Nein- 

zet“ contemplațiunile sale pesi- 
înistice asupra situațiunei este- 
riore.

Decă ar fi adeveratu ceea ce 
mereu se afirmă - - cji°e priete
nul® d-lui Tisza — că adecă Ța
rul® Rusiei este un® amica ala 
păcii, atunci n'ar mai fi îndoielă 
despre aceea, că în anulă acesta 
nu va fi resboiu, ba, ama pute 
se ne rSmășimu, că, vomă ave li
niște și în anula viitor®. Der în 
realitate acea afirmare nu e de- 
câtu o apucătură diplomatică.

Nu se p6te nega, continuă 
Csernatony, că omenii revanșei 
din Francia se nutresc® numai cu 
speranțele în pregătirile de răsboiu 
rusesc®.

In acelașa momenta, în care 
trupele rusescl s’ar retrage dela 
granițele germane și austriace și 
când s’aru mai liniști lucrurile și 
în peninsula balcanică, s'ar® sferși 
și agitațiunile boulangiste și ale 
lui Deroulede în Francia.

De aceea —- încheia Cserna
tony — deplina responsabilitate 
pentru amenințările, la cari e es- 
pusă situațiunea europeană, o portă 
guvernulu din Petersburg®. Pănă 
când Rusia nu ’șî va schimba a- 
titudinea nici cehă mai mare op
timistă nu pote se mergă mai de
parte cu asigurarea, decât® că în 
anulu acesta nu va fi resboiu.

,,Nene freie J’rcsse11 vorbesce de 
unu seințementu de neliniște și 
de nesiguranță politică a situa
țiunei generale, care nu vrea se 
dispună. Chiar _Nordd.allg.Ztg.”' 
vede o mulțime de puncte negre 
pe orizonul firmamentului oriental.

fii în adeverii ivirea din nou 
a bandelor® politice bulgare, sâr
besc! și herțegovinene face pe 
om® a conchide la deșteptarea 
poftei de acțiune a propagandei 
panslaviste.

La acesta, adauge „N. fr. Pr.“, 
se mai adauge și înăsprirea ra
porturilor® economice între Ger
mania și Rusia care se oglindeză 
deja în atitudinea cea mai nouă 
a foilor® rusescl.

mai părăsite de Turcia, a venită sub 
domnia Românilor®, și aceștia au hotă- 
rît® deja se cheltuescă trei milione pen
tru a crea un® portă la Constanța, 25 
milione pentru a face un® pod® peste 
Dunăre, pentru ca să obțină o mai ră- 
pede comunicațiune cu Bucurescii și 
Iașii. In acea urbe, care mai nainte nu
măra puțină peste trei mii de locuitori, 
astădi numărul® populațiunei s’a îndoit®; 
s’a înființată o tipografia și un® jurnal®; 
se studiază cu sinceritate problema fon- 
diară și colonisațiunea; se înalță none 
și frumose edificii; arta, istoria și cul
tura înalță în memoria marelui Poet® 
sulmones® ună monument® : se fac® să
pături, se pună la lumină de cătră Co- 
gălniceanu în palatul® său resturi pre- 
țibse : ex-secretarulă general® de Instruc
țiune publică Tocilescu a făcută și face 
dese escursiunl, esecută cercetări impor
tante, recundsce și clasifică în museul® 
din BucurescI aceste descoperiri, le es- 
plică și atrage acolo atențiunea erudi
ților® cu prețiose ilustrațiunl.

trad. S. M.

Concertă în Dobra.
Comitetul® arangiator® învită la 

Concertul® ce-lă vor® arangia diletauții 
din Dobra la 15 (27) Maiu 1888 în sala 
hotelului ,.la Husariu.1 După concertă 
petrecere cu danță, în pausă se va juca 
,,Tombolă." începutul® la 81 ., ore sera. 
Venitul® curată e destinat® în favorul® 
„Casinei."

Prețurile de intrare pentru personă : 
locul® I. GO cr. - locul® II. 50 cr. — 
Parter® 30 cr. Biletele se pot® căpăta 
la dl® A. Leșnican® poștar® și sera la 
cassă.

Programa: 1. ,.Vals® rus®“ de Iva- 
novicl. esecutat® de cuartetul® instru
mental®. 2. ,,Capela" de E. Weber, 
eșec, de corul® bărbătesc®. 3. „Duet®" 
de violină de Viotti. esecutat® de dn® 
Kâllay F. .și I. Morariu. 4. „Acorduri 
amorose" de C. Fruhliug, eșec, de co
rul® bărbătesc®. 5. Solo de violină e- 
secutat® de Kâllay F. 6. ai „Departe 
clopotul®..“ de J. Mureșianu și b) ,,Vî- 
nătorul®11 de Kreutzer, esecutate solo 
de I. Ognean®. 7. „Cântul® marinari
lor®" de Flondor®, esecutat® de corul® 
bărbătesc®. 8. Din „0 ședătore la țeră“ 
de A. Pan®, declamațiune de Ios. Mo
rariu. 9. „Melini marș" de Gottwalt, 
esecutat® de cuartetul® instrumental®.

DIVERSE.
Cărei cause trebue a se atribui cres-

cerea criminalităței! Din aprofundatele 
studiurl făcute a documentelor® auten
tice, d-1® Marambată ne spune, că acâsta 
se datoreză întrebuințărei sâu mai bine 
dis® abusului băuturilor® alcoolice. Din 
3000 de condamnați, 2124 erau bețivi, 
adecă 72°„!

Unii barometru ieftinii se pote face 
cu următorele: Se ia 60 gram» de spirt® 
și se topesc® în el® 8 grame de camforu 
și câte 2 grame de sare amoniac® (ți- 
pirigft) și de salpetru (salitru). Acestă 
amestecătură — pusă în o sticlă lungă- 
reță și curată — când e limpede arată 
că vremea va fi frumosă; când e tul
bure, furtună; er când se vor forma mici 
și albiciose steluțe, schimbare de vreme.

întrebuințarea pentru vinii a vaselor® 
cari au cuprinșii untu-de-lemnQ. Asemenea 
buriașe, ce vend® băcanii pe prețu de 
nimic®, îndată ce s’au deșertată și mai 
ales® decă, după un® ore-care timpu, 
s’au râncedit® cu totulu, potu fi cu
rățite în astfel® de mod® încât® se se 
pdtă pune și vin® în ele. înlăturarea 
acelui gustu gras® și respingător® ce dau 
chiar® apei asemenea vase, se face prin 
mijlocul® următor® în un® chip® sigur®: 
DisolvI 500 grame cristaluri de sodă (ce 
se găsesc® la droghiștii de prin orașele 
mai măricele) în 5 litrurl de apă fier
binte (pentru o capacitate de 10 deca
litre). Acestă apă o torni, cât® e fier
binte, pe vrană pentru ca sarea de sodă 
să formeze cu untdelemnul® din doge 
un® săpun® solubil®. Se înțelege, că va
sul® trebue bine rostogolit® și datu și 
de mai multe ori peste cap® pentru ca 
tote dogele să fiă puse în contact® cu 
lichidul® curățitor®: d asemenea a doua 
di trebue bine scurs®, spălat® și clătit® 
cu apă curată.

„Gazeta Sătenului“.
Bursa de BucurescI.

Cotă oficială dela 8 Maiu st. v. 1888.

Renta română 5"((1 . . .
Renta rom. amort. 5"/(l .
Renta convert. B"/0. . .
Impr. oraș. Buc. 20 t’r. . 

tone, rural 7ll/0 rti ° - a 
7°• .o • 
6°f((. .
o ,0 . .

Credit
i»

!1

r

Banca

J)
urban

ii

r

n

r

»i
J’

nat. a Koin. 500 Lei. . 
Ac. de asig. Dacia-Roin.. 
Ac. de asig. Națională. . .
Auru contra bilete de bancă . 
Bancnote austr. contra auru. . 
Auru contra argintii seu bilete 
Florinu valore austriacă . . .

16 —
2.2—
16.—
2.2

C'iirsiilfi pieței Brașovii
din 19 Maiu st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.56 Vend. 8.55
Arginta românescu . ,, 8.50 V 8.54
Napoleon-d’orI . . . „ 10.02 ti 10.06
Lire turcescl . . . ,. 11.32 11 11.37
Imperiali.................. „ 10.32 n 10.37
GalbinI................... „ 5.89 »i 5.92
Scris, fonc. „Albina1^11 „ „ 101.- r —.—

rui n n »• O o 98.— H 98.50
Ruble rusescl . . . „ 103.- 104.—
Discontulu . . . 6ț2—8"/„ pe anu.

Cursulu la bursa de Viena
din 20 Maiu st. n. 1888.

Renta de aurii 4°...................................... 96.80
Renta de hârtii 5“ p................................. 85.35
împrumutul® căiloru ferate ungare . 150.25
Amortisarea datoriei căilor® ferate de

ost® ungare (1-ma emisiune}» . . 94.90
Amortisarea datoriei căilor® ferate de

ost® ungare (2-a emisiune) . . 126.—
Amortisarea datoriei căilor® ferate de

ost® ungare (3-a emisiune) . . 114.50
Galbeni împărătesei ............................105.20
Napoleon-d’orI......................................... 104.70
Bonuri rurale ungare..................105.20
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.70
Bonuri rurale BanatU-Timiș® . . . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare............. 104.50
Bonuri rurale transilvane.............104.—
Bonuri croato-slavone..................105.—
Rosurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului............................124.95
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

unguresc®............................. 99.—
Renta de argint® austriacă .... 80.40
Renta de auru austriacă......... 109.40
Rosuri din 1860   133.75
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 870.—
Mărci 100 imp. germane.................. 62.171 .,
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.80
împrumutul® cu premiul® urguresc® 121.60 
Acțiunile băncei de creditu ungur. . 277.50 
Acțiunile băncei de creditu austr, . 277.40
Renta de hârtiă austriacă .... 78.60

Editor® și Redactor® responsabil®:
Dr. Aurel Mureșianu,
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„L’AIGLE“
Societate francesă pentru asigurare pe vieță. Parisu.

înființată /a 7 5.
(’apitalulii societății..........................................trei 1
Eondulă de asigurare la 31 Dec. 1886. .. 21,200,000
Starea asigurăriloră la 31 Dec. 1886 . . 67,500,000
Cu c. r. decretă ddto 31 Augustă 1885 sa coucesu societății 

activitateasa îu Austro-Ungaria și la 18 lanuariu 1886 'și-a proto- 
voltă firma îu Budapesta. Asemenea a depusă societatea în Viena 
și Budapesta câte ii. 110,000 prin urmare la olaltăfi. 220,000 dreptă 
cauțiune.

61,3—3
Direcțiunea pentru Ungaria

Budapesta Teresienring No. 3.

i Suhserisulu consorțiu alu mesariloru recomandă onora- #
1 tului publică asortimentulu său de mobile gata de măsaru și Q
1 îmbrăcate de lapițieru. de cea mai bună calitate, cu cele mai

eftine prețuri. în depositulu seu nou deschisă. Shvdit făniii X
I Vr- Z OCu distinsă stimă : X
i Primulu consorțiu brașovenii de mesari pentru q 
i construcțiuni și mobile. ti3)5_2 •
leoeoeoaoeoeoeeoooeoeoeoooeoM

Sz. '26*28—1S87 tkvi.

Arveresî hirdetmeny.
Az abnulbânyai kir. jârâsbirosâg mint tki hatosâg âltal kbzzetetetik bogy 

az abrudfalvi ifj. Sicoe Niculai mint Anitiu Avram es Niculai engedinenyese veg- 
rehajtat mak Marian Nestor es az altala gondozott Sicoe Agafta a vegrehajtâst 
szenvedb elleni 360 frt. toke ennek 1880 Deczember 15 jaro 25 frt. 50 kr. 
es 25 trt. 50 kr. per es vegrehajtâsi koltseg s jar.: behajtâsa ve.gett az abrud- 
bănyai kir. jârâsbirosâg teriiletehez tartozb abrudfalvi kozsegi 931 es 948sztjk- 
ben tbglalt. kovetkezd ingatlanok

X -e- •»

î iî
â

Megnevezes bee<ertel<

frt. kr.

banal penz

trt. kr.

a931 sztkbeu 160
1 3363 malom

a948 szțjkben
1 37O7/, kaszâlo 357

3702 , kaszâlo (
3709 r ( 295
3710 kert 80

tartozekai Abrudbânyai kir. jbirosâg tkvi liivatalnâl megtartando nyilvânos biroi
arveresen 1888 evi îunius 11 cn d. e. 10 orakor beesăron aloi is a becsârnak 
IO'1 ,,-ânak a biroi kikiildbtt kezehez leendo eloleges letetele mellett elfognak 
adatni. Vevo a vetelărnak felet 15 nap alatt mas felet az arveres jogerbre emel- 
kedesetol szamitandd 30 nap alatt es ugyan azon naptol szâmitandd 6"), kama- 
t.okkal egyntt a Gyulatehervâri kir. ado-hivatalnâl 39.423 sz. 1. M. M. leteti 
szabalyrendelet ertelmeben lefizetni.

Adrudbânyân 1887 December 24-en.
JZ. kir. j.-bir<isw) mint t.-k<>nyvi liatosăți-

Domnii, ce se abonezi din nou. se binevoiască a scrie adresa 
lămuriți! și se arate și posta ultimă.

abonamente
la

anulti 1888
<53—

AMICULU FAMILIEI. piară beletristică și enciclopedicii-literară— cu ilustrațiunl.— Cursulu NIT. — Apare în I si 15 <]i 
a lunci în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiunl f’rumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiunî literare și sciențilice cu refiesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl din patria și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturora indivicjiloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregă e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibilî și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiunl. - - Cursulă XI V. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2-2 — 3'.-> cole; și publică portretele și biografiile archiereiloră 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- 
torî și diverse ocasiunl, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențiiice-literari; și în urmă fotă soiulă de a- 
menunte și sciri cu preferința celoră din sfera bisericesc^ scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 țj._ pentru România 10 franci — lei, plătibilî și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu atu patrulea esemplaru.
yumeri de probă se trimită gratisă ori-rui cere.

W* A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla Sz-ujvâr. Transilvania.
—:: X :: >—

Totu de aci se mai potu procura și următdrele cărți din editura propria:
Apologie. Disensiuni filologice și 

istorice maghiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silași. — Partea I. Paula Hun- 
falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețuia 30 cr.

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

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste ană. de I. Papiu. 
Una voluma de preste 26 cole. Acest 
opa ele cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acesta soiu apărute 
pănă acum — avenda și o notiță is
torică la fiă-care sărbătdre, care arată 
timpula întroducerei, fasele prin cari 
a trecuta și modul cum s a stabilita 
respectiva sărbătore. Prețuia e 2 fl.

Barbu cobzariulă. Novelă origi
nală de Emilia Lungu. Prețuia 15 cr.

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

Idealulă perdută. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulu 
15 cr.

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

Fântâna dorului. Novelă poporală 
de Georgiu Sirau. Prețuia 10 cr.

Codreanu craiulă codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețulu 10 cr.

Ultimulă Sichastru. Tradițiune de 
Georgiu Simu. Prețuia 10 cr.

Elu trebue se se însore. 
de Maria Schwartz, traducere 
F. Negruța. Prețuia 25 cr.

Branda seu Nunta fatală.

Novelă 
de N.

Schiță

din emigrarea lui Drago.șu. Novelă is
torică națională. Prețulti 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioanit 
Tanco. Prețulu 30 cr.

Probitatea în copilării. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețulti 10 cr.

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

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

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

Petulantulă. Comediă în 5 acte, 
diipă Augustti Kotzebue, tradusă de 
Ioanti St. Șuluțti. Prețulu 30 cr.

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Uni volumti de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țulu redusti (dela 1 fi. 20 cr.) la GO cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioanti Popii Reteganu. 
Unti volumti de 14 cole. Preț. 60 cr.

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

Biblioteca Sătenului Română. Car
tea I, n, HI, IV. cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulti 
la tdte patru 1 fi. — câte una deosebi 
30 cr.

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

Colectă de recepte din economia, 
industria, comereiu si chemiă. Prețuia 
50 cr.

Economia pentru scblele popor, de 
T. Roșiii. Ed. 11. Prețulti 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețămentulă intuitivă în folosulit 
eleviloru normali (preparandiali), a îu- 
vețătoriloru și a altora bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovanu, profesorii pre- 
parandiala. Prețulti unui esemplarti cu 
porto francată 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămîl 
vre-ună opfi, întocmim după lipsele 
scbleloru nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlit și recoman- 
dămti mai alesti directoriloru și învă- 
țătorilorit ca celorit în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximii Popii, profesorii la 
gimnasiulu din Năsăudu. — Manualii 
aprobați! prin ministeriulu de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulu de 
datti 2G Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețulti 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioanti Buteanu, 
prof. gimn. Unti volumit de peste 30 
cole. Prețulu 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioanu F. 
Negruțtl, profesorii. Opti aprobata și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulil de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48.518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendă composițiunl de totă 
soiulu de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multa folosit de câtrâ preoți, învă
țători si alțl cărturari români. Prețuia 
1 H. 10 er.

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

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandf. Bros. 1. scrisă 
de Gavrilit Trifu profesorii preparan- 
dialit. Prețulu 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumoșii ilustrată. Prețuia unui 
esemplaril broșiuatii e 40 cr., legata 
50 cr., legata în pânză 60 cr.. legata 
mai finii 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxti 1.50—2.50

Miculă mărgăritaru sufletescă. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumoșii ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulti unui 
esemplarti broșuratii e 15 cr., — legatu 
22 cr., legata în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe icone frumdse. Prețuia 
unui esemplaru e 10 cr.; 50 -3 flor.; 
100=5 fl.

Visulă Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmata de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru- 
mose. Prețulu unui esemplarti spedatii 
franco e 10 cr., 50 exemplare 3 fl., 
100 exemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosă. 
Prețulti unui esemplarti legații si spe- 
datii franco e 15 cr.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovă.


