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Birourile de anuncinn:

Brațovu, plata mare Nr. 22.
Inserate mai primescu în Viena 
Rudolf Mosse, Haasenșiein & Vogler 
(Oto Maas), Heinrich Schalek, Alois 
HerndlfAf,I)ukes, A.Oppelik,J. Dan
neberg ,• în Budapesta: j4. V Gold- 
b6rger, AuionMezei, EcksteinBernat; 
în Frankfurt: G. L, Daubc; în Ham

burg: A. Steiner.
Prețul inserțiuniloru: o seria 
garmondu pe o colână 6 cr. 
și 30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifă și învoială.
Keclame pe pagina IU-a o 
seriă 10 cr. v. a. s6u 30 bani.

nGaaetau iese în fie-care c|ii
Ăfconamenie pentru Ansfro-Uugaria 
Pe unii anu 12 fi., pe ș6se luni 

6 £1., pe trei luni 3 fi.
Pentru România si străinătate: 

Pe unii e 1 40 franci, pe sâse 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Se prenumeră la tite ofi- 
ciele poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.
Ahonamentnln pentru Brașovn: 

laadministrațiune, piațamare 
Nr. 22, etagiuiii I.: pe unu ană 
10 fi., pe șise luni 5 fi., pe trei 
luni 2 fi. 50 cr. Cu du sulă în 
casă: Pe unu anu 12 fl., pe 
ș6se luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu esemplaru 5 or. v. a. său 

15 bani.
Atâtu abonamentele câtu ș 

inserțiunile suntu a se plă ti 
înainte.

Nr. 236. Brașovii, Mercuri 26 Octomvrie (7 Noemvrie)
Din causa sf. serbători de mâne, (Jiarnlu 

nn va apăre până Joi sera.

Brasovu, 25 Octomvrie v.
Noua lege militară a fostu pre- 

sentată în una și aceeași 4g 3 
Noemvre a. c, camerei ungurescl 
și austriace.

Legea militară creată la 1868 a 
fostă multă modificată în cei doue- 
4eci de ani din urmă, aducen- 
du se însemnate schimbări în în- 
tregulu sistemă militară alh mo- 
narchiei. înarmările continue ale 
stateloriî învecinate și mai alesă ale 
Germaniei au pricinuită aceste 
schimbări, cari s’au introdusă la 
1882 printr’o novelă la lege. La 
anulă 1883 s’a adusă o nouă lege 
pentru armata teritorială (honvecjî, 
Landwehr), er în anulă trecută s’a 
mai estinsă obligămentulă militar 
prin legea pentru glote, puindu-se 
sistemulă de apărare pe noue 
base.

Acum terminându-se și ală 
doilea ciclu de 4ece aub Pe care 
timpă a fostă adusa legea mili
tară, ea trebue se fiă reînoită pe 
alți 4ece ani. Guvernulă nu s’a 
mulțămitu înse de astă dată cu-o 
reînoire a legei vechi, ci s’a de
cisă pentru o nouă codificare a ei, 
așa că proiectulă presentată par- 
lamenteloră din Viena și Pesta se 
înfățișeză ca o lege militară nouă 
c’ună nou sistemă de întregire a 
armatei.

Pănă acuma era stabilită con- 
tingentulă armatei pe picioră de 
resboiu cu 800,000 omeni. După 
noua lege nu se mai mărginesce 
contingentulă la acestă cifră.

Pentru cei 4ece an* viitori se 
stabilesce contingentulă de re
cruți pentru armata permanentă 
cu 103,100 omeni. Așader acestă 
contingență în raportă cu celă de 
pănă acuma se măresce cu 7626 
omeni pe fiăcare ană. Contingen

tulă de recruți pentru armata te
ritorială se stabilesce pentru cei 
4ece ani următori cu 22,000 omeni, 
dintre cari 12,000 se vină pe ar
mata teritorială din Ungaria și 
10,000 pe cea din Austria.

Prin urcarea contigenteloră de 
recruți se măresce și numerulă 
armatei. In urma nouei legi mi
litare oștirea deja în timpă de 
pace se va înmulți cu 22,878 6- 
meni, ceea ce va aduce cu sine 
o corespun4etore urcare a cheltu- 
eliloră pentru armată cu 3 milib- 
și câteva sute de mii florini pe 
fiăcare ană.

Nouele sarcine, ce se impună 
der poporațiunei monarhiei, suntă 
destulă de însemnate și devină 
cu atâtă mai apesătore, cu câtă 
noua lege militară conține dis- 
posițiuni, cari înăsprescă multă în
datoririle militare, ce le avea pănă 
acuma. Astfelă se îgreueză sar- 
cinele poporațiunei prin introdu
cerea esercițiiloră de arme perio
dice și pentru reserva auxiliară 
(Ersatzreserve); apoi prin disposiția 
ca obligămentulă militară se se 
începă în viitoră cu versta de 21 
ani și prin disposiția ca măsura 
corporală preve4ută pănă acuma 
la asentare se se micșoreze (dela 
155.4 centimetri, la 155 cent.); 
mai departe prin înăsprirea ace- 
loră disposiții, cari reguleză ser- 
viciulă voluntariloră pe ună ană.

In ce privesce pe voluntari 
vomă aminti aici numai cele două 
înăspriri mai însemnate, adecă o- 
prirea în viitoră a tineriloră stu- 
denți de a cerceta și prelegerile 
în cursulă anului de voluntară, 
care are se fiă dedicată numai in- 
strucțiunei militare, și îndatorirea 
impusă aceloră voluntari, cari în 
anulă înteiu nu voră depune cu 
succesă esamenulă de oficeră, de 
a mai servi încă unu ană ac
tivă.

Se mai înăspresce legea de pănă 
acuma prin aceea, că și cei mai 
puțină apți pentru serviciulă mili
tară și susțiitorii de familii, pănă 
acuma eliberați, voră ave să facă 
parte de aci încolo din reserva 
auxiliară; și în fine prin pedepse 
înăsprite, ce se stabilescă -contra 
acelora, cari caută a se subtrage 
îndatoririloră loră militare.

Guvernulă spereză, că prin 
noua lege îi va succede a urca 
contingentulă celoră ce suntă a 
se assenta în fiăcare ană la 150,000. 
Poporațiunea monarchiei va trebui 
să dea der în viitoră pe ană 
aprope cu 30,000 6 meni mai muJți 
pentru sporirea oștirei, ceea ce 
face a patra parte din ce avea să 
presteze pănă acuma.

Amă arătată aici numai în tră
suri generale importanța gravă, 
ce-o are noua lege militară pen
tru poporațiunea acestei monarchii, 
din causa nouăloră jertfe ce il-e 
impune. Vomă analisa în nume
rulă viitoră mai cu deamăruntulă 
disposițiunile nouei legi.

Nu mai încape îndoielă, că cu 
t6te disposițiile ei apăsătore, legea 
va fi primită de cei din Peșta ca 
și de cei din Viena.

Câte nu s’au votată și câte 
nu s’au acordată pănă acum pen
tru întărirea forțeloră armate ale 
monarchiei sub presiunea „grelei 
situațiuni de afară!"

Acestă situațiune pretinde noue 
jertfe și popărele sunt contrînse să 
le aducă. Der, deși ele nu potă 
schimba o stare de lucruri sub 
care sufere întrega Europa, tre
bue ca celă puțină, în schimbulă 
multeloră sacrificii, să li se recu- 
noscă dreptulă de a pretinde se 
fiă tractate mai umană și se fia 
respectate în nisuințele loră de 
cultură, de libertate și de egală 
îndreptățire națională.

ZDTHST
„Românulă" a primită o corespon

dență din Petersburgă, în care se dice 
între altele : Decă faptulti este adeveratu, 
și nimicii nu me îndretuesce a nu-liî 
crede, Rusia a începută a da unu 
răspunsă triplei alianțe a puteriloră cen
trale. Dela Marea Albă pănă la Marea 
Egeei, Rusia opune o liniă, ună zidă 
puternică, tuturoră întreprinderiloră ger
mane de a germanisa Orientulă. A- 
cestă resultată trebuia să se producă 
într’ună modă fatală. Era evidentă că 
Țarulă nu va echipa o flotă întregă, 
numai așa de flori de cucă, trimițend’o 
ca să- păzescă țărmurile Mărei Negre. 
Acestă flotă era destinată de sigură, 
chiară din prima di, a evalua pe Marea 
Mediterană, ceea ce însemneză a contra- 
balanța influența pavilionului italiană 
și a celui englesă.

E vorba ca și Serbia să între în 
alianța turco-rusă. O mare partidă se 
jocă acuma în Belgradă între Rusia și 
Germania, representată prin Austria. Ca 
dovadă este limbagiulă celă straniu, ca 
să dicemă așa, și revoluționară ce-lă țină 
principalele diare din Petersburgă, cu 
privire la regele Milană. La ori și ce 
scire, ce ne sosesce din Belgradă, arti
cole violente suntă răspunsurile și în
dreptate tote în contra guvernului Ser- 
bescă și mai cu semă contra regelui 
Milană care, c|ic ele, e tiranulă reginei 
Natalia, persecutorulă Slaviloră, aliatulă 
celă mai servilă ală Nemțiloră. Rusia, 
care a perdută pe Bulgaria, voesce ore 
acuma să recâștige pe Serbia în lo- 
culă ei? E de prevăzută, că acestă mică 
afacere de divorță va aduce nisce cata
clisme, de locă plăcute regelui Milană.

Marina rusescă se înarmeză forte 
multă. Ea se ocupă pentru momentă de 
a aședa în insula Kottline' ună tună 
care va cântări 110,000 klgr. și e lungă 
de vr’o 16 metri. Acestă respectabilă 
tună va arunca unu obusă, care va cân
tări 740 de klgr., er încărcătura se va 
face cu 400 klgr. de prafă. Ună obusă

FOILETONULU „GAZ. TRANS."

Luxulil floriloni.
(Fine.)

Deși dominațiunea floriloră câștigă 
în modă constantă o splendore nouă, 
totuși și feliurile de flori suntă supuse, 
ca și tote lucrurile din lume, „modei".

Grecii cei vechi iubeau levcojele și 
narcissele, în Germania au stăpânită 
timpă îndelungată târgurile și pepturile 
femeescl crinii, roșele și roșmarinulă 
pănă ce în urmă ajunse tulipanulă a fi 
singurulă stăpână peste situațiune, jăfu- 
indă tote busunarele. Totă elă a ruinată 
pe Holanda, precum a făcută acesta geor- 
gina în Francia.

AstădI suntă pelargoniile, geraniile, 
cactuzii, cameliile și azaleele florile de 
predilecțiune alelumei elegante. Acestea 
înffumsețeză tote sărbătorile nostre. La 
baluri strălucescă damele nu numai prin 
giuvaerurl, ci și flori strălucite în colori 
și profumurl îșl au cuibulă în pe- 
rulă lor, ba acelea flori se încolăcescă în 
totă felulă împrejurulă rochiiloră celoră 
prețiose, înflorescă pe peptulă tuturoră 
femeiloră, încunjură pe la gâtă vestmin
tele, și legate în buchete suntă purtate 

de mânile cele mai drăgălașe. Noi le 
trimitemă acasă la iubitele nostre și nici 
o di onomastică nu trece fără a se aduce 
omagii prin flori. Noi le mai purtămă în 
modă cochetă la gaura bumbului (nas
turelui) și onorămă pe artistă pentru 
aria cea frumosă cântată cu o ploiă de 
flori.

Der esistă și o „artă de a lega 
florile."

La începutulă aniloră patrudecl din 
veaculă acesta au aflată Francesii bu
chetele așa numite „Champignon" (bu- 
chetu în formă de ciupercă), care con- 
cedeau ordinarea cea mai artificială a 
floriloră, fixându-se florile de sîrme lungi 
și aședate după placă una lângă alta. 
Cu ajutorulă acestoră sîrme se facă din 
flori buchete fantastice de totă felulă, 
cari servescă de daruri ideale; așa pen
tru cântăreță se facă lire de flori, pen
tru învețațl tolianțl ca flori, cornulă abun- 
danței, vase etc. In timpulă mai nou 
s’au aflată perinuțele pentru flori, cons- 
tătătore din mușchiu, care ofere o basă 
destulă de solidă. Mai multă însă de 
câtă tote formele cele artificiale, spre 
cari se întrebuințeză florile- cele mai 
rări și mai prețiose, ne va înveseli în 
totdeuna buchetulă celă micuță de ghio

cei, viorele și lăcrămiore ce ni-lă ofe- 
resce în timpulă prea frumosă ală pri- 
măverei pe la cornurile stradeloră câte 
o fetișoră drăgălașe de pe la sate.

Florile artificiale au de a-și mulțumi 
originea loră suroriloră pie. In mănăs
tirea călugărițeloră din Italia se pregă
teau pănă pe la finea secuiului ală 18-lea 
din hârtiă, pergamentă seu din alte ma
terii îmlăd’ >se flori artificiale pe caii le 
întrebuințau cu diligință spre înfrumse- 
țarea altareloră și spre încununarea sta- 
tueloră și iconeloră sfinte. De atunci 
încoce și-au căpătată florile așa numite 
„din Italia", ce se pregăteau din cojile 
gogoșeloră dela vermii de mătase, pre- 
tutindenea în Europa ună renume mare, 
servindă ca ornamentă elegantă și alesă 
pentru dame. De sine se înțelege, că 
fabricațiunea floriloră de Veneția nu se 
mărginesce numai la fabricarea acestui 
soiu de flori artificiale, ci și la alte so
iuri din cari se trimită prin totă Italia, 
ba încă se exporteză în streinătate va- 
gone întregi.

Cu ocasiunea cercetării orașului 
Veneția, am făcută o visită pe la fabri- 
cele de flori. De abia a luată cineva 
chocolada la Floriană de pe piața S. 
Marcu, și se și presenteză acolo streinu

lui așa numitulă „ciceron" oferindu-se 
de conducătoră la fabricele „cele mai 
renumite" unde se pregătescă „florile 
artificiale cele mai prețiose". Acele fa
brici ocupă două caturi și parterulă de 
la edificiile cele întunecose și vechi ale 
Frezzari-ei și ocupă în șalele loră mai 
multe sute de cusătorese, pe când depo
sited ocupă parterulă. In tăte dulapu
rile de sticlă se potă vede productele 
cele mai amăgitore ale artei, care se 
pară că au furată dela natură colorile 
cele mai strălucitore și mai bogate pre
cum și profumulă celă mai îmbătătoră. 
Căci aceste flori suntă înmuiate adese
ori în parfumă, menite fiindă a ne în
șela organele nostre mirositore, întocmai 
precum ne înșelă lustrulă celă străluci- 
toră ală acestoră fabricate ochii noștri. 
Aici potă fi îndestulite dorințele cele 
mai extravagante ale streiniloră, cari vo- 
escă a duce acasă câte ceva deosebită. 
In șalele superiore ale caturiloră locu- 
escă lucrătorele, cari pregătescă cu de
getele loră cele dibace figuri într’adevăr 
fabulose. Căci la fabricarea floriloră ar
tificiale de mare preță se recere totă 
numai lucru de mână și valorea acestor 
flori aternă numai dela dexteritatea și 
gustulă feteloră îmbrăcate câtă se pote 
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în fontă va costa 550 fr. și ună obusă 
de oțelă mai bine de 22,000 francî.

*
„Times“ din Londra e informată din 

Zanzibar^ cu data de 1 Noemvre n., că 
corveta germană „Sopyie^ a bombardată la 
31 Octomvre sătulă Vliindi din nor dă 
de Bogomoyo, din causă că locuitorii 
lui au dată revoltațiloră din Bagoinoyo 
arme, munițiunl și sclavi înarmați în 
contra Germaniloră de acolo. Marinarii 
au debarcată și au prefăcută sătulă în 
cenușe.

SOIRILE PILEI.
Scimă că la propunerea orașului 

Oașovia, representanții orașeloră libere 
r. au ținută o conferență comună în 
Budapesta pentru a se înțelege în causa 
rescumpcrărei regalielorv. Despre resulta- 
tulă acestei conferințe scrie „K.-r“. că a 
fostă peste măsură slabă. Nu avea 
nici ună programă de lucrare, cei mai 
mulțl dintre oratori au pășită care de 
care cu planuri deosebite, așa că a fost 
greu a ajunge la o înțelegere. Când însă 
cu chiu cu vai au putută să ajungă și 
ei la o hotărîre, atunci îșl aduseră aminte 
că nici nu au dreptulă de a aduce o 
hotărîre, seu de a trimite vre-o adresă 
cătră guvernă seu cătră dietă, de vreme 
ce spre a pute face acesta nu aveau 
mandatulă necesară din partea respec- 
tiveloră orașe. In fine au ajunsă la con- 
clusiunea nerealisabilă, ca statulă să 
lase nerăscumpărate regaliele orașeloră 
libere regescl; în scopulă acesta au com
pusă ună memorandă, care însă de fapt 
nu este memorandulă numiteloră orașe, 
deorece ele n’au avută nici ună repre- 
sentantă oficiosă la acea conferență. 
Acum, dice nK-r“, sepregătescă să facă 
o asemenea demonstrația neisprăvită și 
orașele cu magistrată organisată. La 
inițiativa orașului Zalaegerzseg se ține la 
6 Noemvre în Budapesta o conferență 
a representanțiloră tuturoră orașeloră 
din țâră cu magistrate organisate. Nici 
pentru acestă conferență nu s’a stabilită 
însă înainte ună programă de lucrare și 
suntă semne, că resultatulă nu va fi 
mai bună ca ală conferenței de mai 
susă.

*
* *

D-lă Duca, directorulă căiloră ferate 
române, a fostă primită în audiență de că
tră ministerulă de comerță austriacă, că
ruia a declarată, în numele guvernului 
română, că drepturile acționariloră liniei 
CernăuțI-IașI voră fi pe deplină ocrotite 
și că secvestrarea este o măsură curată 
administrativă.

* 
* £

„ Revista Politică1* scrie : „ Priorulu 
dela St. Mitropolia din Suceavă, d-lă Em. 
El. Ciuntuleacă, a oferită 50 fi. cu scopă, 
ca la ocasiunea jubileului de 40 ani de 
domuire a Maestății Sale împăratulă nos
tru să se împărțescă între studenții ser- 
manl ort.-or. dela gimnasiulă din Cer- 
năuță. Prea Cuc. Sa a mai dăruită și 
pentru „Școla română** din Suceavă ase
menea 50 fi. Ce bine-ar fi pentru noi, 
când și ceialalțl dignitarl, cari îi avemă, 
ar lua esemplu dela tenărulă Prioră**.

ÎS

Patriarchulu serbescu Germană Angye- 
lici ’șl-a depusă demisiunea în manile si
nodului episcopescă. ce se adunase în 
Carloviță, ca să alegă ună episcopă pen
tru diecesa Pakrațului. Ca motive se 
dau versta înaintată și starea bolnăvi- 
ciosă a Patriarchului. Comisarulă gu
vernului la sinodă, fișpanulă NicolicI, de
clară, că nu pote primi demisiunea și e- 
piscopii rugară pe Patriarchulă să ră
mână în fruntea hierarhiei. In casă când 
acesta ar stărui pe lângă hotărîrea sa, 
guvernulă ungurescă se va afla într’o 
perplexitate nu tocmai neînsemnată.

* *

Intre viriliștii comitatului Sibiiu se 
află: I. Presfinția Sa Metropolitulă Mi
ron Bomanulă, Dumitru Moldovanu con- 
siliară ală curții în pensiune, Ionă Dră- 
gană notară r. (Sebeșă), Ionă Răcuciu 
proprietară (Săliște), Nicolae Vidrighină 
proprietară (Reșinară), Dumitru Ră- 
soiu propr. (Săliste), Dr. Aurelă Brote 
direct. „Transilvaniei1*, Ionă Preda ad
vocată, Pavelă Dunca consil. gub. în 
pensiune, Ionă Onițu comerciantă (Mer- 
curea), Teodoră Munteană propr. (Răși- 
nară), Ionă Hanea direct, seminarială, 
Iacobă Arseniă propr. (Gurarîu). Su- 
plențl: Dr. Octaviană Rusu advocată, 
Partenie Cosma direct. „Albinei**, Necu- 
lae Hudițeană agricultoră (Topîrcea).

* 
jț: *

Reuniunea rom. catolică de binefacere 
din locă va da Sâmbctă în lONoemvrie 
n. c. în sala hotelului Nr. 1, pentru aju
torarea copiiloră săraci cu îmbrăcăminte, 
ună concertă urmată de danță, cu con- 
cursulă d-lui profesoră Popovici și alu 
mai multoră diletanți. Programulă e 
alesă și promite o forte plăcută petre
cere. Considerândă, că e vorba de ună 
scopă de binefacere, e de dorită a fi bine 
cercetată concertulă. Prețurile locuri- 
loră: cercle 1 fl. 50 cr, locă numerotată 
1 florină.

**
Dela posta din Rădăuță în Bucovina 

s’au defraudatu în timpulă din urmă mai 
multe mii de fl. Ca defraudanțl suntă în 
propusă trei inși și anume : administra- 
torulă poștei Alf. Srkal și asistenții R.

Renelt și N. Slusariuk. Tustrei amploiații 
aceștia suntă deja închiși la tribunalulă 
din Suceava.

Metodu de propagandă rutenă.
„Cetimă în „Revista Politică“ 

cu data Suceava 1 Noemvre n.:
In Mologhia, sată aprope de Cer

năuți, locuescă trei părți de Români, o 
parte de Ruteni și una de Nemți. Tus
trele națiile acestea locuescă părți deo
sebite ale satului și suntă câtă se pote 
de compacte. De multe ori însă se ră- 
tăcesce câte ună Română seu Româncă 
prin cotulă Ruteniloră și viceversa. In 
asemenea casă soțulă română seu soția 
română deprinde numai decâtă limba 
rutenă. Forte rară însă se’ntemplă acesta 
și la soții de naționalitate rutenă. Ună 
asemenea însurățelă, pe care sortea fa
tală l’a aruncată în cotulă Ruteniloră, 
merge într’o Duminecă la ună preotu 
tînără într’o afacere. Preotulă, între 
multe altele, îlă întrebă și acestea: „D’a- 
poi bine, bade Simione, la vărulă D-tale 
este adl parastasă, masă mare, cum se 
face că d-ta nu te-ai dusă la elă? As- 
tădl e doră Duminecă, ai fi avută des
tulă timpă să te duci!** — „D’apoi, 
Domnule părinte, — răspunde badea Si- 
mionă, — cine dintre noi Rușii s’ar în
josi să mergă la ună Moldovenă la mesă! 
Altă ceva decă m’ar fi poftită ună Rusă, 
la elă mă duceamă cu dragă inimă, căci 
la mesa unui Rusă și Dumnedeu șede, 
bea și mănâncă cu plăcere, pe când la 
ună Moldovenă nu!... „Și cine țl-a spusă 
d-tale acestea ?** — întreba tînărulă preotă 
plină de mirare!... „Cine să-mi spună,.... 
spusu-ml-au ei mai mulțl domni**-..

Și omulă crede în spusa Domniloră...

Corespondența „Gaz. Trans “
Șomcuta-mare, Noemvre 1888.

Onorată redacțiune! De mulțl în 
multe forme e sedusă astădl bietulă po- 
poră muncitoră, încâtă nu e nici o mi
rare, decă singură elă, poporulă, numai 
scie în cine să^se mai potă încrede. Vor- 
bindă cu opincariulă și încependă a-țl 
spune din pățaniile sale, d. e. cu împru- 
mutulă dela cutare casă de păstrare, cu 
cutare causă procesuală, cu sarcinile grele 
și multe impuse pe umerii săi etc., când 
le audl tote acestea, țl-se face părulă în 
capă măciucă, cugetândă, că ore în ce 
lume mai trăim u?

Și încă acestea nu suntă destule, 
căci de ună timpă încoce s’au mai por
nită asupra poporului ună feliu de lă
custe ; înțălegă agenții unoră bănci stră
ine de asigurare, cari agențî, în diua 

mare, vădendă cu ochii, ducă pe bie
tulă țărână în ispită și etă cum :

Nisce perciunați, Dumnedeu scie de 
pe unde, câte 2—3 la olaltă, cutrieră 
satele, corumpendă pe primară (ba de 
multe ori și pe notarăl dându-le câte 
2—3 pițule dela fiă-care ofertă de asigu
rare; apoi blemă cu ună jurată ori sena- 
toră din casă în casă, parte poruncindă, 
parte cu feliurite promisiuni îndemnândă 
la asigurare. Ll-se spune biețiloră, că 
cei asigurați capătă bani dela respectiva 
bancă fără usură (camătă) împrumută; 
că nu trebue să plătescă premiu de 
asigurare decâtă ună bagatelă de câțl-va 
crucerl ș. a.

După unu timpă de umbletă, mai 
cu semă decă e di de sărbătore, se a- 
bată pe la Iczik prin cârclmă, unde cu 
glaja (sticla) plină de rachiu se încheia 
ofertulă spunendu-i-se omului numai ju
mătate din prețulă premiului de solvită. 
Ofertulă pregătită în sensulă statuteloră 
se trimite Direcțiunei, care apoi la tim- 
pulu său ajunge în procesă cu bietulă 
omă, eră agentulă nu’i mai portă de 
grije, se duce pe ici încolo, sămaiamă- 
gescă pe alții în alte părți.

Pe aici suntă cașuri, că astfeliu de 
procese — și încă multișore — au ajunsă 
stadiulă esecuțiunei, făcendu-se spese 
destule. Mă miră, cum de se potă tolera 
din partea organeloră competinte astfelă 
de înșelăciuni și abusurl.

Ar fi de dorită, ca toți cărturarii 
noștri, mai cu semă preoții și învățătorii 
să lumineze poporulă română spunendu’i 
că asigurațiunile suntă forte bune și fo- 
lositore ori și cui; numai că acelea să 
le facă la omeni cunoscuțl și la socie
tăți bune, care ’șl au agențî stabili mai 
în tote ținuturile și care suntă societăți 
solide în totă privința, er nu la socie
tăți, care vândă moșiile omeniloră lă- 
sându’i pe drumuri întocmai cum îi lasă 
foculă.

Cei ce voră face acesta, afle că 
ferescă pe bietulă poporă de înșelăciuni, 
și prin acesta ’șl împlinescă una dintre 
datorințele loră. X.

Literatură.
Miță Dragă, schiță din vieța unui 

muncitoră, de I. C. Panțu, a eșită în 
broșură de 73 pagine octavă, cu prețulă 
de 20 cr.

Logofătulfl Mateiu, novelă de acelașă 
autoră, o broșură de 105 pagine octavă, 
cu prețulă de 40 cr.

Amândouă novelele se află de vân- 
dare la librăria N. I. Ciurcu în Bra- 
șovă.

întâmplări diferite.
Condamnarea revoltațiloră din Ilova. 

Scimă, că în arestulă din Ilova, comi- 

mai modestă, care apară atâtă de bol- 
năviciose și care ședă la mesele cele 
lungi sorbindă pulverea cea stricăciosă 
sănătății a materiei loră colorate între
buințate la producerea floriloră artificiale. 
Acestă dexteritate și acestă gustă nu’lă 
pote înlocui nici o mașină.

In secululă trecută ce-i dreptă, că a 
aflată ună Elvețiană o mașină pentru 
tăiatulă frundeloră, der acesta este în
trebuințată numai pentru frunde micuțe, 
așa d. e. pentru hyacinthe, lăcrămiore 
ș. a. La producerea frundeloră celoră 
mai mari suntă preferite formeloră co
recte, ce nu corăspundă totdeuna naturei, 
formele neregulate ce le producă forfe- 
cile cusătoreseloră. Țesăturile frundeloră 
obțină în alte fabrici o altă pregătire. 
Forfecile și celel’alte instrumente ale 
cusătoreseloră, tescurile, care producă în 
modă fidelă nervii frundeloră, suntă 
construite în modă cu totulă particulară, 
Lucrările ce suntă împreunate cu fabri
carea floriloră suntă cele mai diferite și 
suntă îngrijite de cătră diferitele lucră- 
tore. Așa d. e. în o sală se pregătescă 
esclusivă numai cotdrele floriloră și co- 
dele frundeloră: în o a doua sală se 
versă din ceră fructe de totă feliulă, 
precum fragi, cerașe, struguri etc., care

se amestecă adeseori printre frunde și 
flori la o altă masă deosebită se fabrică 
numai stamine; alte sale suntă menite 
pentru producerea muguriloră, în o altă 
sală spațiosă se producă lucrurile de 
sticlă, căci nu tote fructele suntă pro
duse din ceră; cu deosebire fragile suntă 
mai totdeuna din sticlă. Lucrătdrele cele 
mai îndemânatice orînduescă frundele 
la flori și florile în buchete, cununi și 
ghirlande. Este forte interesantă a ob
serva acestă lucrare.

Veneția și Italia de multă nu mai 
au nici ună monopolă asupra fabrica- 
țiunei floriloră; cu fabricarea floriloră 
artificiale se ocupă deja și în Francia 
și Germania în o măsură forte mare. 
Parisulă avea înaintea răsboiului din 
anulă 1870/71 câte 15,000 de lucrătore 
ocupate cu fabricarea floriloră, artificiale 
și exporta în totă anulă flori de acestea 
în valore de câte 2.5 milione de franci. 
Dela răsboiu încoce se pare că a sufe
rită fabricarea floriloră, în urma concu
renței germane fdrte, multă. Anume 
fabricele berlineze producă adevărate 
capo-d’opere artificiale, ocupândă terenă 
din ce în ce mai multă. In Viena se 
bucură florile cele prea frumose, amă- 
gitore, der artificiale, ale contesei Bau-

dissin de ună renume forte mare; ea 
produce plante exotice de totă feliulă 
pentru decorarea odăiloră, garduri întregi 
de iederă, lucru de sine înțelesă că tote 
„neveștejite**.

Cu plantele frundose se împretinescă 
și acelea, cari de altmintrelea nu potă 
câștiga de locă gustulă floriloră așa nu
mite „fără sufletă**. Firesce că fiăcărei 
arte îi este trasă granița. Căci cine pdte 
imita d. e. fldrea ederei, care se închide 
când se revarsă radele sorelui asupra 
ei, desfăcendu’șl potirulă ei numai lu- 
minei celei palide a lunci? Cine pote 
imita mimosa careaîșl închide tremurândă 
frundele dela flore când se întâmplă de 
este atinsă de vre-ună obiectă? Pănă 
unde ajunge însă arta, ea trebue să ser- 
vescă, dimpreună cu natura, luxului celui 
grozavă, pe care noi dmenii moderni 
îlă manifestămă față cu florile. Mii și 
erășl mii de omeni lucră din ană în ană 
numai pentru elă pănă ce într’aceea 
primăvera, fermecătorea cea mare, îșl 
revarsă darurile sale abundante din cor- 
nulă îmbelșugărei neîntreruptă.

G...l...e. trad, de
Valeriu Florianu.

Poesii poporale.
Culese de luliu Moldovanil.

Scii ura din ce se face? 
Din omulă care totă tace, 
Țipă-o buză peste alta 
Eată că ura e gata.

*
Maică măiculița mea, 
De țl-a fostă dragă lumea, 
După urîtă nu mă da;
Decâtă cu urîtă în casă, 
Mai bine cu bolă ’n osă, 
Din bolă maica mă scote, 
Der din urîtă nu mă pote.

*
Dragă îmi e prunulă cu prune 
Și omulă cu vorbe bune.
Mi-i urîtă părulă cu pere 
Și omulă cu vorbe rele.

*
Bădișoră cu pără sucită, 
ȘedI la noi dec’ai venită.
Nu am venită ca să ședă, 
Ci am venită să te vădă.

*
Bădișoră cu șese boi, 
Ce nu vii sera la noi?
Celă ce are num’o vacă 
Nici o seră să nu trecă.

*
Urîtu-mî e omulă prostă, 
Că mă ’ntrebă unde-am fostă; 
Magă bine-ar putea sci,
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tatulu Trencină unde se află închiși, ca 
la 600 de criminaliștl, s’a urcjită în vâra 
acesta ună complotă de cătră cei mai 
periculoși criminaliștl contra directorului 
închisorei, care era forte riguroșii cu ei. 
înainte de a se esecuta însă complotulă, 
isbucni o rescolă în atelierulu de lucru 
ala arestanțiloră. Arestanții, înarmați 
cu cuțitele, se înhățară la luptă cu păzi
torii arestului, dintre cari pe unuia îlă 
străpunseră cu cuțitele. Numai întreve- 
nirea miliției a putută pune căpătă aces
tei revoluții, care a durata mai multe 
ore. Asupra acestora arestanțl s’a adusa 
următorea judecată: Arestanții Toth 
Porge Imre și Iovicza Gyorgy, condam- 
nață pe vieță, ca părtași la,crima de o- 
mora, a grelei vătămări corporale și la 
crima revoltărei contra autoritățilora s’au 
condamnata la câte 5 ani închisore grea, 
întunecăsă și singuratică, avândă să aju
neze câte 2 dile, în fiă-care săptămână. 
Condamnarea lui Rostassv Jozsef la 15 
ani închisore se ridică la 17 ani pentru 
crima participărei la omora. Arestan- 
tula Vass Sândor, condamnata la 15 ani, 
pentru participare la crima omorului, 
pentru încercare de omora în trei rân
duri, pentru crima grelei vătămări cor
porale și pentru revoltare contra auto
rității a fosta condamnata la morte prin 
ștrengă. Condamnările acestea au pro
dusa o sensațiă durerosă asupra tuturora 
arestanțiloră colegi, cari, după cum se 
esprimâ condamnatula la morte Vass, 
toți se iubesch unii pe alții, fiindcă toți 
sunta nefericiți. Condamnații au insi
nuata recursă. — E aspră sentința nu nu- 
numai asupra celui condamnata la ștreng 
ci și a celoră doi dintâi, căci a nu vede 
lumina 5 ani de dile, decâta câte-o oră 
pe di ; a nu pute să vedă și se schimbe 
o vorbă cu nici una omă, pururea laîn- 
tunereca și închisă într’o cameră strimtă, 
unde nici să se misce nu potă : acesta 
este nnă chină, abia suportabilă pentru 
o ființă viețuitore. Decă condamnații nu 
voră peri, voră trebui să nebunescă, ori 
celă puțină lumina ochiloră voră ave să 
șl-o perdă în acelă arestă.

Focii. In Țapu. comit. Albei de 
josă, locuitorulă de acolo Ilie Dancu 
a suferită prin focă o pagubă de 142 fi.

Vinar sti seu rachiu.
(Prelegere publică dela mediculă Petru Argin- 
tariu. Din cartea „Merinde dela școlă“, de Dr. 

Georgia Popa.)
(Urmare).

Cu afacerea finimei, trecemă acum 
la consecințele indirecte seu mijlocite 
din vinarsă. ScițI, că inima reguleză vi
eța, și se recere să bată rară ca să trăimă 
lungă; rară și lină să-și implinescă func

C’așa umblă voinicii 
Spărgândă noptea bulgării.

*
Nu da Ddmne nimănui
Ce mie și codrului, 
Codrului i-ai dată negură
Mie mi-ai dată mare ură;
Der nici codrului nu-i dată 
Să fie totă negurată,
Nici mie totă supărată.

*
Frundă verde d’alunașă 
Mândra mea din Silivașă
Ea m’așteptă la pirlază 
Cu o cupă de vinarsă.

*
Domne tare-i pipărată 
Nu’lă potă bea de supărată.
— Bea, bea, bea, bădiță bea....
— Nu potă bea mândruța mea, 
Că eu tare ’să supărată
Că tu mândro m’ai lăsată....
— Nu-i modru să nu te lasă 
Câte mi-se bată de nașă,
De când țină bade cu tine 
Nici părinții nu-’ml vrău bine.

*
Nu mă da maică departe, 
Că nu țl-oiu veni la morte, 
Ci mă dă în sată cu tine 
Să te uiți maică la mine, 
Dimineța ce prândescă 
Presto di cu ce trăescă.

* 

țiunea de contragere în procesulă res- 
pirațiunei seu ală resuflării. Decă inima 
a intrată în degenerațiune de răulu gră- 
simei, va fi constrînsă într’ună minută a 
se contrage de 100—120 de ori, în locă 
de 60—80 de ori. Acesta ni spune dela 
sine, că vieța se scurtă. Se presupunemă 
o inimă sănătosă; la o vieță de 70 de 
ani, va efeptui 3000 de milione de con
trageri și relasărl. Decă grăsimea din 
vinarsă va constrînge acea inimă, înce- 
pândă din anulă 20 ală etăței, se efep- 
tuescă 120 de contrageri în locă de 80 
la minută, omulă acela va trăi numai 
53 de ani. Purtătoriulă acelei inimi de
generate va înbătrăni curendă, va cu- 
nosce de timpuriu tote greutățile bătrâ- 
nețeloră, va perde celă puțină ună pă- 
trară din vieța sa. „Tote beuturile 
spirtuose, adecă destilate — a dish încă 
Hufeland — ori ce nume ar purta, 
scurtă vieța. Ce be omulă, e focă fluidă, 
rîu de focă. In modă înspăimentătoră 
grăbesce și accelereză decurgerea vieței.u

In Anglia, sociătățile de asecurați- 
une pentru vieță au făcută asămănare 
între cei ce beu vinarsă și cei ce trăescă 
fără de elă. Cifra de mortalitate e multă 
mai mare la jbeutorl. Anume, dela 21 
—40 de ani, moră dintre beutorl, de 
dece ori mai mulțl; dela 41—60 de ani 
de trei ori, eră peste 60 de ani — etate 
ce rare-orl o ajungă beutorii — moră 
de două oii mai mulțl dintre cei ce beu 
vinarsă, de cum dintre cei ce viețuescă 
fără spirtuose.

Intre consecințele indirecte din vi
narsă, caută să înșirămă cercustanța, că 
veri ce morburi, câtă de mici, decă vină 
asupra beutoriloră, se vindecă cu greu, 
conducă a dese ori la morte. E aprin
dere de plumânl, frângere de picidre, 
atacă de nervi, sclintire, morbă lipiciosă, 
arsură seu rană mică pe pele, t6te suntă 
mai periculose pentru beutorl. De câte 
oii vine o epidemiă, ună morbă lipiciosă, 
mai ântâiu pe beutorl ni-i cerceteză. In 
Prusia s’au adunată date statistice des
pre victimele colerii, dintre anii 1831 — 
1867. Ele vorbescă luminată, că mor
talitatea în singuraticile provincii și o- 
rașe a crescută în proporțiune cu con- 
sumulă de spirtuose. Vorbindă respi- 
cată, beutura este însăși o epidemiă, ce 
neîntreruptă pretinde victime, de în
trece tote epidemiile.

Altă urmare mijlocită dela vinarsă 
este, că slăbesce energia în corpă și în 
spirită. Beutoriulă se opune la veri ce 
ocupațiune regulată, încunjură lucrulă, 
fuge de ostănirea binefăcătore. Cumcă ’i 
lipsesce și tăria sufletâscă apare și din ca
lea rea, ce a apucată, — acesta o spu
sei înainte. Așa se Introduce sărăcia în 
familiă, alesă decă tata, susținătorul^

Ție măicuță mă rogă,
Nu mă da de vie ’n focă,
Că mai suntă feciori cu clopă 
Și fete fără norocă.
Nu mă da de viă în pară
Că mai suntă feciori în țară 
Si fete fără ticnelă.t
Norocă nu poți cumpăra
Dumnezeu de nu l’a da. qc

*
Sili maica de mă dete 
După-ună firă de sasău verde, 
Nici anulă nu’lă împlinii
Până la maica venii,
Nici în casă nu merseiă, 
Ci ’n grădină mă trăseiu 
Și ’ml blăstămamă florile
De le picau frun4ele.
Maica mea când autji,
In grădină și fugi
Și maica așa elicea:
— Ce-i cu tine fica mea ?
— Scii tu maică, scii tu bine, 
Cum trăescl cu care-i câne.

*

Trecă dilele și nopțile
Și m’ajungă bătrânețele; 
Bătrânețe, sculă rea, 
Vinde-te-așă de te-așă putea. 
N’așă căta cu câtă te-așă da, 
Numai de te-așă lăpăda.

*

Atâtea gânduri mă bată
Câte frunde suntă pe-ună fagă, 
Și-atâtea rele m’ajungă
Câtă ierbă-i pe pă mentă. 

familiei, s’a luată cu beutura. Tote le 
neglige : lucru, familiă, soțiă, prunci, și 
pe sine însuși; nu mai este causă, nici 
sublimă nici sântă, carea să-lă intereseze. 
Adevărul ă acesta nu are lipsă de dovedi 
dela mine, că toți le cunoscețl și le ve
deți. Multe familii, înainte totă atâte 
cuiburi ale îndestulirii și ale fericirii, au 
devenită case triste de sermani, cople
șiți de neajunsuri și de morburi trupesc! 
și sufletescl.

Desclinită caută să ne înspăimânte 
consecința relativă la moștenire. Decă 
părinții, alesă tata, este beutoră, pruncii 
moștenescă slăbiciunile părintesc! la in- 
teligință, la morală și la inclinațiune 
spre morburi. Durere, că nu arare-orl 
pruncii suntă idioțl, năuci, tonțl și mu- 
talăi. încă și dintre cei ce pară sănă
toși, cu timpulă mulțl se alegă criminali 
seu vagabundl. Educațiunea puțină pote 
direge, că li lipsesce înțelegerea și sim- 
țulă a distinge între bine și rău, și li 
mai lipsesce energia a resiste în contra 
înclinațiuniloră animalice ce le-au moș
tenită. Statistica ni oferesce aci încă 
cifre, a ni arăta luminată, că în precum- 
pănire, pruncii beutoriloră ajungă la 
temnițe.

(Va urma).

Scirî polițienesc!.
Apropiându-se erna, se reamintescă 

publicului urraătorele disposițiunl privi- 
tore la curățirea zăpedii și gheții de pe 
trotoare. Fiindă lunecușă, proprietarii și 
administratorii de case trebue să presare 
în fiecare di trotoarulă dealungulă ca- 
seloră loră cu cenușe, cu năsipă' seu cu 
tărîțe de lemnă, și acolo unde nu este 
trotoară, să presare loculă în lățime de 
1.50 m.; er când este moină (deșgheță), 
să se taie ghiața și să se pună grămadă 
la o parte.

Când ninge, proprietarii seu admi
nistratorii de case să o curețe în timpă 
de 2 ore după încetarea ninsorii, seu dâcă 
zăpada cade noptea, atunci celă multă 
pănă la orele 9 dimineța să se curețe.

Totdeodată li-se atrage atențiunea 
de a se provedea de timpuriu cu năsipă, 
care e celă mai bună materială de pre
sărată, și aceloră proprietari de case, cari 
nu îngrijescă ei înșiși de curățirea ză
pezii pe trotoarele realitățiloră (caseloră) 
loră să designeze personele cari au de 
a curăți trotoarulă în decursulă iernei.

Avisfi. Ministeriulă comună de răs- 
boiu avândă nevoiă pe anulă 1889 de 
9000 pături de ernă și 1200 pături de 
vâră pentru soldați, de 8600 pături 
albe de cai, tote după modelele din 1887 
aflătore în depositele militare de îmbră
căminte, publică concursă cu oferte.

1. ) Condițiunile de concurare se gă- 
sescă la fiecare intendență de corpă (co
mandă militară), la depositele de îm
brăcăminte în Brun, Budapesta, G-rață, 
Kaiser-Ebensdorf și Alba-Iulia, la came- 
rile de industriă și comerță, și la museulă 
comercială din Budapesta. Aceste condi- 
țiunl se potă și cumpăra cu preță de 4 
cr. la intendentulă de corpă (comandă 
militară.)

2. ) Pertractarea cu oferte se face la 
20 Noemvre n. 1888 la ministeriulă co
mună de răsboiu.

3. ) Publicațiunea întregă se află în 
„Budapester Kbzlonya, și în „Nemzet" 
dela 21 Octomvre 1888, în „Magyar Fold„ 
și „Peșter Lloydu dela 19 Octomvre 1888.

Convocare.
Adunarea generală ordinară a Beu- 

niunei femeiloru române din Brașovu e 
convocată pe diua de 7 (19) Noemvre a. c. 
la 3 ore p. m. în sala de desemnă din 
edificiulă ș.coleloră centrale române din 
locă.

Agnesu Dușoiu, 
presidents..

SCIRÎ TELEGRAFICE.
Berlinu, 6 Noemvre. Prăvăliilor!! 

de arte li-s’a interzisă de a mai 
aterna la ferestrele galantareloru 
portretul!! împăratului Fridericii 
pe patul!! de mârte; la ordinulu 
pre înaltă trebue se se numescă 

și numele cumperătoriloru. Se asi
gură că împerătesa Fridericu. a 
dată permisiune să se vendă por- 
tretulu numai sub condițiune, ca 
să nu fiă espusă în publică. Nu
mirea numeloră cumpărătoriloră 
nu se pretinde, ci numai se do- 
resce, fiindcă împerătesa ar dori 
să cunoscănumele cumpărătoriloră. 
Afacerea a produsă sensațiune.

Bruxela, 6 Noemvre. Logodna 
princesei Clementina cu prințulă 
de corbnă ală Italiei se va face 
în curendă.

Guvernulă a hotărîtă, ca dela 
anulă nou se ia măsuri severe cu 
privire la șederea Francezilor!! în 
Belgia, în casă când nu se va ab
roga din partea Franciei decretulu 
contra streinilor!!.

BucurescT, 6 Noemvre. înainte 
da deschiderea cameriloră nu se 
va face nici o schimbare în mi- 
nisteră.

NECROLOGU.
Georgiu Negrea de Poșorta percep- 

toră ală Comitatului Făgărașă ca soță, 
Lucreția Micu n. Negrea, Iuliu, Aurelii, 
Victorii, Victoria și Camilii ca fii; — 
Dr. Andreiu Micu advocată ca ginere, 
Ioanii Vladu și soția sa Maria n. Cloor 
ca frate și cumnată; Clara Popii ca cum
nată; Beniaminu Popii, Aurelia Cuteanii 
n. Popu; Letiția și Ovidiu Micu ca ne
poți; Fani Băncii/ Dragota ca mătușă, 
cu inima frântă de durere anunță, cumcă 
prea buna soțiă, duiosa mamă, socră, 
soră, nepotă, cumnată și respective mă
tușă :

Ecaterina Negrea de Psșorta născută 
Vladu,

membră fundatore a reuniunei femeiloră 
gr. cat. române 'din Făgărașă și giură, 
după grele suferințe, împărtășită cu ss. 
taine, — a încetată din viâță la 7 ore 
dimineța, în ală 29-lea ană ală etăței și 
ală 23-lea ală fericitei căsătorii, — dân- 
du’șl nobilulă sufletă în mânile Crea
torului.

Rămășițele pământescl ale scumpei 
defuncte se voră astruca după ritulă bi
sericii gr. cat. române în 4 a lunei cu
rente la 2'/2 ore d. am. în cemiteriulă 
internă.

Făgărașu, în 3 Noemvre 1888. st. n.
Fiă-i țărina ușără și memoria bine

cuvântată !
*

Temesvâri Istvăn, comerciantă în 
Brașovă, a încetată din vieță la 3 No
emvre n., în vârstă de 32 ani. Imor- 
mântarea s’a făcută erl.

Fiă-i țărîna ușâră!

dursulu pieței Hrașovu
din 6 Septemvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.37 Vend. 9.40
Argintă românescă 
Napoleon-d’orI . . 
Lire turcescl . .
Imperiali .... 
GalbinI ....
Scris, fonc. „Albina"6%

„ „ n ^°/o
Ruble rusescl . . . 
Discontulă ....

r 9.30 n 9.35
H 9.63 ti 9.66
n 10.92 ti 10.95
n 9.92 H 9.95
H 5.70 n 5-74
n 101.— n —.—
M 98.— M 98.50
n 126.— 127.—
e1/,--8% Pe anti.

Cursulu la bursa de Viena
din 5 Septemvre st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0................................101.55
Renta de hârtiă 5“/0................................. 92.50
Imprumutulă căilorti ferate ungare . 144.25 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 98.70
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostii ungare (3-a emisiune) . . 117.50 
Bonuri rurale ungare..............105.50
Bonuri cu clasa de sortare .... 105.50
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare......... 104.75
Bonuri rurale transilvane.........104.60
Bonuri croato-slavone..............104.50
Renta de hârtiă austriacă .... 82.25
Renta de argintă austriacă .... 82.70
Renta de aură austriacă.........109.70
LosurI din 1860 ................................ 139.25
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 876.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. . 304 50 
Acțiunile băncei de credităaustr. . 310.30 
Galbeni împărătesc! ................... 5.77
Napoleon-d’orI...................................... 9.64'
Mărci 100 împ, germane .... 59.57’;
Londra 10 Livres sterlings . . . 121.55
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă..........................................99.50
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 130.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedmului.................................... 123.—

Editorii și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Se deschide abonamentu pre ailulu 1888
la

AMICULU FAMILIEI, piaru beletristică și enciclopedică-literaru — cu ilustrațium.— Cursulă XII.—- Apare în 1 și 15 cji 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiunî frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totfi nisuesce a întinde tuturoru indivicjiloră 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregă e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMANII. Piară bisericescă, școlară și litera,ră — cu ilustrațium. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte.de 2*/2 — 3 72 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiuni, mai alesă funebrali, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și sciri cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fi. — pentru România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratistt tottt alil patrulea esemplaru.
Numeri de probă se trimită gratisii ori-cui cere.

BST A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚIT în Gherla—Sz-ujvăr.—Transilvania. *W|

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

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

Renascerea iimbei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și IU. Prețulă broș. 
I. II. câte 40 cr. — Broșura IU. 30 cr. 
Tote trei împreuna 1 fi.

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste ană, de I. Papiu. 
Ună volumă de preste 26 cdle. Acest 
opă de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acestă soiu apărute 
pănă acum — avendă și o notiță is
torică la fiă-care serbătore, care arată 
timpulă introducere!, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s’a stabilită 
respectiva sărbătore. Prețulă e 2 fi.

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

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

Idealulă perdutu. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. 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.

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

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

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

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

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

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

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

Hermană și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantină Morariu. Prețulă 50 cr.

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

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

Petulantulu. Comediă în 5 acte, 
dăpă Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluță. Prețulă 30 or.

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Ună volumă de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țulă redusă (dela 1 fi. 20 cr.) la 60 cr.

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

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

Biblioteca Șatenului Românii. Car
tea I, H, IU, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 
la tote patru 1 fi. — câte una deosebi 
30 cr.

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

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

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învățămentulă intuitivă în folosulă 
eleviloru normali (preparandiall), a în- 
vâțătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră pre
parau dială. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-ună opă, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră 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 Iimbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popă, profesoră la 
gimnasiulă din Năsăudă. — Manuală 
aprobată prin ministerială de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulă de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețulă 30.

Gramatica Iimbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteanu, 
prof. gimn. Ună volumă de peste 30 
cdle. Prețulă 2 fi.

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 
— cuprincjendă composițiunl de totă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multă folosă de cătră preoți, învă
țători și alțl cărturari români. Prețulă 
1 fi. 10 cr.

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

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

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:
Mărgăritarulu sufletului. Carte bo

gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
torte frumosă ilustrată. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai fină 60, 80, 90 cr., 1 fi., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

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

Cărticică dq^rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe iedne frumose. Prețulă 
unui esemplară e 10 cr.; 50=3 fior.; 
100=5 fi.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru- 
mose. Prețulă unui esemplară spedată 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fi., 
100 esemplare 5 fi. v. a.

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.
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