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Brașovu, 23 Maiu st. v. 1888. ;
Mare îngrijire a fostă produsă, : 

precum seiină, cu deosebire în sî- < 
nulă clerului română dela noi fai- : 
înbsa ordonanță a ministrului de 
coinunicațiune, din anulă trecută, 
prin care impune autoritățiloră nbs- 
tre bisericesc!, ca să se folosescă 
în adresarea epistoleloră loră ofi
ciale de limba maghiară-, decă vo- 
iescu, ca aceste epistole sâ fiă scu
tite de timbru poștală.

I'lra clară pentru tiăcare oină 
eu pricepere, că acestă mesură a 
guvernului avea se fiă o nonă în
cercare de a escamota dreptulă de 
limbă ală bisericiloră nostre, că 
prin urmare ea avea de scopă a 
face erășl o mică spărtură în au
tonomia acestoră biserici.

Simția fiăeare, că din partea 
autoritățiloră nostre bisericesc! era 
de lipsă se se facă ună pasă în 
acestă cestiune. Mai multe proto
popiate ținură sinode, desbătură 1 
asupra mesuriloru ce ar fi a se 
lua pentru apărarea limbei față cu 
noulă ucază ministerială. Preoții 
se adresau la archierei pentru des
lușiri și îndrumări despre modulă 
cum au se procedă în viitoră. Din- 
tr’o parte primiră respunsulă ca 
se-și ajute scriindă pe scrisori a- 
dresa și unguresce și românesce; 
din altă parte li-se cțicea, că voră 
ti nevoiți se observe porunca mi
nisterială, si erășl din altă parte 
li-se cțicea se se folosescă mai de
parte de limba română în adresa
rea scrisoriloră c22-1-1- „„
risiculă de a fi c.onstrînșl să plă- 
tescă p ortul ă.

oficiale, chiar cu

— i -Sinodele protopopescl, de cari 
amu făcută amintire, au hotărită 
unisono : „mai bine plătimă decât 
se ne folosimu de alta limbă11.

Tote aceste sfaturi și liotărîrl 
avură numai unu caracteru provi- 
soriu. Se <Jicea că „deocamdată" 
numai se-și ajute preoții așa și așa. 
Se presupunea der că cu timpulu 
ordinariatele nostre voru lua în 
comună o hotărîre definitivă. Pănă 
in diua de astădl însă nu s'a luată 
din nici o parte o hotărîre defi
nitivă și mai generală în afacerea 
acesta.

Câtva timpu se părea chiar, | 
că oposițiunea în contra ordo
nanței ministeriale din vorbă a 
amuțită. Cu atâtă mai multă amă 
trebuită se ne bncurămu der, vă- 
dendă, că Consistoriele din Aradă 
și Oradea-mare au adusă înaintea 
Sinodului eparchială aradan acestă 
Gestiunea maghiarisării adreseloru 
de pe scrisorile oficiale scutite de 
port ui ă poștală.

Numitele consistorii au propusă 
sinodului în rapoitele loră gene
rale, ca cestiunea se se aducă, prin 
consistoriulă metropolitană, înain
tea congresului național-bisericesc, 
care apoi s6 ia o hotărîre defini
tivă.

Acesta propunere s’a și primită 
după o disensiune lungă în sînulă 
comisiunei și în ședința plenară a 
sinodului.

Din raportulu de mai jos, ce’lă 
reproducem după „Luminătorul^11, 
vedem ă cu părere de rău, că s'a

aflată ună membru în sinodu, care 
s’a încercată sS escuse volnica, ne- 
drepta și nelegala procedere a mi- < 
nistrului. <

D-lu Dr. losif'u Gall a făcută 1 
acesta încercare der a remasă iso
late cu părerile sale. Argumentele ' 
ce le-a adusă d-sa, spre a motiva . 
procederea guvernului, s’ar fi po
trivită în gura unui funcționară 
subordinate alu ministrului de co
municația, nicidecum însă în gura 
unui magnate, deși numai de cu
rendă plăsmuită de cătră guver
nanți.

Teremulă pe care, s'a pusă d-lă 
Gali este teremulă negațiuuei drep- 
turiloră autonbme ale naționalită- 
țiloră și bisericeloră nemaghiare. 
Motivulă ce l a produsă d-sa îlu 
întîmpinămă <]ilnică in adminis
trația și justiția. Pretutindeni ni 
se pretinde se scriemă și se vor- 
bimă unguresce sub cuventă c.ă 
guvernulă nu pote afla funcționari 
cari s6 pricepă și limba nbstră.

Decă d-lă Gali admite că nu 
derogatorii suntă pentru poporă, 
ci poporulă pentru diregătorî, a- 
tuncl unde remâne programulă său 
viitoristă cu legea de naționalitate 
și cu autonomia bisericeloră ?

Scopul nostru înse nu este de a 
polemisa cu d. Gali. Ajunge că 
nimeni din sinodulă aradană n’a 
împărtășită părerile d-sale, ci pu- 

> indu-se pe teremulă dreptului si-
■ nodală a primită propunerea c.on-
■ sistorieloră, ca cestiunea se fiă a- 

dusă înaintea foruriloră celoră mai 
înalte bisericesc! spre a se lua o ho- 
tărîre definitivă.

Remâne der să se pronunțe 
consistoriulă metropolitană și la 
rendulă său congresulu națională 
bisericescă, decă ordonanța desă 
amintită ministerială vatămă seu 
nu dreptulă de limbă ală bise- 
ricei.

In interesată bisericei trebue 
se dorimă ca liotărîrea definitivă 
se nu se amâne, după vechiulă 
obiceiu, ad calentlns graecas.

Der interesulă nostru biseri
cescă pretinde încă mai multă, 
pretinde ca amândouă bisericele 
nostre se procedă în acesta cesti- 
une, ca și în tote celelalte, carJ 
atingă interesele autonomiei loră, 
în conglăsuire paralelă, observând 
amândouă aceeași atitudine față 
cu guvernulă. Ba ar li consultă 
ca se invite și pe celelalte, confe
siuni nemaghiare de-a se alătura 
la pașii loră, fiind-că numita or
donanța ministerială privesce tote 
bisericile nemaghiare.

E vorba de drepturile bisericei 
și răspunderea celoră chiămați a 
le apăra este mare. Preoții și mi
renii noștri fără deosebire așteptă 
dela dânșii o bărbătescă, seribsă 
și demnă atitudine față cu încăl
cările guvernului.

Amă ajunsă la ună punctă de
cisivă și 'n vieța nostră bisericescă 
și decă, după atâtea pățănii, nu 
ne-amu putea reculege la timpu 
nici pe acestă tăreină, atunci amă 
fi in adeveră o națiă de plânsă.

Francesii și Ungurii.
Estragemă din tecstulă oficialii ală '• 

declarăriloru ministrului de esterne fran- 1 
cesă Goblet următorele pasagie privitore 
la Austro-Ungaria:

„îndată ce am aflată în modă ofi
cială cuvintele d-lui Tisza, am invitată 
pe ambasadorulă nostru îu Viena de a 
vorbi în privința acesta cu contele Kal
noky, care s’a distinsă întotdeuna prin 
curtoasia lui. Trebue s<5 vă spună, că 
contele Kalnoky îndată la prima între
vedere a dată espresiune tiuci sale părere, 
de. rău asupra impresionai, ce a produs’o 
in Francia unii, incidență pe câtă de pe
nibilă, pe atâtă de neprevădută. Densulă 
a declarată, că, după ce. ea ministru de 
esterne e.lu este singură chiămată a conduce 
politica internațională a monarchiei, regretă 
acestă impresiune penibilă și că pote nu
mai asigura, că nici guvernulă, nici den
sulă n’au putută ave intențiunea, de a 
vătăma cumva Francia, care este o na
țiune amică, și a accentuată, că bunele 
relațiunl ce le susține de multă cu gu
vernulă francesă și a caroră continuare 
o doresce sinceră, suntă gagiulă senti- 
menteloru sale. Dela acestă declarațiă 
încoce contele Kalnoky s’a pusă în le
gături cu d-lă Tisza, și sunt încunosci- 
iuțatu, că Tisza a împărtășită ambasado
rului nostru o scrisore, îu care declară, 
că se pote numai alătura la sentimen
tele esprimate de contele Kalnoky și că 
cuvintele sale n’au fostă dictate de nici 
ună sentimentă de inimiciția în contra 
nostră. Care Ungură — adause elă — 
ar pute să dică ori se facă ceva vătă
mătorii pentru Francia? Domniloră, aceste 

■ suntă declarările ce s’au dată ambasa
dorului nostru și eu credă din parte’ml, 
că, decă, precum nu mă îndoesc precum a 
confirmată și conoky și domiuilă Tisza, 
guvernulă austro-ungară voiesce să con
tinue esceleutele relațiunl de pănă acum 
cu Francia, îi va fi ușoră d-lui Tisza, 

i de a șterge și ultimele urme, ce le-au 
. putută lăsa cuvintele sale“.«r

Foile bismarkiane se esprimă pre
cum era de prevedută — în modă repro- 
bătoră și batjoeorosă asupra discusiunei 
din camera francesă privitore la vorbirea 
lui Tisza. „Norddeutsche allg. Ztg.11 dice 
că atâtă interpelantulu din camera fran
cesă câtă și ministrulă Goblet făceau mai 
bine se mărturisesc^, că Francia sub 
auspiciele republicei radicale a devenită 
o țeră forte neospitală, decâtu să acuse 
pe d-lă Tisza, și indirectă Germania pen
tru măsurile ce le-a luată la graniță.

Diarulă ,,Postu ia în apărare drep- 
tulă d-lui Tisza de a critica stările unei 
țări străine și dice că în Augustă 1883 
regele Alfonso ală Spaniei a fostă greu 
vătămată în Parisă și că multi Germani 
au suferită o rea tractare, și în Marsilia 
de curendă au 
crătorl italian!.
averea și viața străiniloră nu e destulă 
de asigurată în 
ține că contele Kalnoky 
facă vr’o imputare lui Tisza, când a clisă 
că regretă incidentulă și că elă singură 
conduce afacerile politicei esterne a im
periului, ci a voită numai să arate că 
nimeni în Austro-Ungaria nu a voită se 
vatăme Francia. ❖

In ședința de Sâmbătă (2 Iunie) a 
camerei ungare oposiționalii erășl au mai 
debutată cu interpelațiunl. A 
Pazmandy din stânga estremă și vrendă 
a dovedi că în Francia este mai sigură 
averea streinului ca în Ungaria dise: 
„Suntu în Francia multe păduri, der a- 
colo nu s’a audită niciodată de pădurea 
Bakony“. Acesta ofensă ce a aruncat’o 
Pazmandy în fața conaționaliloră să-i a 
produsă sgomotose reprobări în cameră.

A vorbită apoi Apponyi numindă de- 
olarările lui Tisza o „greșelă politică11 și 
în fine Gabriel Ugron. Ambii au interpe
lată și cu privire la aserțiunea contelui 
Kalnoky, că densulă singură conduce 
politica esteridră a monarchic?1; între- 
bândă decă nu se respectezâ art. de lege 
12 din 1867: că principiile fundamentale 
ale politicei esteriore suntă a se stabili 
în înțelegere cu ambii miuiștri-președințl 
ale celoră două jumătăți.

Ministrulă Tisza a răspunsă că con
tele Kalnoky a respectată totdeuua dis- 
posițiile numitului articulă de lege și în 
fine a declarată că n’a avută intențiunea 
de a vătăma nici pe departe națiunea 
francesă.

Declarația partidei independențiloră 
privitore la esposiția din Parisă, a pro
dusă rea impresiiuie în Berlină. „Nordd. 
Allg. Ztg.“ cjice că ei, independenții, cu 
intențiune ori din nesciință facă treb- 
șorele eontrariloră puteriloră de pace, 
francesi și ruși.

Etă jpartea esențială a declarației 
din vorbă subscrisă de președintele par
tidei stângei estreme Daniel lranyi:

...Deși partida nostră îșl are rade- 
mulă în monarchia constituțională a unui 
regată ungară independentă, și deși ea 
roesce si mănțină intactă alianța cu impc- 
riulu germană — totuși partida indepen- 

l denței și dela 1848, în fața însemnătăței 
afacerei și a înrîuriei stricăciose a dis- 
cursuriloră ministeriale, crede necesară 
d’a declara și acum, și încă în unanimi
tate, că condamnă cu t.otă tăria mențio
nata procedere a ministrului de comer- 
ciu precum și declarațiunile primului mi
nistru, că doresce celă mai bună suc- 
cesă esposițiunei universale dela 1889. 
care se face intru aducerea aminte, de unii 
evenimcntii epocală și plinii de rade pentru 
omenire, evenimente. care nu pote fi con
fundată cu domnia terorei de mai târdiu, 
și că este însuflețită de dorința ca re
publica francesă să devină și mai tare 
în calea păcii interne și esterne și a pro
gresului. Partida nu se îndoesce de loc, 
că întrega națiune ungară va împărtăși 
în modă sinceră aceste sentimente.

fostă insultați nisce lu- 
Se pote der susține că

Francia; „Post- mai sus- 
n’a voită să-i

vorbită

Epistolă deschisă
eătiă on. redacțiune a (Harului „Kolo:srar‘.*)  

In numerulu 96 a. c. ală foiei cuo- 
tidiane ce apare în Cltișiu, numită „Ko- 
lozsvâr“, a apărută ună articulă vătămă
torii pentru Biserica nostră și aședămintele 
ei. — Ba la vocea de protestă a cole
gului nostru on. d. Vasiliu Podoba din 
Clușiu, dreptă respunsă îu munărulă dela 
5 Main a aceleiași foi, s’a publicată altă 
articlu asemenea celui dintâiu.

Luându în cumpănire seribsă acestă 
cutezare provocatore și vătămătore a 
cărei țintă este Biserica și clerulu română, 
ecă edicemu susă și tare, cumcă vătă
mările aceste nu le-a osembritu, nici Bi
serica, nici comunitatea, nici derula; a- 
celea nu le primimă pentru noi, ci le re- 
mitem on. redacțiunî a lui „Kolozsvâr“, cu 
atâtă mai vertosă. căci:

Biserica nostră dinpreună cu tote in- 
stituțiunile ei, și anume prin Articulii de 
lege XX. din 1848: — apoi XXXIX, și 
LIII, din 1868 pregrațiosă sancționați și 
promulgați, s’a înregistrată între legile 
patriei ndstre : acesta nu pote fi mai multă 
objectă de agrediare jurnalistică, fiind 
vătămarea și acestora legi criminalitate, 
căci:

*1 Acesta epistolă finală adresată și ilia- 
rulni „Kolozsvâr11. acesta răspunde în numerulti 
de Sâmbătă sub titlulti: „Incă-odată Popii11. — 

Red.
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Preoții noștri. îutocma ca și a altoră 
confesiuni, totă aceleași scoli le absol- 
veză; dela ei se poftesce totă aceea-șl pre
gătire ; și după lege, simtă de acelașă 
rangă, căci:

Plata șl-o primescă in modula ase
menea preoțiloru altoru confesiuni — 
deră mai alesă cu a celoru reformați, 
în naturale, prestațiunl și bani, nu pe 
chitanțe, ci dela singuraticii acelui po- 
pora, căruia-i preoțesc, pentru servițiele 
obveuiente, c ăcl:

Deși seracl, — însă abstragendă dela 
ori-ce enunțiațiunl ori accentuări a ca- 
pricielorti politice schimbăciose, — nu 
vomă înceta — îutocma ca și preoții al
toră confesiuni, — în patria nbstră liberă, 
ca și civl liberi a cultiva bunăstarea, cul
tura, moralitatea precum și consciința de 
sine a poporului nostru, după puterile 
nostre, după îndatinările nostre, amăsu- 
rata împrejurările și lipse lord, așa pre
cum șcimd și putemu.

Cliiar pentru aceea, din principiu nu 
facemă insinuare în contra acestoru e- 
nuuciațiuni diaristice, cari involvă, — 
după a nostră părere — delicti'; de pressă 
învederată:

Decă însă pentru Știm. Procuratură r. 
e indiferenta, că ore în limba maghiară, 
— și întruna diară așa numită guver
namentala maghiaru, menita pentru pu- 
blicula maghiar, — este permisă și con
venabilă de a batjocori nepedepsita in- 
stituțiunile legale, și poporul unei Biserice 
sororî, precum de a vătăma cu ușurință 
derula aceleia, și prin acesta a provoca, 
adătui și îndemna la asemenea lucruri 
și pe publiculu maghiaru, în interesulă 
statului ungara și a binelui publică, - 
abună-semă intețirea aceleia nu se ține 
de oficiulă nostru preoțescă.

Acesta protesta ala nostru l’amă a- 
flatd de bine a-lă da publicității.

Din adunarea preoțescă a districtu
lui protopopescîî româna de Seini, ți
nută în Băbășeșcl, comitatulă Sătmară la 
15 (27) Maiu 1888.

Alexia Berinde,
adm. piot. de Seini, ca președinte

Ștefană Cherechesiu,
adm. int. de Dba ca notară tract.

Ltigoșu, la 30 Maiu 1888.
Luni în 28 Maiu a. c. sera la 8 ore 

30 minute a sosită în orașulă nostru Al
teța S’a Archiducele Josifu, cu scopu de 
a visita honvedimea, care de presentu se 
află concentrată în Lugoșu, la școla de 
batalionu.

La gară, Inaltulă bspe fit primitd 
de cătră Cornițele supremă, Emerică de 
lalabffy și de cătră Hustritatea S’a Dr. 
Victorii Mihălij de Apsa Episcopuld Lu- 

goșului, lângă cari erau grupate tote cor- 
porațiunile oficidse din locd.

După o scurtă bineventare, rostită 
de cornițele supremă și de episcopuld Lu- 
goșului, înaltulă ospe, luândă de brațd pe 
Prea Sânția S’a D-ld Episcopd. ocupă 
locd în trăsura acestuia .și fii petrecută 
de mulțimea adunată întru întâmpinarea 
lui, pănă în residența episcopescă, cuar- 
tiruld îndatinată aid Alteții Sale.

Marți în 29 Main desă de dimineță 
Alteța S’a, cu suita, a visitată baraeele 
situate, afară din orașd, unde a ținută re
vistă presto școla de batalionu.

Reîntorcendu-se de acolo la 121/., 
ore în residența episcopescă, a dată ună 
prândă festivă la care au luată parte, pe 
lângă autoritățile militare, tot! șefii dela 
tote oficiolatele din Lugo.șd, centrală co
mitatului Carașd-Severinu.

Alteța S’a în totu anulă ne cerce- 
teză și prin conversarea-i afabilă. ce la 
astfelu de ocasiune întreține îneependă 
dela celu mai mare pănă la celd mai mică, 
nisueșce a cunoșce tote împrejurările 
nostre.

Iu semnă de recunoscință pentru os
pitalitatea ce-a întîmpinat’o în decursă de 
mai rnulțl ani în reședința episcopului 
din Lugoșă Dr. Victoră Mihalyi, Alteța 
S’a i-a făcută o plăcută surprindere pre- 
sentându-i o prețiosă cruce de aură de 
purtată pe peptii lucrată în stilă bizan
tină și împodobită cu petri de diamantă. 
Acesta deosebită și forte nemerită dis- 
tincțiune a episcopului nostim nl-a cau- 
sată tuturoră bucuriă.

Astădl în 30 Main la 7 bre anteme- 
ridiane Inaltulă bspe a părăsită orașulă 
nostru.

SCIRILE DILEI.
Mancircle de tomna în anulă acesta 

se voră ține între Sigliișora și S. Sân- 
georgiu. Se vorbesce că și archiducele 
Rudolf va inspecta aceste manevre.

* *

In 28 Maiu Maiestatea Sa, acompa
niată fîindă de inspectorulu generală al 
infanteriei, principele Rudolf, a visitată 
trupele din tabăra dela Rruck. Cu acestă 
ocasiune a fostă inspectată și regimen- 
tulă de infanteria (română) Marc Dace 
de Iktdeu j\r 50 (cerculă de întregire 
Alba-Iulia). Maiestatea Sa șl-a esprimată 
deplina sa satisfacțiune asupra instruirei 
tactice a trupeloră și asupra ținutei loră 
escelente. Sera feciorii din regimentulu 
numită au primită voia, în semnă de 
distincțiune, de a produce jocuri națio
nale române înaintea Maiestății. — Pri- 
vitoră la acestă revistă am primită o 
corespondență mai lungă din Viena pe 

care o vomă publica’o în numerulu ur- 
mătoră.

* *. *
Imormentarea multă regretatului vi

cepreședinte ală Associațiunei etc. Jacobi'' 
Jloloya s’a sevîr.șită în Sibiiu Vineri d. a. 
eu mare solemnitate. Despre decursulă 
ei amă primită adl cS corespondență, pe 
care o vomă publica în numărulă de 
mâne.

Sub presidiulă profesorului de uni
versitate Dr. Aht se va ține esamenulă 
verbală de maturitate la ț/imnasiul din 
JJlașiu în 28, 29 și 30 Iunie, er la giin- 
nasiulă din Năseudă în 1 și 2 Iunie n. 
Ambele giinuasii au fostă visitate în 
primăvera acâsta de delegatulă ministe
rială, profes Dr. Finaly, care față cu 
gimnasiulă din Blașă, după cum scrie 
„Foia bis. și scol.11, șl-a esprimată pe 
cale protocolară îndestulirea sa atâtă în 
privința adjustărei, câtă și a propunerei.

** *
Din incidentală represeutațiuniloră 

„Luther“ de, Devrient, ce se dau în Si
biiu, a plecată Duminecă dimineță unu 
trenă de plăcere. O mulțime de pasa
geri au luată parte la acestă escursiune.

Cunoscutulu publicistă D-lă Teqfilu 
Fruncu este numită șefă de bhtrou . in mi
nister iuliî sculelor ii din România. Ii adre- 
sămă sincerile nostre felicitări!

D-lă George Staneiu, preotă ală die- 
cesei gr. cat. de Gherla, fu numită ca
pelanii militară de clasa l-a în reservă. 
- Căpitanulu de cl. 2-a dela reg. 64 

de infanterii, care fusese concediată, a 
intrată erășl în activitate cu dina de 1 
luniu a. c.

* *
Ni se scriu din Clușiu cu data 2 

Iunie a. c. următdrele : D-lă Gairilu Pri
ponii adl în 2 luniu st. n. a fostă pro
movată la gradulă de doctorii in drepturi 
în sala senatului universitară de aici, fi
indă de față mai mulțl membri ai inte- 
liginței române de aici, precum și unu 
numără frumosu de tineri universitari. 
Felicitări sincere. Dumnedeu se-i ajute 
și mai departe! — Ună Clușiană.11

jj-'♦ 4=
Săptămâna trecută d-lă Dr. Rabeșii 

a inoculată la institutulă bacteriologică 
din Bucurescl 6 omeni cu virus pre
ventivă contra turbărei.

»
Guvernulă austro-ungurescă a inter- 

disă pentru totă cuprinsulu monarchiei 
diarulă serbescu „„Gmladina" (Unirea ti- 
nerimeij, care apare la Belgradă. Diarul 
acesta este organulă societăței patriotice 
cu acelașă nume, care există deja de 

mai bine de o jumătate veacă în Serbia 
și în tote țările limitrofe de Șerbi.

£ £

Fumatulă a ajunsă a fi la noi forte 
scumpă. Prețurile tăbacului și ale ți- 
găriloră s’au urcată dela 1 Iunie a. c. 
în modă însemnată, așa că fumătorii tre- 
bue se se pună pe gânduri decă nu cum 
va plătescă prea scumpă plăcerea pro
blematică de a verii prefăcendu-se „erba 
uicotiană" în furnă și scrumă. Tocmai 
prețulă celoră mai căutate soiuri de tu
tunuri și de țigări este mai tare urcată. 
Țigările scurte de 2 cr. costă de aci în
colo 21'., cr. prețulă așa numiteloră 
„PortoricoȚ „Havanna11, „Britanica-. 
„Trabuco,“ și „Virginia11 s’a urcată ase
menea c’ună '/. cr. pe bucată. „Cuba“ 
de 4 și de 5 cr. și „Regalitas11 s’au 
scumpită cu 1 cr. pe bucată. Totă cu 
1 cr. s’a scumpită și „Portorico11 de 
specialitate, er prețulă țigăriloru de spe
cialitate „Trabuco“ s’a urcată dela 8 cr. 
chiar la 9'/., cr. Dintre soiurile ordi
nare de tăbacă se va vinde. în viitorii 
celă de 11 cr. cu 13 cr., celă de 53 cr. 
cu 63 cr., celă de 22 cr. cu 24 cr. și 
celu de 32 cu 36 cr.: dintre soiurile mai 
bune tutunulă ardeleană de 13 va costa 
15 cr., celă de 92 s’a urcată la 1 fl. 10 
cr. celă de Hertegovina dela 1 fl. la 1 
fl. 20 cr. și calitatea „Kir11 dela 1 fl. 5 
cr. la 1 fl. 25 cr. Introducerea cu dina 
de 1 Iunie a prețuriloră urcate a sur
prinsă pe toți, căci era anunțată, că a- 
ceste noue prețuri voră intra îri vigore 
numai dela 1 Iulie a. c. Ministrulă de 
finance spereză, că prețurile urcate ale 
tutunului voră aduce, statului în anulă 
acesta c’ună milionă de florini, er în a- 
nulă viitoră cu 2—2' ^ milione florini 
mai multă venită. Acestă speranță a 
d-lui Tisza se baseză pe presupunerea, 
că consumația de tăbacă și țigări nu va 
scăde din causa prețuriloră urcate. Decă 
bine a calculată, se va vede în urmă.

*

La serbările aniversării de 800 de ani 
a Vnieersitătii din Iioloyua. Universitatea 
din Bucurescl, după hotărârile ce s’au 
luată în urmă, va fi representată numai 
prin d-lă Al. Odobeseu, er Universitatea 
din Iași va fi representată prin d-lă pro
fesorii N. Jouescu. Ambele universități, 
pe lângă numiții domni, voră fi repre- 
sentate și prin câte unu studentă alesă 
din sînulă loră. După terminarea ser- 
băriloră, d-lă Odobescă va pleca la Pa- 
risă, unde va continua publicare „Tesau- 
ruliii dela Pietrosul

In cestiunea limbei.
Iu numSrulti trecută ală foiei 

nostre amă amintită pe scurtă

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS.“
(D '

Tocuri cLe petrecere.1)
Din câți bătrâni simtă în Șclieiu 

(Brașovu) pare că nici unulă nu e așa de 
bună de gură ca moșulu Stană, și pe 
câtă e de bună de gură, totă pe atâta 
ține și la obiceiurile vechi așa cum le-a 
apucată de mică, pentru-că dice, că ce 
se mai schimbe, că acum e bătrână, e 
c’ună picioru în gropă și că vre să moiă 
cu ce-a ’nvățatu. Duminecile și sărbă
torile se duce regulată la biserică, după 
biserică se ’ntorce acasă și după amiedă 
de e vremea bună și e caldă, ese la 
portă și stă acolo pănă sera, întocmai 
ca o fată mare.

Decă întâmplarea te duce pe acolo 
și dându-i „bună <|iua“ îi mai arunci o 
vorbă doue, te poftesce lângă elă să ședl 
pe pietră, ori îți aduce ună scaună din 
casă, șl-apoi țin’te: te duce cu vorba

’) Cu descrierea jocuriloră la copii 
s’au ocupată: A. Lambrior „Convor
biri Literare11 IX 1875—1876 și P. Is- 
pirescu: „Jucării și jocuri de copii11. 
Biblioteca „Tribunei11 Nr. 6. Veijl Și G. 
Dem. Teodorescu: „Poesii populare11, 
pag. 192 : Jocuri de copii. 

prin vremuri când nici nu erai pe lume 
și-ți povestesce de ele așa că-’țl pare că 
le vedl și le trăiescl. Iți spune cum a- 
cum omenii îsă mai răi ca de altă-dată, 
că nu se mai ajută unulă cu altulă, că 
mai 'nainte vreme nu era totă așa, că 
mai 'nainte ce-’țl trebuia, de nu aveai, dai 
fuga la vecină de împrumutai. Iți spune 
de pildă, că pănă nu erau cătrănitele 
(chibrituri muiate mai întâiu în puciosă 
și apoi în cătrană), p’atuncea vreme totă 
casa avea și trebuia se aibă amnară, cre
mene și iască de scăpăra. Cu tote astea 
de era cjină ori seră, când îi trebuia 
cui-va focă, ieșa în curte și se uita să 
ve4ă de unde iese fumă, și mergea cu 
tămâiefulă ort cu vătrarulă Clopățica) 
de cerea: „n’am focă, dă-ml vr’o doi 
cărbuni.1- Ba și noptea se ducea vecină 
la vecină, de avea lipsă unulă de altulă : 
„vecine, te-ai culcată ?“ și-lă scula și îi 
cerea ce-i trebuia.

„Nu vedl d-ta, că omenii nici nu 
mai seamănă cum era mai înainte ? Unde 
e se se mai porte, cum se purta, cu chică 
pe cefă rașl; er pe dinainte, pe frunte, 
rătundițl, de le sta păru pe capă, câtă 
era de desă, ca o căciulă! Și unde se 
mai portă muierile] cu| fițione pe la 
urechi! Acum și-au schimbată și obi
ceiurile și și-au schimbată și portu.]

Vedl că acum stau singură la portă, 
și așa am să stau câte dile ml-o mai 
rendui Dumnedeu, am să stau încă pustiu, 
cucă. Der credl d-ta că era totă așa și 
mai nainte? Domne, Domne! de ce na 
ținută Dumnedeu vremurile alea :

Altădată totă lumea de pe aici aș
tepta Dumineca de păre că așteptă în
vierea. Și când venia o Duminecă ort 
0 serbătbre, vreme bună să fi fostă, și 
băețl, fete, feciori, muerl și omeni de 
prin vecini, câtă trecea de amecjă, înce
peau să se adune la portă aici la mine 
de me făcea de ieșiamă și eu din casă. 
D’apoi și mie ml-era totă așa de tare, 
și puțintelă sgomotă de audiamă la 
portă. într'ună picioră eram și eu aici.

Și câtă veni amă. une-orl nici „buuă- 
4iua“ nu mai damă, ci începeamă: „ci 
v’ațl adunată? Eră joculă v’a adusă? 
Ei, de-a ce vreți să vă jucațl? de-a por
tița, de-a burcănelu. de-a briciu, de-a 
petrecu, ort de-a ce vreți?L Și eră totu 
eu le diceamă: „hai, prindeți-ve de-a 
portița,11 și joculu începea și rîdea și 
cine se juca, și cine se uita, .și decă li 
se ura cu ună jocă, începeamă altulă și 
uneori nici nu apucamă să începemă 
multe și și înopta, așa de iute ne trecea 
vremea. Și decă înopta, se ducea c-u 

toții pe acasă și le părea bine că și-au 
petrecută.11

Și decă îlă întrebi, de cum se juca 
acele, jocuri, iți spune cu dragă inimă, 
că (lice că pare că întineresce când po
vestește de când era tîneră. Apoi dice 
că unele din jocuri s’au și perdută, de 
nu le mai jocă nimeni; altele eră acum 
au rămasă de nu le mai jocă decâtă co
piii, pe când altădată se juca și muieri 
și omeni însurați.

„De-a portița11 se juca așa, că se 
prindea de mâni toți câți era se se joce: 
și fete și feciori și muieri și omeni, de 
se făcea ună cârdă mare, câtă se pute 
de mare. La căpătâie trebuia se fiă câte 
doi din ăi mai înalț! și mai posnașl, de 
făcea portița. începea dela unu căpă- 
teiu de făcea portița, adecă cum se țineu 
de mână cei doi dela ună căpătâiu ri
dica manile de tăcea ca ună felă de 
portă și pe sub porta asta trebuia să în- 
cepă să trecă căpătâiulă celălaltă, de 
trecea totă șiră pănă la portiță, și cine 
făcea portița, venea de se învertea și ei 
pe sub mână. Apoi făcea portița căpe- 
tâiulă celălaltă, și cei ce făcuse mai na
inte, trebuia acuma să trecă pe sub 
ea, și totă așa mergea, de lua ulița în 
în lungă, în susă și ‘n josă. — Unii 
când trecea pe sub portiță se ridica cu 
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conclusulu ce s’a luatu în Sino
dului eparcliialu din Aradu rela
tivă la ordinațiunea ministerială, 
prin care se ordonă autoritățiloră 
nostre bisericescl s6-șl adreseze e- 
pisfulele oficlosc in limba maghiară spre 
a pute li scutite de porții. In pri
vința acesta „Luminătorulu‘! pu
blică următorele amănunte inte
resante :

Ambele consistore, adecă atâtti cehi 
din A radă câtă și celii din Oradea-niare, 
au fUeutil propunere, în raportele lorii 
generale, ca cestiunea se se așternă con- 
sistoriului metropolitanii, er prin acesta 
congresului naționalii bisericescQ în sco- 
pulil d a se lua și aici condușii.

Comisiunea organisatore în maiori- 
tatea sa a aprobatil și recomandați! în 
sinodtl părerea consistorelorti, er mino
ritatea comisiunei, d-lfi Dr. Iosifil Gali, 
singurii a susținutil, că causa nu pote 
spera nici unii resultath favorabilii la 
minister^. deci era de părere, ca se se 
îngrope cestiunea.

In plenulti ședinței d-la Dr. I. Gali, 
șl-a motivată părerea d-sale cam ast- 
feliu :

Ministrulu n'a avută scopulu și in- 
tențiunea d'a vătema autonomia bise- 
ricei nostre, ceea ce se constată și din 
faptulă, că numita ordinațiune nu se es- 
tinde numai asupra bisericei nostre, ci 
asupra tuturonl bisericeloru de alte limbi, 
adecă de limbi nemagliiare. Motivul!! 
adevărată ală ministrului, pentru adu
cerea acelei ordinațiunl, este următo- 
rulă: In țeră se vorbescă multe limbi, 
și nu se pote pretinde, der nici se potil 
afla în țeră omeni, apțl pentru diregă- 
toriile poștale, cari se vorbescă și să 
pricepă atâtea limbi, câte se vorbescă 
în țeră prin urmare acești diregătorl nu 
potă înțelege, din adresele scrise în 
limba nemagliiară, decă respectivele 
epistole putredă într’adevără dela oficiu 
cătră oficiu, ori ba? Și fiindă-că statulil 
face ună favorit autoritățiloră bisericesc! 
prin aceea, că le scutesce de porto poș
tală în căușele amintite, se ține îndrep
tățită a pretinde dela autoritățile bise
ricescl confesionale, ca și acestea la 
rendulă loră, să facă statului acestil fa
vorit/ Asta este părerea d-lui Dr. I. 
Gali. Părerile contrare acestei păreri, 
susținute în sinodă prin deputății N. 
Zigre, Desseanu și llotariu, culmineză în 
următorele:

Nu pote fi nici sinceră, nici seriosă 
părerea ministrului, și de totu slabă îi 
este motivulă său. Statulil ungară esistă 
de 1000 de ani, libertatea cu portulă 
poștală totă din vechime se dateză, și 
prin urmare, decă până astăcjl s’au aflată 
în țeră omeni, cari au pricepută tote

capii și cu umerii și se ’nălța de le des
făcea mânile de cum le ținea portița. 
Altă dată cei de făcea portița da în toți 
câți trecea pe sub ea cu mânile, cum le 
țineu portiță, de-i făceau să trecă pe ’nșe- 
late. Când se dicea că nu e pe date, 
atunci nu se mai da în nici unuia.

Decă li se ura cu de-a portița, se 
.juca „de-a burcănelu“. Din câți inși era 
mai mari, mai răsărițl: fete, feciori, mu- 
eri și omeni, îșl căuta fite-șl care câte 
ună băiată mai mititelă, de-lă punea să 
șarjă joșii ghemuită dinainte-i; ăsta era 
burcănelu. Și după ce-șl găsia cu toții 
burcănelu, se așetja așa în rotă și câtă 
întincjl mânile de departe unu de altu. 
Numai unu rămânea fără burcănelă: a- 
cela trebuia să ’ntrebe. Se ducea la unu 
din cei cu burcănelă și-la întreba : „Cum 
dai burcănelu ; celă întrebată îi răs
pundea : „cum îlă veijl cu ochii vercj!“, 
și apoi, unu într o parte și altu în cea
laltă, fugia pe după ceilalți, de-i ocolia, 
și cine ajungea mai curend îșl lua bur
cănelu. eră celălaltă rămânea de întreba. 
Nu era slobodă la nici unu, când fugia, 
să trecă prin focă, adecă s'o tae prin 
mijlocii, fără de a ocoli , ca să ajungă 
mai iute ; decă trecea care-va, nu se prin
dea, perdea.

Alte-orise juca „de-a lupu și mielu“

limbile câte obviml în țeră. atunci nu 
încape îndoielă, că și astădl se potil 
afla. Se |potă afla cu atâtă mai ușorii, 
cu câtă însăși legea positivă de națio
nalități dispune, der și interesele bine 
pricepute ale adevăratului stată pretindă, 
ca la postă, precum și la verl-ce dire- 
gătorii de stată, să se aplice ca func
ționari astfelă de individl. cari pricepă 
limbile și datinile poporeloră de pe te- 
ritoriulă oficiului poștală etc. Der și alt
cum afirmațiunea ministrului: „că nu se 
află omeni ca diregători poștali, cari să 
pricepă atâtea limbi, câte se vorbescă 
în țerău. se combate ea însăși pe sine 
prin faptulă, că nu e oprită a scrie ast- 
felă de epistole — private — în verl-care 
limbă, și totuși aceiași funcțiunarl, des
pre cari se dice că „nu pricepilu, îm
partă regulată tote aceste epistole, pen- 
tru-că simtă francate. Caracteristica epis
tolei, că este ea oficiosă oii ba ? și așa 
se punea pe adresă și se notifica cu cu- 
ventulă „hivatalbolu; mai multă ca atâta 
nu se pote vede și constata cu positi- 
vitate nici din celălaltă cuprinsă ală 
adresei, căci mistificare seu abusă, pe 
adresă, pote comite verl-cine; deci nu 
adresa garanteză oficiului poștală ca- 
racterulă oficială ală epistolei, ci garan
teză însuși oficiulă respectivă, ce scrie. 
— Nu e seriosă și motivată nici afir
marea ministrului despre „favorulă din 
partea statului/ Nu se negă că scutirea 
de postporto este mul favoră, der pen
tru acestă favoră nu se pote pretinde, 
dreptă răsplată, acelă favoră, ce-lă pre
tinde ministrulă, pentru-că autoritățile 
bisericescl din stată facă statului nu 
numai favoruri, ci cliiară servilii in in- 
teresulu lui. jEle propagă moralitatea bi- 
sericescă și cultura între poporele sta
tului, provădă învățămentulil poporală, 
facă statului și guvernului și serviții spe
ciale gratuite, ce li se cerii, și acestea 
tote treci! de interese proprii ale statului-, 
prin urmare statulil are deobligămentă 
morală și formală, ea să ofereze scutirea 
de porto poștală autoritățiloră biseri
cescl în corespondența lorii oficiosă. Cu- 
vine-se, der ca nu numai consistdrele, ci 
însuși congresulă nostru bisericescă să 
intervină la ministrulă țării prin re- 
presentațiunl, seu cum va afla de bine, 
spre a arata d'oparte greutățile ce ni se 
causeză nouă, de altă parte rătăcirile în 
cari se află intrate coinbinațimiile și pă
rerile onor, ministru.

Sinodulă a acceptată părerile din 
urmă și a luată condusă în înțelesulă 
propuneriloră consistoriale.

IntemplărT diferite.
Ucidere și sinucidere. Vorba e de 

doi individl slabi de ângeră: o fată și

de se făcea unu lupă și altu mielil. eră 
ceilalți câți era, fete, feciori, omeni și 
muerl, se prindea de mâni ca la horă. 
Mielil sta în horă, în mijlocă, și lupu 
afară, și lupu se lua după mielil ca să-lă 
prinaă, și mielil eșia pe altă parte afară 
din horă, și decă eșia și lupu, elă întră 
eră în lăuntru și totă așa pănă îlă prin
dea, și după-ce îlă prindea se făcea alții. 
Totdeauna se șcia să se lase mielului 
drumu slobodă: eră lupului i se închidea 
drumu ori de câte ori vrea să între ort 
să esă din cercă, de-lă năcăjia de rîdea 
toți ceilalți de năcazu și de smucitu- 
rile lui.

După-ce li se ura cu asta, se juca 
„de-a cloșca cu puii“.*)  Unu se făcea 
uliu și altu cloșcă și cei cari mai era se 
făcea pui de se prindea cu mânile de 
cloșcă și unu de altu de brâu, de cingă- 
tore dela spate. Uliu lua unu bețigașă 
și se făcea că mestecă cu elă în pămentă 
și venia cloșca, cu puii după ea, și-lă 
întreba : „ce faci, babo?“ și elă răspun
dea: „mestecă mămăliga/ — „Cu ce s’o 
mâncl?" — „C’ună puiu de-ai tăi/ Apoi 
toți puii îi arăta pe rendă piciorele și îlă 
întreba: „cu ăsta?“ La celă din urmă 
puiu uliu dicea: „cu ala/ Apoi se ri-

*) Comp. Lambrior: puia gaia; Ispire.scu: 
da-a baba gaia.

ună fecioră. cari n’au fostă în stare să 
trăeseă trei ani de c]ile uuulă fără al- 
tulil. După o dragoste de 2 ani, croi- 
torulă Kalit Karolv din Săcuime fu 
dusă în cătăniă, er frumbsa lui amantă 
Lukâcs Biri rămase acasă fără de amantă. 
Din momentulă acesta Săcuiulă ostașii 
nu mai avu dile bune; se tem^a nu 
cumva amanta lui să trecă în proprie
tatea altora. Pentru se asigura contra 
periculului, Săcuiulă se duse în 21 1. c. 
la amantă-sa în Nyujtod și acolo, în casa 
părințiloră ei, o împușcă mai întâii pe 
ea, apoi pe sine însuși. Astădl se află 
laolaltă în cimiteru.

„ALBINA" institulu de creditii și de economii.
Filiala Brașovă.

Coiispectuhi operutiuniloră de cassd în In nu
Maiu 1888.

Intrate :
Numărării în 30 Aprilie 1888 fi 23,955.38
Depuneri............................. 75,972.47
Cambii rescumpărate. . 108,504.73
Conturi curente . . . . 32,378.23
împrumuturi pe producte . 9920.49
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi................... 3774.68
Monetă............................. 1064.10
Interese și provisiunl . 4230.85
Comisiiml............................. 1183.39
Diverse............................. 2798.95

fi. 263,783.27
Itsite:

Depuneri spre fructificare 
Cambii escomptate .

fi. 55,455.87
126,215.06

18,065.17Conturi curente. .
împrumuturi pe producte 
împrumuturi pe efecte ș

8398.21

alte împrumuturi . . 21,818.—
Monetă........................ 1621.83
Interese și provisiunl . 520.52
ComisiunI........................ 483.62
Diverse........................ 6836.18
Spese si salare. 914.08
Numărării cu 31 Main 1888 23,454.73

fl. 263,783.27
V. Bologa, m. p. N. P. Petrescu, m. p.

dirigentu. adjunctu.
V. Gămulea, m. p-

comptabilu.

Insciințare.
Adunarea generală a „Kruniunei tn- 

vttăt orilor 11 români gr. cath. din jurulli 
Gherlei*  se va ține în anulă acesta în 
Iclodulu mare, protopopiatul^ Lojardului, 
în a 3-a di de S. S. Rosale, adecă în 
26 Iuniu s. n. cu programulu obicinuită, 
învățătorii de pe teritoriulă acestei reu
niuni suntu obligați a se presenta și a 
lua parte la astă adunare în înțelesulă și 
cu modalitatea prescrisă în § 6 ală Re
gulamentului pentru afacerile interne ale 
Reuniunei, er ceialalțl bărbați interesați 
și cu revnă pentru prosperarea învăță
mântului și a educației poporului română 

dica în susă și începea să-și bată pal
mele cu cloșca și cjicea amendoi din gură 
cântând:

Tropo|tropo|iele|lei 
Dracu|cu nuliele|le. 
La fân|tâna|re|ce 
Dracu|se se|'nne|ce 
Fete|le culbetelle 
T>galniî cu|ba|nii 
Junii|cu pă|u|nii.

Apoi dicea uliu cătră cloșcă: „eu 
ți-oiu mânca puii *,  și cloșca îi răspundea : 
„eu țl-oi scote ochii“, și uliu se repecjia 
la pui, eră cloșca umbla să-i apere și le 
totă da grije: „păziți-vă dragii maiohii“, 
și puii se păzia și fugia de uliu, de se 
mișca, cum se ținea unu de altu, ca o 
c<5dă de șerpe. Der și uliu se repedia 
și dela urmă, totă câte unu prindea, pâ- 
nă-i „mânca" pe toți, de nu rămânea de 
câtă cloșca, pentru-că pe care-i atingea 
se desprindea de nu mai juca.

Când era mai osteniți apoi se juca 
„de-a fețele^, de era unu de punea fețe, 
apoi se fâcea altu ângeră și altu dracă 
și venea ângeru și dracu pe rîndă de 
întreba și pănă de trei ort ghicea și pe 
câți îi ghîcea se scula dintre ceilalți, și 
pe câți îi ghicea dracii trebuia să trecă 
prin șireagă.

(Va urma.)

suntă invitați cu totă ondrea la acestă 
convenire culturală.

Gherla, 28 Maiu 1888.
Comitetulu centrală

alu ,.Reun. Inveț. Români gr. cath. 
din jurulti Gherlei".

DIVERSE.
Unu curiosu sistemă de păstrată car

nea vera. Scimă că în timpulă căldure- 
loră mari de peste veră, carnea se păs- 
treză greu, lucru forte incomodă pentru 
cei ce stau la țeră, unde nu-șl potă reînoi 
provisiunile lor așa repede ca cei din 
orașe. In privința acesta ună economă 
recomandă în „Gaz. Săt.“ unii mijlocă 
forte bună pentru conservarea camei. 
Acestă mijlocă constă în a se pune car
nea în vase de pămentă, a se pune ună 
bolovanii peste densa, a se umple va- 
sulil cu lapte acru și a se ține în piv
niță. Carnea ast-felă păstrată nu numai 
că nu se strică der, decă se scote peste 
9 dile și se spală, n'are celă mai mică 
mirosă.

A VlSC.
P. T. acționariloră institutului de cre

dită și economii „Arieșiana* , din Turda, 
ll-se aduce la cunoscință, că terminulă 
solvirei versamentului uitimă (ală Vl-lea; 
a espirată în 24 Main st. n. a. c., deci 
prin acesta suntă rugați, conformă §-lui 
11 din statute, a solvi cât ti mai îngrabă 
acestă versamentă dimpreună cu percen- 
tele de întârdiare.

Totodată suntă rugați domnii ac
ționari, cari resteză încă și cu versa- 
mentele de mai naiute, a-le achita și 
acelea câtu mai curendil.

Turda, 1 Iunie 1888 st. n.
Direcțiunea institutului de credită și de 
economii „ AJIIEȘIA A.l/

I). St. Șuliițiu, directoră.

Curstilu pieței Brașovtt
din 3 Iunie st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.46 Vend. 8.48
Arginta românescu . 8.40 8.44
Napoleon-d’ori . . . >' 10.02 „ 10.04
Lire turcescl . . . 11.32 .. 11.37
Imperiali.................. ,, 10.32 .. 10.37
GalbinI.................. n 5.89 5.92
Scris, tone. ,.Albina“6' 0 r 101.— —._

w r 0 98.- „ 98.50
Ruble rusesc! . . • ji 105.- .. 106.—
Discontulu .... 61/.,—8 pe anu.

Cursnln la bursa de Viena
din 2 Iunie st. n. 1888.

Renta de aură 4%............................98.10
Renta de hârtii 5%............................86.05
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 150.50
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostU ungare (1-ma emisiune) . . 95.25
Amortisarea datoriei c&iloră ferate de 

osțu ungare (2-a emisiune) . . 126.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostu ungare (3-a emisiune . . 114.75
Bonuri rurale ungare.............. 105.20
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.80
Bonuri rurale Banată-Timișu . . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare . . . . . 104.75
Bonuri rurale transilvane..........104.60
Bonuri croato-slavone..................105.______
Renta de hârtiă austriacă .... 79.—
Renta de argintă austriacă .... 80.70
Renta de aură austriacă.......................109.80
LosurI din 1860   136.25
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 867.—
Acțiunile băncei de credită ungur. . 282.75
Acțiunile băncei de credită austr. . 285.—
Galbeni împărătesei ....................... 5.96
Napoleon-d’orI..................................... 10.02
Mărci 100 împ. germane.................. 62.—
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.50
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescu.....................................99.____
Imprumutulă cu premiulu ungurescă 123.—
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului...............................   . 123.50

Bursa de Bucurescî.
Cotă oficială dela 21 Maiu st. v. 1888.

Cump. vend.
Renta română 5%................... 90— 91.—
Renta rom. amort. 5^^ . . . 92.— 92?...
Renta convert. 6°/u.................. 89.— 90.—
Impr. oraș. Buc. 10 fr. . . . 35.— 38. -
Credit tone, rural 7°,0 . . . 105.- 106.—

5° SO/ț; 70?,t
,, urban 7" „. . . . 107.— 107? .

r ,■ „ G%. . . . 9S.— 99.—
r 5»;u. . . . 85.' 86.—

Banca nat. a Rom. 500 Lei. . 945.— 760.—
Ac. de a«ig. Dacia-Rom.. . . 220.— 225.—
Ac. de asig. Națională. . , . —.—
Aură iontra bilete de bancă . 15?., 16 —
Bancnote austr. contra auru. . ■>___ 2.2—
Aura contra argintă seu bilete 16.— 16?/4
Florina valore austriacă . . . 2.01 2.

Editoră și Redactorii responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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La spitalulfl vivih’i <lin locii cu începerea proveihitn <lela 

I Iulie a. c. cu ilreplulu 'le publicitate. Mintii de a se crupa pentru 
durata unui servitiu de probă de unu anii următdrele posturi:

Postul unui administratorii împreunată cu urni salarii anualii 
• le l»00 ll„ locuință in sjiitaluhi civilii și 20 metri cubici lemnii 
de fagii:

poslulii unui controlorii cu urni salarii anualii de ’>00 ll. 
și 150 H. lumi de locuință.

t'ompetenții pentru umilii din aceste posturi au se-și aș
tearnă la siibscrisulii magistrată, cehi multă până in lâ Iunie 
a. c. 12 bre. înainte de prădii. petițiunile provădute cu docu
mentele. că ennoscu in vorbire și în scrisă cele 3 limbi ale 
patn i. că suntă exerciatj in specialitatea de eoinptabilitale și că 
suntii in stare a depune o cauțiune egală salariului de unii ană.

Brașov ă. I Iunie 1888.

U_.M Magistratulu orășenescu.

| In măcelăria de sub Sfatu
se vinde «lela 2 luniu n. a. c.

Carne de vită cu 32 cr. kilo.
Calitate bună și mesură dreptă.

77 3.1

Se deschide abonamente pre anulă 1888
la

AMICULU FAMILIEI. piaru beletristicii și enciclopedicu-literaru — cu ilustrațiunî.— Cursulu XIT. — Apare in 1 și 15 <li 
în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiunî frumose; și publică articlii sociali', poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 

i departe tracteză cestiunl literare și sciențilice cu rellesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța

,1

a lunei
— mai x .......socială a Româniloril de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațium din patria și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a tace câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturora indivicțiloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregu e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. piară bisericescă, școlară și literară - cu ilustrațiunî. — Cursulu 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 tuturoru sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasium, mai alesă funebrall,— apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă fotă soiulu de a- 
menunte și scirl cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregu 
e 4 p._ pentru România 10 franci—lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primeseti gratisu totu ala patrulea esemplaru. 
AiiiiierE <8e probă se trimit ii gratisu ori-cui cere.

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUTUU în Gherla Sz-itjvăr. Transilvania. "W

Totu de aci se mai potu procura și
Apologie. Disensiuni filologice și 

istorice maghiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
gonu Silasi. — Bartea I. Paulă Hun- 
falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Sincai. Prețulu 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vor
bire .și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. îOp complet). 
Broșura I. II. și III- Prețulu broș. 
I. n. câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl.

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste anii, de I. Papiu. 
Unîî volumu de preste 26 cole. Acest 
opti de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acești! soiu apărute 
pănă acum — avendă și o notiță is
torică la fiă-care sărbătore, care arată 
timpultî întrochicerei, faseie prin cari 
a trecută și modul cum s a stabilită 
respectiva sărbătore. Prețulă e 2 fl.

Barbu cobzariulii. Novelă origi
nală de Emilia Lungii. Prețulu 15 cr.

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

Idealulu perdutil. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulă 
15 cr.

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

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

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

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

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

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.

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

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioanîi 
Tanco. Prețulfi 30 cr.

Probitatea in copilăriă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețulu 10 cr.

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

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

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

Petulantulii. Comediă în 5 acte, 
dilpă Augustfi Kotzebue, tradusă de 
Ioanu St. Știință. Prețulti 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gininasiului din Fiuine 
prin Vincențiu Nicoră. prof, gimnas. 
— Cu portretulii M. S. Regina Româ
niei. Prețulu 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Unti volumii de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țuia reduși! dela 1 fi. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioanîi Popii Reteganu. 
Unii volumu de 14 cdle. Preț. 60 cr.

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

Biblioteca Sătenului Românii. Car
tea 1, II, UI, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulti 
la tote patru 1 fl. — câte una deosebi 
30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea T. Cu
prinde materii forte interesante și amu
sante. Prețulu 30 cr.

cărți din editura propria:urmatorele
Colectă de recepte din economia, 

industriă, comerciu și chemiă. Prețulti 
50 cr.

Economia pentru seolele popor, de 
T. Roșiii. Ed. II. Prețulti 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețămentulă intuitivă în folosulft 
elevilorft normali (preparandialî), a în
vățătorii orii și a altoru bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovanu, profesorii pre- 
parandiahi. Prețuit! unui esemplarii cu 
porto francați! 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămîi 
vre-unfi optă, întocmită după lipsele 
scoleloră nosti e în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămii mai aleșii directorilorti și învă- 
țătoriloru ca celorti în prima liniă in
teresați.

Spicuire din istoria pedagogiei la 
noi — la Români. De V. Gr. Borgovau. 
Prețulîî 15.

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru seolele poporali în troi 
cursuri de Maximii Popă, profesorii la 
gimnasiuhi din Năsăudii. — Manualii 
aprobați! prin ministeriulu de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptuh! de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețuit! 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteanu, 
prof. gimn. Unt! volumu de peste 30 
cole. Prețuit! 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioanu F. 
Negruțfi, profesorii. Opii aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptuh! de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui cp 
— cuprindendfi composițiunl de totu 
soiulfi de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pdte întrebuința 

cu multă folosii de cătră preoți, înve- 
tătorl si altl cărturari români. Prețulu 
1 fi. 10 cr.'

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

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scota poporală pentru în
vățători și preparandi. Bros. 1. scrisă 
de Gavrihi Trifu profesorii preparan- 
dialu. Prețulă 80 cr.

Cele mai eftiiie cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumoși! ilustrată. Prețulă unui 
esemplarii broșuratii e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai fină 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculu mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumoși! ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplarii broșuratii e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe icone frumose. Prețulă 
unui esemplarii e 10 cr.; 50 3 flor.;
1003 =5 fl.

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

Epistolia D. N. Isusă ChristosO. 
Prețulă unui esemplarii legată și spe
dată franco e 15 cr.

I
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