
Reda eiiun&a, Admistratima ți 
Tipogiala: ’

BRAȘOVU, plaja mare Br22.
Soiisorl notranento nu se pri 
mescfl. Manuscripte nu se re

trimită !
Bironrlle ie aniuiciun:

Brațovi, piața mare kr. 22.
Inserate mai primescă în Yiena 
Budolj Atosse, Haaecnoiefa & Voglrr 
(Olo Maas), Eeinrieh Schalfi, Alois 
JSernil, Jf.Dulw, A.OppeWt,J. Dan- 
neborg; în Budapeita: X. F Gold- 
berffer, AulonHuei, EehdeinBtrnai; 
în Frankfurt: (?. L, Vaube; în Ham- 

burQ: X. Stemc-r.
Prețul inserțiunilorfi: o seriâ 
garmondu pe o ooldnă 6 cr. 
ți 80 cr. timbru pentru o pu
blicare'. Publicări mai dese 

după tarifă ,și învoială.
Be clame pe pagina IH-a • 
fieri A 10 or. v. ă. său 80 bani.

A-

„GuetKu iese Id fle-cnra <ji 
Ibonmnie pentrs Ausiro-Ufitraria 
Pe uni mA 12 fit, pe ;6ae luni 

6 fi., pe trei luni 3 fl.
Ptitri România ;i străinătate:

Pe uni anu 40 franci, pe siae 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
SepTenumeră la tdte ofi- 

. ci ele poștale din intru ți din 
afară ți la dd. colectori.

Abonamentnln mira Brașovu: 
laadministrațiune, piațamare 
Nr. 22, etagiuli I.: pe uniani 
K) fl., pe șiee luni 5 fl., pe trei 

JB luni 2 fl; 50 cr. Cu duBulii în 
casă: Pe unu ană 12 fl., pe 
jiae luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unfi esemplaril 6 cr. v. •>. sin 

15 bani.
Atâtd abonamontele cdtfi ți 

inserțiunile ■ suntu a se plăti 
înainte.

Nr. 246. * Brasovt. Luni. M arii 8 (20) Noemvrie 1888.

Din eausa sf. sărbători de mâne, diaralu 
nu va apărd până Mercurl sera.

sericei greco-orientale din Buco
vina/

întocmai ca lupulă din fabulă, 
uneltjtorii ruteni în contra națio
nalității române se plângă totu ei 
că li-se turbură apele desvoltării 
lord naționale, când cunoscută 
este de toți, că tocmai ei au fă
cută cele mai mari progrese pe 
acestă terenu, rolosindu tote mij- 
locele posibile, ertate și neertate.

Ei bine, totu Românii împe
decă desvoltarea națională a Ru- 
teniloru în Bucovina, a aceloru 
Ruteni cari făcu propagandă de 
rutenisare printre poporulu român, 
spunendu-i că Dumne4eu vorbesce 
rusesce și că la masa unui Rutenă 
șede și Dumne4eu?

Totu Românii împedecă des
voltarea națională a Rutenii or îî 
bucovineni, a aceloră Ruteni, cari 
ne-a a rutenisatu ori mai bine cțisti 
ne-au rusificatu sate ’ntregi peste 
Prutu în Bucovina, așa că a4i nu-

îi înhățaseră ca săh înghiță în'na
ționalitatea rutenă.

Foculă Ruteniloră mai este, 
că In. Presfinția Sa Archiepisco- 
piflu; și Metropolitulîi Andrievicl- 
Moraru nu s’a înjosită a se face 
unelta propagandei rutene în con
tra naționalității române, ci și-a 
făcută datoria ca căpeteiiiă a bi
sericii greco-orientale bucovinene, 
fiă ea română or! rutenă, er nu 
ca căpeteniă a bisericei unei na
ționalități, cum au tăcută archie- 
piscopii ruteni, car! au căutată 
sS'slăbesca și se ruineze biserica 
română, și prin ea naționalitatea 
română.

Românii bucovineni voru sci 
să răspun4ă cu dove4! sdrobițdre, 
ce le descoperă pe 4i ce merge, 
că decă e vr’unfi popbru care are 
dreptulă a se plânge în contra 
presiuniloru și în contra pedeci- 
loră ce i-se pună în calea desvol
tării sale naționale, atunci este po
porală română.

Der tote au ună sferșită și Ru
tenii vădă că se sfârșesce și cu 
uneltirile loră, fiindă descoperite 
în t6tă urîeiunea loră.

Refusulu Ruteniloră, de a lăa 
parte la festivitățile ce se aran- 
gișză în ondrea capului bisericii 
greco-orientale din Bucovina, este 
după motiyile ce le adusă o de- 
monstrațiune politică în contra 
naționalității române, care numai 
p6te suferi să fia isvoră de întă
rire a rutenismului și se fiă tratată 
ca tolerată în propria țeră.

Acesta demonstrațiune însă nu- 
’și- va ajunge scopulu. Din con
tră ea va face s6 li-se deschidă 
ochii și aceloră Români, bucovi- 
vinenl, din noroqire fârte puțină, 
car! pănă acuma nu voiau se ve4ă.

ZDTZsT
„Kreuzzeitung" scrie, că încă nu s’a 

fixată timpulfi pentru contra-vișita Țarului. 
Impâratulfi Vilhelm doresce, ca în acelașfi 
timpă s6 se facă și o întâlnire între Țarulii 
și monarchulu Francisca losifu. In privința 
acesta s’au începută tractări intre Gacina 
și Viena.

După p sbire din Odessa, guverniilu 
românii, precum arată într’unfi comuni
cată oficială consulatulfi română de acolo, 
a retrasă măsura Ce o luase cabinetulă 
Brătianu d’a se visa de acelă consiliată 
pașapdrtele personeloră ce vină din Rusia 
sudică în România. Prin retragerea acelei 
măsuri se ușureză în modă esențială viua 
comunicațiune ce esistă între România 
și Rusia sudică și de aceea guvemulă 
rusă și poporațiunea a primită acestă 
hotărîre a guvernului română cu mare 
satisfacțiune.

Cu privire la revelările ce le face 
diarulă frances „Martin" despre ună pro- 
iectu.de alianță francesă-rusu, cjice „Journal 
de St Petersburg": Dreptului de a face 
insinuări, tendențiose i-s’au trasă granițe. 
Rusia doresce de sigură, ca Francia sâ’șl 
reia posițiunea sa legitimă în Europa, 
necesară echilibrului europenă, cu tdte 
astea e convinsă,, că susținerea păcii o 
cere interesulă ambeloră țări. Insinuările 
lui „Matin" strică atâtfi diarului însuși, 
câtă și causei, ce pretinde a o apăra.

Guvernulă Britanică a luată., hotă- 
rîrea de a spori în modă considerabilă 
torțele sale navale. Se anunță chiar 
că în curendă în camera comuneloră 
se va presenta ună proiectă pentru con
strucția grabnică a opta Cuirasate de 
clasa I-a, a 20 de încruoișetdră și a unui 
numără importantă de torpilore, Suma 
suplimentară pe care guvernulă o va 
propune de a consacra acestora cheltu- 
ell se urcă la 75,000,000 franci. O acti
vitate considerabilă eBte desvoltată. fa ma
nufactura de arme din Enfield pentru 
fabricația nouei pusei ou repetiție.

In urma mareloră pregătiri militare

Brașovu, 7 Noemvrie v.
Rutenii din Bucovina nu se mai 

mulțămescu a unelti în ascunsă 
în contra naționalității române prin 
propagande ca cele despre care 
amu Verbiță în cfiarulii nostru, ci 
fa^u acum și demonstrațiunl pe 
iață în publică și prin parele lord 
în contra’ Româniloră bucovineni 
și a bisericei române.

Ocasiune, pentru astfelă de de- 
inonstrațiun! le-a dat/o a șepte- 
4 ceea aniversare a cailei nascerei 
In.Presfinției Sale Archiepiscopului 
și Mitropolitului Andrievicl-Moraru, 
capulu bisericei greco-orientale din 
Bucovina.

Românii au . alesă unu comi
terii festivii, aid cărui președinte 
este capitanulu districtului Cer
năuți baronulu Eudoxiu Hurmu- 
zaki. Comitetulă festivă a trimisd
invitări Ruteniloru.greco-orientali, 
ca să ia parte la serbări. Căr
turarii acestora îuse, în urma unei 
hotărîrî luată unanim, au refusată 
in numele poporului rutenă invi
tarea, motivându’și refusuld lord, 
într’o scrisdre adresată baronului 
Hurmuzaki, astfelu: „că în împre
jurările ce domnescu nu e cea 
mai mică causă de a lua parte 
la acestă festivitate; din contră 
Rutenii, țrebue șe-șî esprime cea 
mâl adencă părere de rău, că din 
punctă de vedere religioșii, din 
causa decăderei bisericei ortodoxe 
sub dominațiunea bisericescă ac
tuală, precum și din motive na
ționale în fața presiunei ce o 
esercită organele consistorului ar- 
chiepișcopescă asupra Ruteniloru 
și care împedecă des voltarea na
țională a Rutenilord în Bucovina, 
nu potă lua parte la festivitățile 
ce se făcu, în ondrea capului bi-
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mai betrânii mai sciu românesee?.
Totă Românii împedecă des

voltarea națională a Ruteniloru 
din Bucovina, a aceloru Ruteni, 
ai caroru archiepiscopi slavi, pre
decesori actualului Metropolitu, 
au înlocuită cărțile bisericesc! ro
mâne cu cărți bi&ericesSi rusesc! 
în comunele, de care amitirămă 
mai susu ?

Totă Românii și organele con- 
sistoriului archiepiscopesc din Cer
năuți împedecă desvoltarea națio
nală a Ruteniloră în Bucovina, a 
aceloru Ruteni, caii uneltescu me
reu în contra naționalității române 
sporindu’și numerulu prin propa
gande de rutenisare, fără -se fiă 
tras! la răspundere nici de Români 
nici de organele consistoriului ?

Der foculă Rnteniloru e, că li 
s’au deschisă Româniloră ochii și 
s’au pusă pe lutru, ca șe scape din 
gura lupiloru/cari cu atâta nesață
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FOILETONUL!) „GAZ. TRANS."
de timpă, și după aceea cu lacrimi în 
ochi se depărta'.

Der s’a mai reîntorsă înc’odată și 
când închise ușa, Alice se trecp-

„Cine-i?u întrebă ea sperietă., .
„Eu sunt, eu Oliveru răspunse tre- 

murândă elă, „am venită să-mi iau ră
masă bună dela d-ta, Alice, căci mă de
părtezi!/

„Așa târdiu ?"
„Afaceri familiare mă silescă!"
„Și când te vei reîntdrce?"
„După câteva clile."
„Oh,'iubite Oliver, să nu rămâi timpii 

îndelungată/
„Dumnecleu cu d-ta’/ cjise lordulh miș

cată, sărutândil mâna fetei.
Alice însă îlă îmbrățișa și sărutân- 

du-la de mai multe ori, când se depărta 
șopti după elă :

„Oh, vino câta se pote mai curând, 
grăbesce Oliver, grăbesce/

Dăr lord ulii nu se reîutorse nici în 
câteva (file, nici în câteva săptămâni.

Alice căcju în desperare, er Mistress 
Tarket nu-i putea opri lacrimile. Ori 
ce mijldce întrebuințate, erau zadarnice.

Dumfort și Reginald încă nu sciau 
ce să crâcjă despre depărtarea lordului.

Er când întrega curte din Manfries 
câdu în desperare', într’o di frumosă de

primăveră, Rebby .trecu așa de nejiniș- 
tittî pe lângă verandă. .

Alice și Mistresse Tarket fugiră îna
intea lui.

„Bunule Rebby, der lordulă unde a 
rămasa ?

„Oh, Mylady!u .
„Ge s’a întâmplata pentru Dum- 

nedeu .?tt
„La ce mai și întrebați?"
„Grăbesce, grăbesce Rebby!"
„Der../gi-ăî elfi șuspinândfi adâncii, 

„domnulfi nostru n’o se vedă mai muftă 
castelulu .din Manfries,".. ...

„A plecată în călâtoriă?" (
„Nu Milady, a murită’/
Alice începu setremure în în

tregii corpultt ei și nu putea, sâ, grăescă 
nimicii.

Mistress Tarket îusâ, . dândfi cursă 
liberă lacrimiloră sale, începu setân-
gue amară de ,sortea ei, căci lordulfi a 
murită. I

„Cum a murită?" întrebă în fine 
Tarket. Alice nu cuteza sâ întrebe.

„In lupta dela Culloden sub stegulă 
principelui de Coumberland."

„Șl-a dorită mârtea pentru mine!" 
șopti Alice, care rădimându-se de gră- 
delele balconului începfi se plângă cu 
h'ohdtâ.

„Mistress8 J contiiiuâ Rebby adreisân- 
du-se cătră Târket, în altă di principele 
dd Coumberland ml-a predată o grămadă 
de Scrisori ce suntă adresate d-lui Wi
liam."

Dumfort, luândă scire de întâm
plarea acesta, se întrista grozavă. Abia 
de cătră seră desfăcfi scrisorile în pre- 
se’nțâ lui Reginald și a Alicei.

Prin acestea Oliver îi preda tdtă a- 
verea sa Alicei Dumfort pe lângă con
diția ca după ună ană ea să devină 
soția lui Sir Reginald O’Keary.

„Ce sufletă nobilă!“ esclamară cate’șl 
trei deodată, în vreme ce Alice șopti cu 
întristare: „Sărmane Oliver, te-ai jert
fită pentru' mine!“

După câteva săptămâni, în loculă 
unde se ridica statua lui Reginald, i-s’a 
înălțată lordului Worsfield, celui mai 
nobilă sufletă, o statuă vrednică de me
moria lui.

In jurulfi ei erau sămenate mii și 
mii de flori, cari pururea erau udate de 
lacrimile Alicei. In flă-care dimineță 
Dumfort, Alice și Reginald înălțau ru
găciuni cătră Dumnedeu pentru neuita- 
tulă Oliver, care a murită ca să’i facă pe 
ei fericiți.

Trad, de Traianu H. Popu.
ca;

(9)

Unii mortu între vii. ■ 1 (Novelă englesescft.)
(Fine.)

Deprimată pănă lă desperare, lor- 
dulii se’ntdrse în odaia sa. Pe masă 
află trîntite o grămadă de tipărituri. 
Cea dinteiu pe care’i căcju ochii, era ună 
apelă lă luptă împotriva celui din urmă 
Stuart. Tremurândă luă proclamația în 
mâni și începu să umble repede prin 
odaiă în susă și’n josă.

In urmă trase, clopoțelulă servito
rului Rebby și ’i ordona să înșeleze doi 
cai, -ț- unulă pentru servitoră — căci 
se gătesce de ună drumă lungă.

Pănă ce se făcură acestea, lordnlă 
încredința lui Dumfort afacerile econo
mice;, I . , 1

După aceea, când caii fură gata, se 
furișă în odaia de durmită a Alicei ca s’o 
mai vedă înc’odată.

Lampa revărsa o lumină bogată în 
odaiă er fața Alicei se părea, că arde în 
flăcările ei.

Oliver ar fi vrută s’o sărute, der se 
temea s’o tredescă. State așa o bucată

iectu.de
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rusescl și fraucese, cancelarul ti ^Bismarck 
are de gândii se ceri Reichstagului, 
precum a corifirmată soirea o telegramă 
din Berlină ce amă primit'o alaltăerî, nu 
mai puțină de 350 miliăne mărpi pentrif 
marina germană. . ’ ■?’

Corespondentulă din Berlină ală cla
rului englesă „Standard “ scrie, că/jin.^a- 
porturile Germaniei eătră Francia se, gră- 
mădescă nori1 grei. Prințulă Bismarck a 
disă, nu-i vorbă, la timpulă său, că Ger
mania trebue să se aștepte a ună atacă 
din partea Franciei,der de atunci rapor
turile s’au schimbată în mai rău.

In„Kreuzzeitungc combate unbărbat 
specială afirmațiunea, că artileria fran
cesă ar fi superiori celei germane. Mai 
bine provedută cu cai a fostă artileria 
francesă și în 1870, der asta n’a. împe- 
decată înfrângerea ei; Francesii au peste 
totă pre multă artileria și acesta împre- 
giurare jignesce puterea ei ofensivă.

Italia îi cell nai apropiat! rMoio.
„Esercito Italiano foia mili

tară italiană de specialitate, care 
se bucură de mare vacjă și care e 
editată de Șgr. de Luigi, cunos
cută ca autoritate în ceșțiunî mi
litare, a publicată în cailele acestea, 
din pena d-lui de Luigi, uuu ar
ticula asupra atitudinei Italiei în 
cela mai apropiatu resboiu, care 
a aflatu, în Romă mare atențiune 
și va afla și în cercurile din afară. 
Părțile cele mai esențiale ‘ ale ar- 
ticulului sunta următdrele.

Italienii protesteză nencetată în con
tra presupunere!, că ei âu intențiunea să 
atace pe Francia. Francesii de altă 
parte asigură, că ei nu nutrescă nici o 
intențiune răsboinică în contră nostră. 
Eu credă, că amândouă părțile îșl ex
primă părerile loră sincere’ când facă a- 
ceste asigurări. Cu tote astea răsboiulă 
va isbucni lâ cea dinteiu ocasiune ce se 
va oferi, ca ună resultată naturală și 
neevitabilă ală acelei serii de evenimente, 
ce le-a creată situațiunea actuală: des- 
voltârea duoră mari state naționale la 
granița francesă dstică, care limiteză in-; 
fluința Franciei, Vestrîngă puterea ei es- 
pânsivă și formeză basa noului echilibru 
europenă. Francia nu p6te face altfelă, 
decâtă să’șl îndrepteze tote opintirile sale 
ca să schimbe acestă Stare de luorurl. 
Și-ar nega trecutulă său strălucită, decă 
ea n’ar încărca să sfarme mai curândă 
ori mai târdiu cerculff de feră, cu care 
e încutușată' prin unirea Germaniei și 
Italiei, și o va face acâsta.

Pentru acesta .nu i-se păte face im
putare.1 Se vorbimă sinceră. De . ce să ne 
amăgimă unii pe alții? Francia nu va 
fi nici-odată, nici chiar după 1892 (când 
espiră terminulă alianței triple) în posi- 
țiune de a’conta pe neutralitatea Italiei^ 
Prin .instinctulă propriei conservări, Italia, 
e condusă să’șl unescă, dela îuceputulă 
luptei puterile sale cu aceia, cari vo- 
escă să țină pe Francia în cerc,ulă de 
feră, ceea ce încă totă esțe cea mai bună 
garanțiă a păcii. Francia . o scie bine 
acesta. U.nă succesă ală armeloră fran- 
epse, care ar fi ușurată prin neutralita
tea nostră, Var simți amar Italia în cu- 
rendă. Unui resboiu victorioșă contra 
Germaniei i-ar urma răsboiulă în con
tra Italiei. După Berlină, ar veni Roma 
la rândăacesta ar, fi inevitabilă. Băr
batule. de stată italiană, care în astfelă 
de situațiunl ar întârejia ună singură mo
mente d’a lua unica decisiune posibilă, 
și-ar trada patria și și-ar espune numele 
său a fi defăimată de generațiunile viito 
re. A ducă acestă țâră la .sigură perire 
Audă deja.ună coră de proteste mai multă 
ori mai puțină sincere contra vorbeloră 
mele. Deț viitorulă va dovedi, că am 
dreptate , , căci adevărulă nu se pote 
ascunde.

SOIRILE plJLEI.
-Reuniunea femeilor# române din 

Abrudă și din giuru, precum se 

vede din raportulă comitetului, are o 
avere în bani de aprope 8000 fi. bine 
și sigură eloeațî. spre fructificare la nAjl- 

'■'binau din Sibiiu și la „Aurariâ“ din 
Abrudu. Venitele anului viitoră s'au 
stabilită cu 1115 fi. 76 cr., .'spesele cu 
998 fi. Membrii s’au înmulțită și de 
astădată. Acestă sprijinire o merită 
deplină o reuniune ca acesta, pentru în
florirea școlei de fetițe din Abrudă sus
ținută de ea.

* * *
P. S. Sa Episcopulă Aradului Ioană 

Mețianu va visitâ părțile bănățene ale 
diecesei sale. Anume va merge la insta
larea rinouei parochii și a nou alesului 
parochă română în Mehala, precum și 
la definitiva înființare serbătorescă a pa- 
rochiei române din Sată-Chinesă. Țotă 
în Mehala,s’a întâmplată ominosulă lucru, 
cum spune „Luminatorulă“, -că la înmor
mântarea în cfilele trecute a celui mai 
nehodinită antagonistă, și dușmană sârbu 
ală Bomâniloră , , Episcopulă sârbescă, 
care încă luase .parte la înmormântare, 
a dăruită năframa ,de mătase și făclia 
de ceară, primite dreptă pomană, celui 
mai ișteță, și mai frumosă băiată îm
brăcată din apropierea sa, binecuven- 
tându-lă sârbesce. Băiatulă cu totă cu
viința a primită tote, i-a sărutată dar
nica dreptă și i-a mulțămită românesce, 
pentru că băiatulă este română, fiulă 
unuia dintre cei mai zeloși și devotați 
membri ai nouei parochii române. Se 
înțelege, că consternațiunea între Sârbi 
a fostă mare și nemurile mortului au 
încercată chiar a scote din mâna bă
iatului română darulă Episcopului, înse 
au nimerit’o râu.' • ;<•.> ' '.i j . * sfc *

D-lă Dr. George Maioru. s’a, numită 
pe diua de ,3 (25) Noemvre profesoră cu 
tithțlă proviporu la catedra de. agricul
tură generală și comparații la scola. de 
agricultură dela Herestrău.

,, j *-.♦ »; •
Ni-se scrie din Blașiw. Simpaticulă 

profesoră dela școlele normale de aici 
d-lă Aurel P. Florianu e numită capelan 
câstrens în activitate în Boșnia. ' D-lă 
Fl'oriană va părăsi Blașiulă probabilă în 
săptămânile viitd're’.

* '■ * *
„Figaro“ spune, că prima represen- 

tațiune a operei „Gioconda“ dată Sâm
băta trecută în teatrală regală din 
Maârid a avut ună succesă imensă. Ar
tista română Teodgrini s’a arătată tra
gediană lirică de primulă ordină. Pu- 
bliculă, care a aclamat’o când a apărută 
ea pe scenă, â bisat duo din actulă ală 
doilea și serata a fostă pentru eminenta 
cântăreță română o ovațiune neîntre
ruptă. ,

* *
J In cerculă comăndei corpului de 

armată c. r. ală șeptelea, cerculă Timi- 
șorei, din 60,620 tineri chemați a se pre- 
senta la asentare, numai 1048 au fostă 
buni; adecă numai 14°/0

* * *
In Peclca judecătoria cercuală fu 

însărcinată a se ocupa și cu lucruri d’ale 
cărțiloră funduare.

-S ir ! * ,* *
Societatea academică „Junimea* din 

Cernăuți șl-a alesă în adunarea generală 
din 3 Noemvre a. c. noulă comitetă pe 
anulă administrativă 1888/89 astfelă: 
Președinte stud. jur. Alexandru baronă 
de Hormuzachi; vic6-presidente stud. jur. 
Ioană Bumbacă] secretară I. stud. jur. 
Oreste Băle'ână', secretară II. stud. teol. 
Ștefană Sbiera; cassieră stud. fii. Grigoriu 
Filinionă ; controloră stud. jur. Corneliu 
Honimca-, bibliotecară stud. jur. Ioană Bal 
moșă; econ'omă stud. teol. Oreste Băn- 
deschi.

* * *
In comuna Poiana, precum i-se co

munică foiei „EL, Zu. din, Sibiiu, bântue 
vărsatul ma.re între copii, său bubatulă în 
gra^ă mare..

*
* *Medaliile comemorative ale monumen

tului lui Mironă Castinu s’au împărțită 
membriloră comitetului. Pe .o parte a 
medaliei este reproducțiunea ștatuei, cu | 
insdripțiunea: Mironă Costină 1591) Ș!ța- 
tuă inaugurată la Iași în 188Ș, Septem- 
vre 14. Sub domnia M. $. Regelui Ca- 
rolă. Pe cealaltă parte e ..scrisă numele 
membrflorii comitetului.

î? *

Din Jebel/M se scrie, că în cailele tre
cute nisce necunoscuțl atacară căruța 
poștii, ce duce espedițiunile dela stațiu
nea căii ferate în sată. Atacatorii tra- 
seră cu glonță în cei din căruță, însă 
nu nemeriră și trebuiră să fugă căci 
tură conturbați de nisce călători-

w* *
Ună țerauă din iGura-rîului a dusă 

la tergă în Sibiiu unu urSu mare, pe care’lă 
împușcase elă dinsusă de comuna Gura- 
rîului. Ursulă a fostă îndată cumpărată 
de cătră neguțătorulă de blănl I. Grun.

** *
Ală. treilea concertă cu abonament# 

ală orchestrei orășenesc! se va da Mer
cur! în 21 Noemvre, în sala dela Nr. 1.

Institutele tie bani ii Brașov!
și operațiunile loru în anulă 1887.

(Urmare.)
Cu finea anului 1887

1. Sparcassa avea:
a) Passive:..

fl. 2,885,888 depuneri
„ 10,945 cuotele membriloră.
„ 243,565 fondulă de reservă.
„ 6,204 fondulă de reservă ală
__________ funcțibnariloră.

■ fl. 3jl46,602 totală.
b) Activi: '

fl. 2.611,890 împrumuturi.
„ 208,927 efecte.
„ 223,917 casei.
„ 91,868 diverse, totală i
fl. 3.136,612 v. a.

2. Vorschussverein.
a) Passive:

fl. 94.575 cuotele membriloră. 
„ 22,389 fondulă de reservă.
„ 400,082 depuneri.

17,626 diverse, totalii:
fl. 534,672 v. a.

b) Active:
fl. 493,,226 împrumuturi.
„ 27,561. realități.
„ . 13,885 diverse, totală : 
fl. 534,672 v. a.

3. Prima bancă trans.
a) Passive:

fl: 300,000' capitală de acțiuni.
.. „ 894,067 depuneri.

. „ 23,975 fondă de reservă.
„ 154,780 diverse, totală :

fl. 1.37.2,822 .v. a.
b) Active:

fl. 925,071 împrumuturi.
„ 64,586 efecte.
„ 129,339 magazine.
n 253,826 diverse, totală :
fl. 1.372.822 z. a.

4. Filiala „ALBINA".
- • ;• Cr a L 1 At... :

a) Passive:
fl. 603,477 depuneri.

b) Active :
fl. 545,965 împrumuturi. 
„ 57,512. diverse.
fl. 603,477 v. a.

Depuneri.
In decursulă anului a) s’au depusă
la Sparcassa . , fl. 641,609'
n Vorsch. V, 118,316
T» Prima b. . 1.977,138
n Albina . . . H 1.566,362

în totală fl. 4.303,425
b) s’au ridicată
dela Spc. . . fl. 621,155

n V. V. . . fl 200,631
o ' Prima b. . 2.055,469
îl Albina . . n 962,885

în totală fl. 3.840,140
c) au rămasă la finea anului
la Sparc. . . . ■; fl. 2,885.888
la V. V. . . : . fl. 400.082
la Pr. b. . . ., ... fl. 894.067
la Albina . . . ; fl. 603.477

Totală fl. 4,763.514

Hipotecc.
Starea împrumuteloră pe hipotece 

cu finea anului au fostă
la Sparc. fl. 2,378.240
la Pr> b. .. . . . fi. 88.901

( lâ Albina . . . . fl. ’ 78.865
In totală fl. 2,546,006

L Bombardă.

pe
In. decursulă anului au împrumutată 

efecte
Sparc. .
Fii. a. u.
V. V. .

fl. 104.920 
. . fl. 622:900 
. . fl. 297:950

Pr."b. -. ne-evidentă
Albina....................... fl. 48.047

Totală fl. 1,073.817
Din împrumutele pe efecte s’au re- 

plătită
la Sparc...................fl. 112,070
la Fii. a. u. . . . fl. 638,130
lajV. V. ....... ,fl. 334,850 
la Pr. b. ne-evidentă
la Albina . . . . fl. 28,862

In totală fl. 1,113.912 
rămănândă cu finea anului

la Sparc....................fl; 109.350
la Fii. a. u. . . . fl. 130,940
la V. V. .' . . fl. 76,220*)
la Pr. b. . . . . fl. 76,670

•la Albina . . . . fl. 19.185
Totală fl. 412.365

ScoMulit
In decursulă anului au împrumutată

pe cambii r
Fii., a. u. . .; . . fl. 2,724,126
V. V. . . . ... fl. 816.286
Prima b. . . . fl. 3,845.106
Albina . . . fl. 1,500.044

Totală fl. 8,885.562
Din scontă s ’au replătită
la Fii. a. u. ; ; fl. 2,732.409
la V. V. . . .; . fl. Ș61.204
la Prima b. . . . fl. 3,86Ș.537
la Albina . . . . fl. 1.149,274

Totala fl. 8,609.424
rSmânândă cu finea anului '

la Fii. a. u. . . fl. 597,272
la V.’ V; . . . . fl. 346.194
la Prima b. . . . fl. 503,909

, la Albina . . . . fl. 368.587
Totală fl. 1,815.962

< ContoGorentu.
In contocorentă s’au avansată în 

decursulă anului cu siguranță parte hi- 
potecară parte în cambii

la Sparc. . . . . fl. 50,500
la V. V. . . . .ifl. 63,000
la Prima b. . . . . fl. 1,187.046
la Albina . .• • .• . A- 210:310

• » Totală fl. 1,510,956
și s’au replătită

la Sparc. . . . ■ fl. 37;20O
la V. V. . fl. 70,340
ia Prima b. . . . fl; 1,190.633.
la Albina . ( ■ ■ • A- .156,685

Totală fl. 1,,454.858
rămânândă cu finea anului

■la Sparc. . . . . fl. 124.300
„ V. V. . . ' . ' . . 70.812
„ Pr. b......................„ 222.235
„ Albina ..... „ 53.524

Totală fl. 470:871.
' 11 Imptiim. ‘ pd marfă!
Pe marfă au împrumutată în decur

sulă anului Prima bancă fl. 67,9'41, Al
bina fl. 61.752, din cari s’au replătită la 
Prima b. fl. 56,258, la Albina fl. 35,948 
remânândă cu finea anului la cea de 
ântâiu fl. 33,356, la a doua fl. 28.804.

Fondă de reservă.
Filiala băneji a. u. și filiala Albinei 

nu au fonduri de reservă speciale; cu 
finea a. 1887 avea

Sparcasa ................... fl. 243.565
Vorsch. V.................. 22.389
Prima b..................... Ti 23.975

Venită brută
a fostă în decursulă anului

la Sparcassa ... fl. 175.584
(interese, și spese 145.093)

la Filiala a. u. . . fl. 30.322
(spese 14.926)

la Vorsch. V. . . . fl. 39.9.05
la Prima b................ fl. 96.009

(interese și spese 79.911)
la Albina . . . . fl. 42.559

Totală fl. 364,379.
Bcvirementulu.

seu mișcarea cassei în decursulă a- 
nului a fostă

Totală fl. 27,442.685.

la Sparcassa. . . fl. 2,474.125
la Vorsch. V. . . fl. 2,843.144
la Prima bancă . fl. 16,735.860*)
la Albina . . . fl. 5,389.556

*) La „Vorschussverein.11 în contulu acesta 
suntă cuprinse și cumpărările și ven(țările' (le 
efecte.

*) Suma acesta apare atâtii de conside
rabilă :
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împrumute
preste totă au acordată în decursulă 

anului.
Sparcassa de . . fl. 446.631
Fii. a. u. . . • fi 3 347.026
Vorschus V. • • 71 1,177.227
Prima b. . . ' ’ îl 5,153.778
Albina . . • • n 1,900.232

în totală fi. 12,024.894.
Din împrumuturi s’au replătită

Petra-Petrescu.

la Sparcassa. . . fl. 413.277
la Fii. a. u. . . . JJ 3,370.539
la Vorsch. V. . ' . 1,266.394
la Prima b. . . . n 5,136.010
la Albina .... n 1,371.983

totală fl. 11.558,203.
râmânândă împrumuturi cu finea anului

la Sparcassa . . fl. 2,611.890
la Fii. a. u. . . fl. 728.212
la Vorsch. V. . . fl. 493.226
la Prima b. . . fl. 925.071
la Albina . . . fl. 545.965

totală fl. 5,304.364.
Este de observată, că din împrumu-

tele de 12 mîl. acordate în decursulă a-
nului, aprbpe 9 mii... s’au acordată pe
cambii.

Literatură.
Lucrulii în școlă. încercări și propu

neri, compuse de George Moianu, învăță
tor. Ja școla centrală db fete în Brașovă. 
Premiată cu medalia de aură pentru lu
crări industriale la esposiția cooperativă 
din Craiova 1887. — Sub titlulă acesta 
a eșită de sub țipară o broșură de 87 
pag. 8°, în oare d-lă George Moiană, — 
cunoscută pentru zelulă și meritele ce 
și-le-a câștigată în unire cu colegulă său 
G. Muștea pe terenulă instruirei în indus
tria de casă — publică resultatulă espe- 
riențeloră dobândite pănă acum, precum 
și măsurile luate pentru propagarea și 
propunerea industriei de casă în școlele 
poporale. In partea primă a opului se 
tracteză despre cursurile industriei de 

,'easă pentru tinerimea poporului română 
din Suburbiulă Scheiu în ^Brașovîi, ținute 
în 1887 și 1888. Partea II.: Cursulu pu
blică de industrie de casă pentru învă
țători în an. 1887. Scimă, că d-lă Mo
iană, în unire cu d-lă Mușlea , șl-a al
cătuită ună sistemă propriu de învăță- 
■mentă pentru propunerea industriei de 
casă și prin publicarea acestei broșuri, 
d-sa pune pe cetitoră în posibilitatea de 
a cunosce acestă sistemă și even
tuală de a-lă imita. Mai interesantă 
este partea a treia, în care se cuprinde 
ună plană pentru' instrucțiunea lucru
lui în scolele poporale și în speci
ală în institutulă pedagogică teolo
gică gr. or. din Sibiiu. In acestă parte 
se arată necesitatea, scopulă și speciali
tățile lucruriloră de mână în scolă, apoi 
orele de instrucțiune, cursurile de vâră, 
modulă de cualificațiune a profesorului 
de lucru etc. In partea ultimă se cu
prindă părerile diferiteloră <fiare asupra 
încercări] oră întreprinse în favorulă lu
crului în scolă. In .prefață autorulă pro
mite, ,că. într’.ună nou .țojpă, ca a doua 
parte a acestui opă, va tracta des
pre scolă pentru lucrulă de mână din 
Lipsea, precum și instructivele pre
legeri ținute- la cele 2 cersurl de a- 
colo; aduce tot-odată mulțămită d-lui 
protopopă Petrică, d-lui G. M. Zănescu) 
'Escelenței Sale Metropolitului și Preave- 
neratului Consistoriu din Sibii i, Comi
tetului și Sinodului parochiâlă dela 
biserica Sf. Nicolae din Brașovă, cari în 
prima liniă au binevoită a-lă ajutora ca 
a'S-șI lărgescă cerculă cunoscințeloră sale 
pe terenulă industriei de casă, luândă 
parte la cursuri speciale din Germania, 
.unde a studiată și literatura privitore 
la lucrulă de mână în scolă, respec
tive indusțiă de casă, precum și sis- 
temisarea diferiteloră scâle. Ună esem- 
plară din acestă opă costă 45 crucerl 
și se pote procura dela d-nulă autoră- 
și librăriile din Brașovă, și dela libră
ria archidiecesană din Sibiiu. Re - 
comandăm'ă ăcestă carte învSțătoriloră 
noștri și tuturoră bărbățiloră de‘ scolă.

*
Revista Nouă din BucurescI (Strada 

a) fiindcă pentru irilocările, ce primăsce 
banca, nu se estradau libele' de inlocâre, ’pi assig-' 
ijăte, de obiceiu pe 3 luni, la a cărorti pro-- 
lungire depunerile se consideră că eșite și in
trate de nou în cassă;.

b) pentru-că E’rima bancă eșconteză cambii. 
cu; 3—4 luni pe când filiala Albinei, de esemplu, 
cple mai multe cu termină, de 6 luni. Astlelu 
la Prima bancă suma cambielorti intră și ese 
de- 3—4 pe anU din cassă, pe când la Albina, 
de 2 ori.

regală Nr. 16) apare odată pe lună sub 
direcția d-lui B. P. Hașdeu și ' costă pe 
ană 20 lei, pe 3 luni 6 lei. — Fascicu- 
lulă 10, care este celă mai nou, are ur- 
mătorulă sumară: Papiu Ilariană fportre- 
tulă și biografia), de I. Biană; Quelques 
poesies posthumes. (poesiă), de Iulia 
Hașdeu; Amintiri din pribegia, de Tonă 
Ghica; In fericire (poesiă), de A. Vla- 
huță; înainte de alegeri (novelă,), de B. 
St. de la Vrancea; in focă (poesiă), de 
I. Cătină: Exarhulă Gavriilă (biografiă) 
-de Ghenadie ală Rîmnicului; Bețivulă 
(anecdotă poporală), de Th D. Speranță, 
Ună dascălă grecă dela 1764—1761, de
S.; Notițe bibliografice, de I. Bianu; 
Serenadă orientală (musică), de C. Dimi- 
trescu.

Invitare.
Corulă vocală română din Biserjca- 

albă arangiază Sâmbătă sera în 24 (12) 
Noemvre a. c. în localitățile din „Burg“ 
o producțiă de cântări alese împreunată 
cu jocă, la carea se în vită inteligința și 
publiculă română atâtă din locă, câtă și 
din giurulă acestui orașă. — Programele 
se voră distribui sera la cassă; Prețuia 
de întrare pentru -o personă 60 cr. er 
sera lâ căssă 7Q cr. Bilete se potă că
păta la Domnii: D.’Bălânescu, A. Mina 
și T. Hepke.

Cu totă stima :
Corală vocală română, 

Roșiu, preș.
B is ari c.a-al b ă , 16 Noemvre 1888.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
Budapesta, 19 Noemvre — Co- 

misiuneă pentru armată a dietei 
ungare după o lungă desbatere .'a 
primita în generalii paragraful^ pri
vitor u la voluntarii pe, unu anu ală 
nouei legi militare.

Berlinu, 19 Noemvre. Imperă- 
teaa văduvă a lui Fridericu a ple
cată împreună cu fiicele sale în 
Anglia.

Nimes, 19 Noemvre După ce 
Andrieux și-a retrașii acusarea, 
Gilly a fostu achitată.

Parisîi, 19 Noemvre, Foile c|icu 
că procesulu Gilly a. fostu numai 
o comedia și credu, că invectivele 
în contra camerei se voru reîncepe 
încă și mai vehemenții.

(Gilly e deputată și a acușată co- 
misiunea pentru bugetă, că a comisă 
neregularitățl. Din causa acesta i s’a 
intentată procesă.)

Miinchen, 19 Noemvre. înmor
mântarea ducelui Max s’a facutu 
conformă programului în presența 
împăratului Austriei și a prințului 
de coronă.

BucurescT, 19 Noemvre. O parte 
din grajdurile Regelui a arsă. S’a 
putută împiedeca ca flăcările să 
nu atingă și palatulă Regelui. Ma- 
jestățile Loru voră sosi Miercuri 
din Sinaia.

Lângă
DIVERSE.

Unu munte cart se surpă.
Meran (Tirol) de vr’o jumătate de ană 
muntele Oberhauser se surpă continuu pe 
o suprafață de 2 chilomețri în lățime și 
8 chilomețri în lungime. Intrega supra
față dela alpulă G-aiener păuă la polele 
muntelui este numai o prăpastiă. Mari 
bucăți de pămentă, stânci colosale, co
paci s’au prăvălită deja în vale. O li- 
vade de vr’o patru pogone,' împreună cu 
herestreulă și mora de pe ea, a fostă cu 
desșverșire distrusă. Casele de pe acolo 
trebuiescă dărâmate ca să se scape celă 
puțină lemnulă. Continuu se audă petre 

. și bucăți de' stânci rostogolîndu-se în vale. 
Apa ce isbiicnesce în mâi multe locuri 
îsl schimbă .mereu cursulă, odată isbuc- 
nesce aci,, altă dată dincolo, formândă 
bâsenuri întinse de apă, și ast-felă dis
trugerea pe o mare întindere se face 
repede. .Biserica dela băile Meran este 
a pericolă, se observă deja mai multe 

crepăturl; de aceea s’a luată totă ce se 
afla înăuntru. Aceeași aorte amenință și 
salonulă de cură și tote vilele, pilele 
băiloru Meran parii deci a fi numărate.

0 jertfă a superstiției. Câtă de în
rădăcinată este superstiția în poporală 
de josh și la ce fixă ideă se pote ea des- 
volta în unele 'cașuri arată urmățorea 
întâmplare, ce ni-o comunică „Klagen- 
furter-Zeitung. Ună cerșitoră de profe
sie, Anton Konigsberger, în etate de 46 
de ani, din Gradșș de locă, se presentâ în 
26 1. c. la judeoătoria de cercă din Frie- 
sach, acusându-se singurii, că ar fi dată 
focii edificielorti economice din o parte 
a comunei Freistritz, crețândă că prin 
acestă fărădelege îșl va scăpa vieța de-o 
pedeapsă, ce avea să o îndure. Elă is
torisi că ar fi aflatii dela mai mulțl omeni, 
pe cari îi și numi, că comuna Grades 
i-ar fi vândută corpul ii pentru 60 fl. far
maciștilor tt din Friesach, pentru a se 
produce din elu pAssanka, una medica
mentă. După esplicările bigote ce le 
dete însuși denunțătorulă, prepararea a- 
cestui medicamentă ar fi urmățorea : că pe 
omulă destinată pentru acâsta atâtă l’ar 
chinui, pănă ce ar scote spune din gură 
și corpUlă ar scote sudori de groză, 
din care apoi s’ar prepara amintitulă me
dicamentă „Assank“. După cercetările 
luate s’a constatată, că e adevărată fap- 
tulă. denunțată. Kfinigsberger este cu
noscută ca ună. individă, care fuge de 
lucru și e lungă de degete, er popo
rală numai de frica răsbunărei lui i-a 
dată de pomană.

Concurși! de femei frumose. La ini
țiativa unui aristocrată din Turină, nu 
peste multă se va da acolo ună nou con
cursă de femei frumdse-, asemenea con
cursului din Spaa. Femeile voră fi în- 
vitâte la acestă concursă prin anunțuri 
și' oirculare. Comisiunea censurătore va 
fi compusă esclusivă din pictori și din 
sculptori. Premiile suntă fârte însăm- 
nate și la Conferirea loră se va ave în 
vedere nu numai frumseța, ci și farme- 
culă și grațiile.

Oile și lâna din Australia. Comer- 
ciulă cu lână din Australia, care a a- 
junsă astădl la o desvoltare considera
bilă, a avută' începutulă celă’ mâi mo
destă. întâia -.esportație de lână s’a 
făcută în 1807; ea provenea din noua 
Galie de sudă și cântărea 235 livre en- 
glese. Acestă lână a fostă trimisă în 
Englitera îp trei pachete. Ea s’a între
buințată pentru a face, o haină regelui 
George III. ;.

.Cantitatea esporțată de Tasmania în 
Europa în anulă 1820 era de 4200 livre; 
Statulă Victoria Osportaîn 1837, 175,081 
livre. Aceste modeste începuturi s’au 
ridicată în 1885 la cantitatea respectabilă 
de 318,225,495 livre englese.

Statisticele publicate de curândă pen
tru1 coloniile australi ane ne arată câtă 
de repede crescea numârulă oiloră în 
ele. Din aceste statistici reiese, că la 
1 Aprilie 1888 erau 94,562,038 oi, în 
locă de 78,888,710 câtă erau la Aprilie 
1885, adecă este ună sporă de 18 mi- 
lione capete în 3 ani.

Totalulă numărului oiloră se des
compune astfelă : Australia ,79,679,235 
capete, din care 46,963,152 pentru Noua 
Galie de sud 12926158 pentru Quveinsland 
10,623 985 pentru Victoria, 7,254,000 
pentru Australia meridională și 1,909,944 
pentru Australia Occidentală. Noua Ze- 
landa are 15,235,561 capete; Tasmania 
1,547,242 capete,;, Esportațiunile de lână 
în anulă 1887—1888 au ajunsă la cifra 
de 1,283,250 baluri, contra 1,185,282 ba
luri esportate în anulă precedentă, adecă 
esistă ună sporă de 100,000 baluri. Trei 
din cinci părțț din acestă sporă suntă 
la activulă Nouei Galii de sudă.

ULTIME SOIRI.
BucurescI, 17 Noemvre. (Tele

grama lui „N. fr. Presse“.) Tdte 
cjiarele bucurescene, chiar cele o-' 
fîcidse, consideră votulu de eri 

privitorii la alegerea de preșe
dinte alu senatului ca unii nesuc- 
cesîi alu guvernului, care reco
mandase candidatura lui Crețu- 
lescu față cu acea a generalului 
Florescu. Acesta din urmă cu 
t6te aceste primi 57 de voturi 
contra 37 și fu alesu. Se res- 
pândi-se, chiar faima, că cabine- 
tulîî și-a datu demisiunea ; acestă 
faimă înse nu era basată, căci în 
urma aserțiunilor^ conservatpri- 
loru alegerea însă-șl n’a avutu în
semnătatea unui vntu de blămti 
în contra guvernului, care de alt
mintrelea va aștepta mai ânteiu re- 
sultatulu alegerei de președinte 
ală camerei și apoi va lua posi- 
țiune.

Roma, 17 Noemvre. Guvernulu 
va cere Parlamentului autorisația 
de a cheltui, înainte de fixarea 
bugetului, o parte din sumele ex
traordinare pentru armată și mă- 
rină, cari figureză în bugetulu din 
1889.

București, „17 Noemvre. „Ro
mânia Liberă“ vorbindG despre a- 
legerea de erl a generalului Flo
rescu ca președinte alu senatului, 
dă a se cundsce, că pentru câsuilu, 
când conservatorii ară continua 
politica loru de fracțiune îndrep
tată în contra guvernului, acesta 
nu se va sfii nicidecum a face a- 
pelu la judecata poporului, (adecă 
va disolva din nou camerele,)

Parișu, 17 Noemvre. Corespon
dentul u cjiarului „ France “, d-lu Ro
bert Pie, a fostu espulsatu din Ber
linu.

Bruxela,. 17 Noemvr.c. „Nord“ 
laudă discursulu din urmă alb lui 
Goblet, și se pronunță în modă forte 
simpatică față cu Francia, recu- 
noscendă sentimentele ei pacinice. 
Aceeași f6iă discută apoi ironică 
convențiunea germano-englesă pri- 
vitore la Africa ostică.

Berlinu, 16 Noemvre. „Post“ 
4ice, că se lucreza cu perfidia 
când se răspândesce svonulu că 
bancherii germani participă la îm- 
prumutulu rusescu, afirmându că 
■aceștia' suntă intormați asupra d.u- 
ratei raporturiloră amicale cu itfi- 
periulă dela Nordu. Bancherii 
germani nu potu fi informați în 
acestă împrejurare, pentru că în
suși guvernulă germanii nu este ; 
și chiar d.> de Bismark ar putea 
se calculeze eventualitățile cari 
potu se resulte din deșvoltarea vii-, 
t6re a Rusiei. Conversiunea îm- 
prumuturiloru rusești are de scopu 
se confirme încrederea celse pote 
avea într’o politică pacinică dura-* 
bilă din partea Rusiei, pentru a 
permite acestei puteri de a face 
în curenduunu împrumută cu multă 
mai considerabilă.

Cursulă la bursa de Viena
din. 17 Noemvre st n. 1888.

Renta de aură 4°/0................................100.60
Renta de hârtii 5D/0 ....... 91.55
Împrumutul^ căilor ti ferate ungare . 144.--
Amortisarea datoriei căilorU ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) . . 98, —.
Ajnortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostii ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căilorii terate de

ostii ungare (3-a emisiune) . . 115.50 
Bonuri rurale ungare.............. 104.50
Bonuri cu clasa do sortare .... 104.50
Bonuri rurale Banatti-Timiști . . . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare..........104.50
Bonuri rurale transilvane..........104.—
Bonuri croato-slavbne.............. 104.60
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescâ........................................... 99.50
Imprumutula cu premiulă unguresoă 130.75 
Losuriie pentru regularea Tisei și Se- 

ghedmului.................................... 124 —
Renta de hârtiă austriacă .... 81.60
Renta de argintii austriacă.............. 82.50
Renta de aurii austriacă................... 109 95
LosurI din 1860 ....... 139.75
Acțiunile băncei alistro-ungare . . . 876.—
Acțiunile băncei de creditțt ungar. . . 299 -3 
Acțiunile băncei de credită austr. ,. 304.— 
Galbeni împărătesc! ................... 5.77
Nspoleon-d’orI ........ O.GG'/j
Mărci 100 împ. germane........................59.8'2lh
Londra 10 Livres sterlinge .... 122.05.

Editoră și Redactoră responsabilă;
Dr. Aurel Mureșianu.
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Se deschide abonamentu pre anulă 1888
la

AMICULU FAMILIEI. Piarfi ■beletristică și enciclopedicu-literaru — cu ilustrațiunl.— Cursulu XII. — Apare în 1 și 15 4* 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiunl 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 Românii oră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl din patriă și străinătate; și prin, glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturoru indivi4ilorh 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulft de prenumerațiune pre anulu întregii e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibili și în bilete de baucă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiunl. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2*/2— 3’/2 cole; și publică portretele .și biografiile archiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiunl, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloru teologice' și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiunl, mai alesă funebrall,— apoi studii pedagogice-didactice și sciențifîce-literarl; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și scirl cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară —Prețulu de prenumerațiune pre. anulu întregă 
e 4 fi.—pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Golectanții primescu gratisfl tottt alu patrulea esemplarâ.
Winner! de probă se trimit ii gratisf ori-cui cere.

IW" A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla—Sz-ujvăr.—Transilvania.
------ : ------- $

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

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

Renascerea limbei românesc!în vor
bire și scriere învederîtă și 1 aprețiată 
de Di1. Gregoriu Silași. (Op> complet). 
Broșura I. H. și IU. Prețulâ broș. 
I. H. câte 40 cr. — Broșura IJL, 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fi.

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste ană, de I. Papiu. 
Unii volumâ de preste 26 cole. Acest 
opâ de cuventărî bisericesci întrece 
tote opurile de acestii soiu apărute 
pănă acum — avendâ și o notiță is
torică la fiă-care sărbătdre, care arată 
timpulâ întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s’a stabilită 
respectiva sSrbătore. Prețulâ. e 2 fi.

Barbu cobzariulfi. Novelă origi
nală de Emilia Lungu. Prețulâ 15 cr.

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

Idealulu perdutu. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulâ 
15 cr.

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

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

Codreand craiulfl codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețulâ 10 cr.

uitimulfi Sichastru. Tradițiune de 
Georgiu Simu. Prețulâ 10 cr.

Eld trebue să se însore. Novelă 
de Maria Schwartz, traducere de N. 
F. Negruțâ. Prețulâ 25 cr.

Brand» seu Nunta fatală. Schiță 

din emigrarea lui Dragoșâ. Novelă is
torică națională. Prețulâ 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioanâ 
Tanco.' Prețulâ 30 cr.

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

Hermand și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantină Morariu. Prețulâ 50 cr.

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

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

Petulantulu. Comediă în 5 acte, 
dâpă Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioanâ St. Șuluțâ. Prețulâ 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnăsiului din Fiu'me 
prin Vincențiu Nicoră, prof, gimnas. 
— Cu portretulâ M. S. Regina Româ
niei. Prețulâ 15 cr. (

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Unâ volumâ de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țulâ redusâ (dela 1 fi. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafir! și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioanâ Popâ Reteganu. 
Unâ volumâ de 14 cole. Preț. 60 cr.

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

Biblioteca Sătânului Română. Car
tea I, II', UI, IV, cuprindă- materii 
forte interesante și amusante. Prețulâ 
la t6te patru 1 fi. — câte una deosebi 
30 cr.

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

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

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

îndreptară teoretică si practică pen
tru învățământul^ intuitivă în fdlosulâ 
eleviloru normali (preparandiall), a în- 
vețătorilorâ și a altorâ bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovanâ, profesorâ pre- 
parandialâ. Prețulâ unui esemplarâ cu 
porto francatâ 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămâ 
vre-unâ opâ, întocmitâ după lipsele 
scolelorâ ndstre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlâ și recoman- 
dămâ mai alesă directorilor^ și învă- 
țătorilorâ ca celoru în prima liniă in
teresați.

Spicuire din istoria pedagogiei la 
noi — la Români. De V. Gr. Borgoyan. 
Prețulâ 15.

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximâ Popâ, profesorâ la 
gimnasiulâ din Năsăudâ. — Manualâ 
aprobatâ prin ministeriulâ de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulâ de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețulâ 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioanâ Buteanu, 
prof. gimn. Unâ volumâ de peste 30 
cole. Prețulâ 2 fi. i.

Manuală de stilistică de Ioanâ F. 
Negruțâ, profesorâ. Gpâ aprobatâ și 
din partea ministeriului de culte și in- 
strucțiune publică cu rescriptulâ de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendâ composițiuni de totâ 
soiulâ de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

eu multâ folosâ de cătră preoți, învă
țători și alțl cărturari români. Prețulâ 
1 fi. 10 cr.

Nu mă uita. Colecțiune de vier
suri. funebrall, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a.>;Prețulâ 50 cr.

Carte conducătore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilâ Trifii profesorâ preparăn- 
dialâ Prețulâ 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni":

Mărgăritarul^ sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericesci 
forte frumosâ ilustrată. Prețulâ unui 
esemplarâ broșuratâ e 40 cr., legată 
50 cr., legatâ în pânză 60 cr., legatâ 
mai finii 6.0, 80, 90 cr., 1 fi., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculd mărgăritar^ sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericesci 
— frumosâ ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulâ unui 
esemplarâ broșuratâ e 15 cr., — legatâ 
22 cr., legatâ în pânejă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe icone frumose. Prețulâ 
unui esemplarâ e 10 cr.; 50=3 fior.; 
100=5 fi.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născățorei de D-deu urmatâ de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru
mose. Prețulâ unui esemplarâ spedatâ 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fi., 
100 esemplare 5 fi. v. a.

Epistolia D. N. Isusu1 Christosu. 
Prețulâ unui esemplarâ legatâ și spe
datâ franco e 15 cr.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov îi


