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H‘ rm Jf.Diitt N, A.Oppth'k.J. Dan- 
mbcm: în Budapesta : .4. V. (?oM- 
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Prețulu inserțiunilorfi: o seria 
garmondu pe o col6nă*6  er.

i 30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifă si învoielii.
Keclame pe pagina IlI-a o se

ria 10 cr. v. a. seu 30 hani.

-Gazeta11 iese In fîe-care It.

AOODamrDie pentru Ansuo-Uniîaih
Pe unu anii 12 fl., pe ș6se luni 

6 fi., po trei luni 3 fi.
Pentru România și străinătaie:

Pe unu nnu 40 franci, pe ș^8« 
Juni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Se pren umeră la tâte ofi- 
cicle poștale din întru și din 

afară și lit dd. colectori. 
AtioaamEntnlu penlro Brajovu: 

la administrafiunc, piața mare 
Nr. 22, etagiuixi I.: pe unuanu 
10 fl.. pe șese luni 5 fi., pe trei 
lunî 2 fl. 50 cr. Cu dusulu în 
casat Pe unu anu 12 fl., pe 
ș.6se luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unft esc mp lani 5 cr. v. n. seu 

15 bani.
Atâtu abonamentele câtfi și 
inaerțiunile sunt a se plăti 

înainte.

Nr. 115. Brașovii, Miercuri, 25 Maiu (6 Iunie) 1888.

Brașovu, ‘24 Maiu st. v. 1888.
Sub inipresiunea discursurilor^ 

din dieta ungară, prin cari corifeii 
oposițiunei maghiare s’au silită a 
șterge reulu etectu ce l’au produsă 
in Francia cunoscutele declarări ale 
d-lui Tisza, organulu d-lui Appo
nyi, .. Budapestei-Tagblatt-1, variază 
tema, că șovinismul!! și desprețui- 
rea străinilor!! nu se mai potri
vește adl pentru Ungaria, care tre
ime se trăiască in pace cu tote 
statele culte.

Numita foia se telicită, că în 
privința acesta sar semți deja o 
radicală schimbare în Ungaria, ceea 
ce ar fi unu mare succesă ală a- 
niloră din urmă, deorece, „niniicu 
nu este mai condamnabilă la ună 
poporu, ea îngâmfarea și șovinis- 
mulă, precum și desprețuirea stră- 
iniloru și a totă ce e străină, care 
merge mână ’n mână cu șovinis- 
mulu“.

Ca dovadă a schimbării ce s’a 
severșitu în timpulă din urmă sus
ține „Bud. Tagbl.“ între altele, că 
înainte cu cincl-spre-dece ani vor
birea din urmă a d-lui Tisza în 
contra Franciei ar fi fost impo
sibilă, căci atunci mai bine și-ară 
ti tăiată limba oposițiunalulă Co- 
Ionian Tisza, decâtă se vorbescă 
ună cuventă în contra Franciei, 
ori ună cuventă pentru Germania.

Șovinismulă avea Inse ună în- 
țelesă și era de escusată, adauge 
foia apponystă - pe câtă tnnpă 
Ungaria era slabă, pe câtă timpii 
administrația ei era „asiatică11, 
vorba lui Sennyey; der astăcjî 
ori câtă de putrede ară fi multe 
in statu Ungaria este ună fac- 
toră în Europa, politicii, poeții și 
industria ei suntă respectate în 
străinătate.

Ura în contra străiniloră a în
cetată si entusiasmulă cu care a 
fostă îmbrățișată reuniunea de cân
tări din Viena și primirea cordială 
ce-o întîmpină adi fiecare străină 
in Ungaria, dovedescă, esclamă 
foia apponyista, marele progresse 
ale acestei țerl: ura în contra Ger- 
maniloru a încetată de când cu 
publicarea alianței cu Germania și 
acum chiar și cei din stânga es- 
treniă. accentueză mereu, că ami
ciția cu Germania are ună preță 
cu totulă deosebită pentru Unga- 
riă; Viena cea „urgisită11 începe 
a. deveni erăși simpatică și tocmai 
în cțilele aceste se serbeză ună felă 
de festivitate de înfrățire: și inci- 
dentulă cu Francia va fi în curendu 
uitată...

Progressele ce pretinde orga- 
nnlă d-lui Apponyi, că le-ar fi fă
cută Ungurii față cu străinătatea, 
lăpedându-se de șovinismulă lorfi 
de mai înainte, ni se pară însă 
fdrte problematice, decă avemă în 
vedere itedisputabilulă faptă, că 
niciodată, de când Ungurii s'au a- 
ședatu pe acesta pământii, n’a fost 
mai mare și mai cumplită îngâm
farea, șovinismulă și intoleranța 
loru in raporturile cu poporele con- 
locuitore nemaghiare, ca tocmai în 
dilele ndstre.

Ce le folosesce Ungurilor!! a- 
miciția dubiosă cu umilii seu al- 

fulu dintre statele străine, decă 
cu poporele nemaghiare din întru, 
cart formeză două treimi ale po- 
porațiunei statului, trăiască în con
tinuă. vrajbă, și dușmănia?

De s’a putută vreodată sc.usa 
șovinismulă ungurescă față cu 
străinii. în raporturile cu proprii 
concetățeni elă este și rămâne ne- 
escusabilă ca celă mai greu pe- 
cată, ce’lă comite Ungurismulu în 
potriva umanității și a intereselor 
sale proprie de consolidare și pros- 
perare.

Are dreptate foia pestană, când 
dice, c.ă decă șovinismulu va fi și 
în viitorii cultivată de Unguri, ei 
prin acesta voră contribui numai 
ca Ungaria să-și perdă buna repu
tația în Europa.

T)er decă voiesce în adevără se 
sterpescă acestă bolă, atunci d-lă 
Apponyi ar trebui se o combată 
în rădăcina ei aici acasă, nu în 
raporturile față cu străinătatea.

Pănă cândă Ungurulu nu va 
sci să fiă dreptu și echitabilă față 
cu Românulu, Slavulă și Germa
nul ă cu care este avisatu a trăi 
și a munci împreună, sub același 
coperișu, pănă atunci puțină spe
ranță este, că va sci respecta cum 
se cuvine pe vecinii săi.

Și de aceea ni se pare, că pre
tinsa încetare a șovinismului un
gurescă față cu Germania și cu 
Nemții, este mai multă unu in
sultată ală calculului politică mo
mentană , decâtă alu progresului în 
cultură, căci la din contră, cul
tura adevărată ar trebui să se 
manifeste înainte de tote în ra
porturile cu poporele nemaghiare 
din întru. Și totu din causa acesta 
ne tememu, că vorba lui Sennyey 
despre administrația „asiatică11, va 
fi încă, multă timpii de-o tristă 
importanță actuală.

Landa urnii reoimentn românesc!
Viena, 30 (18) Maiu 1888.

Stimabile Domnule Redactorii! Ra
ritate forte mare a devenită, ca 'se mai 
audă și frații noștri câte o vorbă îmbu- 
curătore și mândră din părți competente, 
căci rare-să acele ocasiunl, când și Ro- 
mânulă se pote arăta în splendorea vir- 
tuțiloră lui frumose, deră atunci când 
se oferă asemeni ocasiunl, Românii de 
sub sceptrulă habsburgică, prin junii 
loru fii, prin mândrii noștri RomânașI 
din armata împărătescă, dau dovedi .și 
probe de ajunsă atâtil despre virtuțile 
loru militare, câtil și despre cele morale 
și spirituale, demonstrândă astfelă față 
cu lumea întregă, că devisa „ Virtits ro
mana redlvivrC', ce odinioră s’a. înscrisă 
pe drapelulă unui regimentă de naționa
litate română din partea supremului seu 
beliduce, în realitate încă de multă a 
devenită și este încă și astădl, precum 
.și în vecii veciloră va fi, adeveratulil și 
neîndoiosul!! simbolă alti Românimei în
tregi din monarcliia nostră.

Românașii noștri din armata impe
rială, cari suntă în multe chiar superiori 
altora, nimenui din lume nu stau înapoi 
în privința virtuților!! militare - de re- 
prensiuni, înfruntări și de imputări de
favorabile din părți ronipe.teilte în genere 

nu se aude nicidecum, căci fiindă sîm- 
burele loru de totu sănătoșii și rivali- 
sândă ei între ei la tote ocasiunile spre 
a îndestuli pe superiorii lord, nu a pățită 
rușine cu trupe românescl încă nici unii 
comandanții împărătescă. De fire blândi, 
ascultători și tare aderenți față cu supe
riorii loru, Românașii noștri niclcăpotil 
fi altfelil. Dovadă despre acesta ne suntă 
atâtu infinitele esemple de eroismă ală 
puiloră de smei românesc! din luptele 
timpurilor!! trecute, câtu și în timpi! de 
pace recunoștința și îndestulirea, de care 
descendenții acelortl pui de smei au 
parte totdeuna, când aparii înaintea su
premului loru beliduce, spre a da probe 
de virtuțile și învățăturile lorii militare.

Laudă și recunoștință infinită din 
partea augustului nostru împăratu secera 
în dilele trecute și regimentulă de in
fanteria Nr. 50, regimentă transilvanii 
românescă cu istorica medaliă pe dindă- 
rătulă său, care regimentu se află de 
present!! - numai pănă mâne încă 
în tabăra dela Bruck lângă Laita și care 
și elă dovedise și de astădată, precum 
au dovedit’o totdeauna și tote celelalte 
regimente împărătesei de naționalitate 
românescă, că „sîmburele nobili! și să- 
nătosu numai fructe bune și plăcute 
produce.“

Fiindă convinsă, că ori și care Ro
mânii cu răsuflare adevărată românescă 
se intereseză de totă ce e românescă, 
buCurându-se și elfi de tote acele eve
nimente plăcute din vieța militară a 
Românașilorii noștri, din causa pre fi- 
rescă, că „ostășimea de naționalitate ro
mână represintă puterea de vieță a po
porului românescă" din monarcliia nos- 
tră, viu acum, d-le redactorii, a vă des
crie în scurtil menționata laudă și recu
noștință, ce-o seceră numitul!! regimentil 
pe câmpiile dela Bruck din partea prea 
înaltului nostru împărații îu dina, de 
28 (16) 1. c.

Parte din diarele vienese, parte din 
corespondințe private particulare amil 
înțeleșii, că augustul!! împărați! la ins
pectare neputendu-și ascunde marea bu- 
curiă, ce i se vede de pe față, în decur- 
sulti diferitelor!! eserciții particulare, a- 
desea esclama, că-i face forte mare plă
cere a pute vede, cu câtil de multă li- 
nisce si esactitate se esecută tote evo- 
luțiunile în regiment!! esprimândti chiar 
de atâtea ori și pre înalta sa îudestulire 
și recunoștință deplină.

Apoi după ce Maiestatea Sa văduse 
tote, fiindil oficerii adunați în fața regi
mentului concentrații cu batalionele în 
massă, binevoi a-i agrăi cu următorele 
cuvinte.-

„Mă bucurii forte tare, că după unii 
„timpii atâtil de îndelungați!* ’ am pu- 
„tutîi inspecta astădl regimentul!! erăși 
„în detaliu și aTti afla într’o stare atâtil 
„de eminentă, o plăcere de totă estra- 
„ordinară îmi causeză, Domniloril, de a 
„pute esprima a mea prea deplină re
cunoștință și îudestulire. Atâtil eserci- 
„țiulil formalei, câtil și cehi în ordine de 
„luptă m’a îndestulitil cu desăvârșire: 
forte bună și corectă a foștii disciplina 
„de focii și dirigiarea focului în diferi
tele stadii de luptă, și fără vre-o erore 
„a foștii esercițiulil formală esecut.atil 
„din partea batalionului primii,11

„Intru adeverii, tote ml-au causatft 
„o bucuriă profundă și, repetând!! încă

*) Dela 18<>7. i'fiml și atunci era rej>iinen- 
tulti in Viena.

„odată a mea prea, deplină recunoștință 
„și îndestulire, ordonezi!, să se publice 
„acesta și soldațilonl gregari.11

S'au publicată tote numai decâtă 
și soldațiloră și din causa prea plăcute- 
loră evenimente din acea di, generosulă 
loru comandante, prea stimatulu d-ml 
colonelă Gaboru, 11-a dată repausă pănă 
la pornirea regimentului din Bruck la 
Viena.

Fiă-le de bine acestă repausă Ro- 
mânașiloră noștri, cari sub sinistrele îm
prejurări actuale, ei și cu ceilalți colegi 
conaționali ai loră, aprope singuri numai 
dintre noi Românii suntă încă în pre
ferința și plăcuta posițiune de a pute 
demonstra și representa „puterea de vi
eță a poporului românescă11 de sub glo- 
ridsa dinastiă liabsburgică, din care casă 
și acelă mare și neuitată împărații răsă
rise, care lăsa prin regiunile imperiului 
său locuite de Români să răsune: „ Vir
tue romana rediviea11, asecurândă deocam
dată multă pățitului său poporă româ- 
nescil, că sub imperiulil casei „habsbnr- 
gice de aci înainte va fi „Salca Ttimndi 
Parra Neposă-

P. S. Chiar în niomeutulă când fi- 
nisemă cu precedenta scrisdre, mă visitâ 
ună amică, care cetindă a mea scrisdre 
ml făcu observarea, că bine era de așă 

fi amintită ceva și despre principele de 
coronă, care, precum se vorbesce, [se fi 
fostă la Bruck anume în ouorea regi
mentului Nr. 50. Se pote și după tote 
semnele în asta privință pare a ti lucru 
de totă adevărată și anume înscenată 
chiar din partea Maiestății Sale, căci 
numai decâtă după producțiunile numi
tului regimentil, deși mai erau și alte 
trupe de inspectată, și deși Alteța Sa 
avea pe diua de 30 1. c. erăși a se duce 
la Bruck, principele de coronă pornise 

- pe la orele 10 a. m. spre Viena 
înapoi, tără a rămâne la masa împără- 
tescă, la care erau invitați toți generalii, 
cari se aflau de față la inspectare, apoi 
pe lângă toți comandanții de regimente 
și de batalione erau încă si câte trei 
căpitani de fiecare regimentil invitați 1a. 
masa împărătescă.

La finea producțiuuiloră regimentu
lui Nr. 50 să se fi adresată principele 
de coronă cătră d-lă colonelă Gaboră 
cu următorele cuvinte: „Gratuleză sin
ceră și din totă inima la resultatele pro
duse și mâ bucură forte, că tote au re
ușită întru adevâră atât.ă de bine și 
frumoșii.u

De presinte suntă îu Bruek încă și 
alte două regimente de infanteria, și a- 
nume regimeutulă Nr. 12 cu centrulă de 
recrutare în Komorn și regimentulă Nr. 
83 cu centrulă de recrutare îu Biserica- 
albă din Banată, care după naționalitate 
e parte românescă .și parte serbescă și 
nemțescă.

Și aceste doue regimente se fi se
cerată lauda și recunoștința prea înaltă, 
deră s<5 fi rămasă în asta, privință forte 
departe de regimentulă Nr. 50. Se e- 
siste ore în privința instructiunei chiar 
atâtil de mare diferență între aceste re
gimente ? Să-o credemă, seu să nu-o 
credemă ?

SCIRILE BILEI.
Episcopulă reformată Siiis.; Doniolcos 

a făcută visitafiuni canonice hi Câmpia. 
A cercetată annmd : Mureșă - Ludoșulă, 
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Budiuhl și Zaulă. La M-Ludosă s’a ho- 
tărîttt ca încă în decursulă acestui ană 
se se începă edificarea unei biserici și 
case parochiale reformate. In Budiu de 
asemenea este în lucrare ridicarea unei 
biserici reformate. In Zau s’a sâvîrșitu 
prin numitulă episcopii sfințirea unei nouă 
biserici reformate, ceea ce fii și scopuhl 
principalii ahl acestei visitațiunl. Ca unii 
momenta de bucuria amiutesce „Kolozs- 
vâru. că comunitățile romfinesci gr. cat. 
din Budiu și Zau au bineventatil și ele 
pe archiereuhl reformata sub conducerea 
preoțiloril lorii, ceea ce dice „K.-r.u — 
ilustreză în modi! interesanta aserțiunea 
gazeteloril române, că întregii poporală 
româna s'ar ține de „tabăra loră cea 
plină de ură14. — Mai adangemă, că e- 
piscopuhl reformata Szasz Domokos a 
hotărîta să fiică o „visitațiune canonică" 
la Abrudil, unde de 42 de ani n’a mai 
călcata picioril de archiereu reformata.

SciinO, că episcopuhl Szasz Domokos 
este unuia din cei mai incarnați propa
gatori ai maghiarisării, ceea ce resultă și 
din împrejurarea, că ținta spre care î.și 
îndreptă visitațiunile sale canonice suntil 
comunele romfinesci. Românii noștri să 
bage bine de semă ce fela de „visitațiunl 
canonice11 sunta acestea.

* *
D-lu P. Botariu, Redactoruhl „Lu

minătorului1-. declară în ultimulă număra 
alu foii sale, că - din lipsa mijloceloril 
materiale necesare pentru regulata apa
riția a foii, precum și din motive de altă 
natură, privitore la luarea unoril măsuri 
pentru asigurarea durabilă a esistenței, 
eventuala a unei schimbări necesare în 
redacțiunea numitei foi — se cede, silită 
a suspinele edarca ^Luminătoriuluia pănă. 
hi ti Iulie a. c. D-la Rotariu spune, că 
unii din abonănții săi restanțieri nu și-au 
plătită taxa de abonamentil nici după 
indecite provocări. Invită tot-odată pe 
amicii și părtinitorii foiei sale, ca pănă 
la 3 Iulie să fixeze o di pentru o con
venire și consultare confidențială în causa 
acesta. E durerosu. că și Bănățenii 
manifestă atâta indolență față cu pressa 
română. Ar fi tare de dorită, ca Românii 
să-și tragă odată semă de multele greu
tăți ce le întimpină pressa română, mai 
vârtoșii în timpulil de acll, și se nu întâr- 
diă a-i da ajutorulă de lipsă.

Din incidentultt scumpirei tabacului, 
suntemă informați, că mai multi individl 
din clasa inteligentă a societății brașo
vene s'au liotărltu a se lăsa de fumată. 
Unii din aceștia, omeni altcum de etate 
și vechi adoratori ai ierbii nicotiane. încă 
dela 1 Iunie, dina scumpirei tutunului, 
s’au absținută cu desevîrșire dela fumată.

*
Dela 1 Ianuarie pănă în 28 Maiu a. 

c. s’au estradatil din comitatulă Turtla- 
Arieșă 59 de pașaporte pentru libera tre
cere în România. Focuri s:au întâmplată

îu 20 comune, causândă o pagubă de 
4229 fi. GO cr., dintre cari 1840 fi. au 
fosta asigurați. In cassa comitatului au 
incursil, afară de banii orfaniloril, (’>1,770 fi. 
82 cr. pănă la finea lui Aprilie. Orfani 
au fosta 8187 sub 89 de tutori. Tineri 
obligați la servițiuhl militară au fostă 
3195, dintre aceștia au fostă assentațl 421.

*

Dela l Iunie a. c. circulă , precum 
sciinil. două trenuri între Brașoril și Bu- 
curcsei. Unulă plecă dimineță la 5 ore 
37 minute. — Dumineca trecută au în
cepută se circule între Buciirescl-Siiiaia 
și Prcdealu trenurile române de plăcere 
cu-o rednețiune de 50M/„. Aceste trenuri 
voră circula numai Duminecile și în săr
bătorile anume determinate de cătră di
recția.

♦ 
A S

Referitorii! la valorea secerișului din 
anulu trecută, 188/, găsimă în datele sta
tistice, publicate de guvernulil din Pesta, 
următorele: Valorea totală se prețuesce 
la 979,220.015 fi., din cari anume pentru 
grâu, secară, orzO, ovesă și răpită se vin 
460.1 milione de floriul; eră 319.8 mii. 
fi. pentru recolta mai tardiă, precum cu
curuzii, fasole, mazere, tutună, napi, mă- 
zăriclie, cânepă, inu, fenă. cartofi și al
tele. Venituhl brută după jugerulil ca- 
tastrală a fosta 37.73 fl. — Din cele 
20.671,600 jugăre catastrale pământii 
cultivata, sămenătura s’a nimicită de pe 
459,381 j ugere, anume 42,25 procente 
prin e.șirea apeloru, 27.56 prin uscațiune, 
24.53 prin grindină, țpeatră). 2.60 prin 
insecte, 1.45 prin geru, 0.22 prin rugină 
(roșeța), 0.99° 0 prin alte isbiri elementare. 
Totă dauna causptă prin aceste loviri se 
prețuesce cam la 18 milione florini, din
tre cari 6.49 procente pică pe grâne și 
4.40" j, pe cucuruză.

In interesulu adevărului și pentru 
salvarea numelui bună a tinerei fete din 
Șclieiu, Mariu Vlășeeailu suntemă rugați 
a declara, pe basa sentinței judecătorescl 
ce ni s’a comunicată, că a fostă cil to- 
tulă nefundată învinovățirea de furtfl ri
dicată contra ei din partea locuitorului 
Furnică D. Parascliivă. In urma minu- 
țioseloră cercetări făcute, nevinovăția fe
tei fit constatată și din partea tribuna
lului r. din Brașovă.

Inmonnentarea lui Iacobii Bologa.
Sibiiu, .1 Iunie 1888 st. n.

Nimicii nu este eterna pe acesta pla
netei ce-lu nurnimă „pameută-, decâtu no
țiunea eternității, încă nedefinită de ni
menea. In decursulă acestora nenumă
rate episode, pe cari noi ne-amă dedată 
a le numi secule și decenii, ce se pierdu 
fără întrerupere în abisulă eternității, 
sosesce pentru fiecare poporă. pentru 
fiecare generațiune și pentru fiecare in

dividă născută din femeă, unu timpii. în 
care vieța nu este decâtă lină lungă șiră 
de perderl durerose a totă ce au iubita 
■și au avută mai scumpă.

O astă-feliu de perdere a suferită 
și națiunea nostră prin mdrtea multă me
ritatului și neuitatului bărbații lacobă 
Bolof/a. la a cărui înmormântare amu a- 
sistată astădl.

Nu niă simtă chiămatil și nici nu 
este încă timpulil sosită a pute apreția 
din destulă și fără preocupare meritele 
.și titlurile ce și-a câștigată ilustruhl re- 
posată în decursulă lungei sale vieți la 
recunoscința necontestabilă a națiunei și 
bisericei sale, alu cărui fiiu și apărătorii 
devotată a fostă din tinerețe și pănă în 
ultimile sale momente.

OrI-ciue a cunoscuta și a venită în 
eontactu mai de aprdpe cu Iaeobu Boloya, 
fără distincțiune de naționalitate seu po- 
sițiune socială, trebue să recunoscă, fără 
nici o reservă, că avuse a face cu tină 
bărbată distinsă, luminății, bravă și de 
o rară corectitate în purtarea sa. Ur- 
mândil maximei „festina lente1-. ce pare a 
fi presidatil la tote decisiunile și faptele 
sale, și ajutată de unii temperamente 
fericită și domola, densulă era contrara 
pronunțată alăorl-cărei precipitări, alu lup- 
teloril și înamicițiiloril passionate, der 
odată decisă pentru ceva, nimică nu-lu 
putea abate din calea sa, și se angaja fără 
pregetă cu totă ființa, cu totă virtutea 
și puterea caracterului său anticii pentru 
causa, alu cărei aperătoră și susținătorfi 
se decisese a fi. lacobă Boloya n’a pu
tută fi nicl-odată intimidată prin conse- 
cențele fapteloril și ale principieloru 
sale, fiind-că ele erau totu-deuna leale și 
juste. Eltl nu iubea sgomotuhl de stradă, 
de.sprețuia orî-ce reclamă deșertă, nu se 
împlinea nicl-odată. der nici nu refusa 
a 'șl împlini cu totă seriositatea posițiu- 
nei sale loculă unde era pusă seu chie- 
matil. Uând vedea, că nu pote împăca 
estremele prin intervenirea sa blândă și 
plină de bunăvoință, atunci se retrăgea 
fără rancună și supărare, continuându-șl 
lucrarea sa în tăcere înpreună cu a- 
micii se.i iubiți și cu coneoții săi de 
principii. Biografiile ilustrului răposată 
precum și istoricule va întâlni multă 
simpatica lui figură aprdpe la tote acțiu
nile mai însemnate ale vieței nostre po
litice și de cultură dela 1848 încoce.

Că acelă bărbații, care a purtată în 
viefă numele de lacobă Boloya. a fostă 
unii personagiu distinsă, stimată și iu
bită nl-a aprobat'o serbarea îmormen- 
tărei sale, a cărei descriere me voiu în
cerca a o face aici în liniamente al 
tresco.

Imormentarea a fostă fixată pe Vi
neri 1 Iunie st. n. la 3 ore p. m. Deja cu 
o oră mai înainte unfi publică estraor- 
dinaru de numărosu, ce se recrutase din 
tote păturile locuitori lorii de prin Sibiiu 

și giuru, — fiindil tocmai di de tergil de 
săptămână— începuse a se înțesa în ju
mătățea de josu a stradei Cisnădiei și 
în piața cea mare. In spațiosa curte dela 
locuința decedatului se rădicase la cjiduhl 
din fundă unii baldachine îmbrăcată în 
materiă negră sub care era aședată unii 
tronil, pe care avea să-lu ocupe în totă 
decursulă fluiera rieloră Escelența Sa 
înaltă Preasfințituhl m’etropolită Mironn 
Bomamdă, care a onorată rămășițele pă
mântesc! ale distinsului răposată cele- 
brândil în personă. încungiuratil de asis
tenții clerului mai înaltă atașată pre 
lângă curtea metropolitană, între cari se 
aflau prea cuvioșia sa părintele arclii- 
mandritil Dr. II. Pușcăria și protosin- 
celultl Xicanor/1 Frateșă. totodată și se
cretarii metropolitanii, precum și proto
popii și diaconii locali.

După terminarea servițiului ritualii 
sicriulu, simplu der elegantă, ce era aco
perită de flori și cununi, fii rădicată din 
locuință și dusa în curte, pentru de a fi 
aședatu pe unu catafalcil ce se afla di
naintea baldachinului metropolitanii.

Curtea, ce era așternută cu erbâ 
verde, ca și unii covoril naturalii, era 
plină de mulțimea dmeniloril ce repre- 
sentau elita societății din Sibiiu. fără 
distincțiune de naționalitate. Aci se afla 
societatea română, deputațiunile venite 
din comunele dimprejuril, o mulțime de 
preoți, delegați trimiși ad ho/ din Bra- 
șovil, Blașil. Abrudil și alte localități, 
canonicii Vestcmcană și Moldorană din 
BlașO, primarulil Sibiiului. directorulu 
jioliției și mulțl alți representațl ai ili- 
casterieloră civile și din cleril. precum 
și ai garnisonei militare din locil de di
ferite arme și grade. Pe coridoruhl ce 
se întinde împrejurulil locuinței defunc
tului luaseră locil elevele interne și es- 
terne ale școlei civile de fete a „Aso- 
ciațiunei transilvane14. împreună cu per- 
sonalulil de direcțiune și guvernante, ca 
totă ațâți crini ce plângeau perderea 
celui mai blândă, iubitorii și ocrotitorii 
părinte grădinarii altl lorii.

Nu'rai este cu putință și nici spa- 
țiulil nu mă iertă a întră mai în detaliu 
în privința marelui și distinsului publică 
ce se adunase la acelil locă de doliu, ea 
se dea onorurile din urmă unui multă 
regretata bărbată românii.

La finea prohodului, în decursulu 
căruia cântările au fostă esecutate de 
cătră conilfi seminariului .andreiană1- sub 
conducerea d-lui profesore Dum. Cun- 
țanil, îșl deschise vocea de oratorii l>i- 
sericescil d-lă asesorii consistorială Z«- 
chariă Iioiu pentru ca prin o cuvântare 
bine stilisată și frumoșii vorbită în de
cursă de aprdpe o 1 , 6ră se comunice 
publicului ascultătorii cele mai princi
pale date biografice din vieța lui lacobă 
Boloya, din cariera sa și să enumere me
ritele sale neperitdre ce și le-a câștigată 
pentru patria, națiunea și biserica sa.

FOILETONUL!! „GAZ. TRANS.“

Tocuri d.e petrecere.
Când era băețl mulțl, ei se juca de-a 

„imun.... ce-ai mâncată14? Se alegea 
mai întâiu unu. care trebuia se întrebe, 
eră ceilalți se aședa. câtă era de mulțl, 
nnu după altu, unu la spatele celuilaltă. 
Și după-ce se așe<)a cu toții, cine era de 
întreba. începea se-i ocolescă tăcându 
felii de felfi de schirnonositurl, ca s6-i 
facă sâ ridă și cu amândouă palmele îm
preunate puse la gură elicea mereu, uuuu... 
Și după-ce îi ocolea odată ori de mai 
multe ori, se oprea în fața celui dintâiu 
.și îlu întreba: „uuuu... ce-ai mâncată? 
eră acela trebuia sâ răspundă : „pită cu 
colacfi44. Trebuia sâ se ție tare ca se nu 
rî<lă când răspundea, pentru-că decă era 
de răspundea fără se rîdă de locă, atunci 
cine întreba îi elicea: „ângerfi curată14; 
eră de rîdea, de nu-șl putea ține rîsu, îi 
dicea: „dracii împelițata14. Isprăvia cu 
celă dintâiu și eră ocolea și îlă întreba 
pe cela ce venea după elfi și așa îi lua 
pe rînda pe toți, unu câte unu, și care 
draci, care ângerf: der mai mulțl draci, 

pentru-că acuma mai era pe delăturl. 
de-i făcea se rîdâ, mai era și cei de scă
pase, și mai alesă de era draci împeli- 
țațl. După-ce isprăvia cu toții, toți dracii 
trebuia să trecă prin șireagu. Se lua câți 
eșise ângerl și șe așeeja în două șiruri și 
prin mijlocă lăsa dramă de trecea dracii 
unu câte unu; eră când trecea, câți era 
ângerl îi batea cu pălăriile ori cu căciu- 
lele de-i tăbăcia și nu-i lăsa pănă nu 
trecea fite-șl care dracii de câte trei ori. 
Câte unu scăpa mai lesne, pentru-că era 
și pe ’nșelate, de trecea iute și pe nebă
gate de semă.

Decă li se ura cu asta începea altă 
jocă. se juca „de-a petrecu14 : <]icea : „hai 
sâ ne jucămă de-a petrecu14. Se aședa 
unu din ei josă și altu lângă elu sta și 
îlil păzia ca sâ nu îi ia ceilalți căciula 
din capii. Decă i-o lua. i-o mâna cu pi- 
eiorele și cehi de păzia trebuia sâ alerge 
se i-o scape, că de nu i-o scăpa, i-o totă 
ducea, pănă se sătura, ori pănă i-o rupea. 
Eră decă i-o scăpa, pe care îhî atingea 
cu ea pănă a nu ajunge la țelu, acela 
trebuia să șeijă. ela joșii.

Der petrecu era și într’altfelil și decă 

se sătura de ăsta, dicea : „hai sâ ne ju- 
căma altfehl”. Se alegea doi inși de șe
dea joșii pe pămentă, unu în fața altuia 
și cum .ședea. întindea unu spre altu pi- 
c.idrele. și cum le întindea le răschira 
câtă putea din ce în ce mai multă și 
ceilalți săria peste ele : ori punea picio- 
rele unele peste altele de săria ceilalți 
peste ele în stisă, și cine nu putea s<5 
sară, de da prin mijlocii, ori cine a- 
tingea, când era de săria îu susil, trebuia 
elă sâ șadă joșii, ori de se juca omenii 
de-a petrecu și era pe bani, atunci plătia.

Omenii când era mai mulțl se juca 
în stoboră țulucl); era creițarl de câte 
doi. mai subțiri, de da în stoboră cu ei, 
și da câți vrea săse joce. Avea și o mă
sură. unii paiu. ori unfi băță, și cine da 
cu creițaru lui aprdpe. de unu din celă 
de joșii, de era câtă era măsura de a- 
prope, acela câștiga.

Altădată se juca omenii și în cuți- 
teașe. că altădată fite-.șl care omă purta 
la brîu tecă și în tâcă avea unii cuțitil și 
o furculiță cu două corne lungi și drepte. 
Se lua două scândurele și se punea de
parte una de alta după câtă se 'nvoia. 

Unii avea scânduri făcute anume, de dicea 
când vrea se se joce : „mergi, du-te de 
adu scândurelele4’. Și scândurelele era 
așa că le înfigea o țîră în pămentă. de 
sta cam plecate. Și cum era mai multi 
omeni, unii trecea de o parte, la o scândură 
și alții de alta la cealaltă, și arunca pe 
rîndă cu cuțiteașu ori cu furculița în scân
dură. de ici colo, și de colo ici, și cine a- 
runca de înfigea în scândură, acela câștiga.

Când era tete mai multe de se juca 
numai ele ori cu neveste ori și cu omeni 
atunci se juca „de-a briciu14. Se punea 
mai ânteiu țelil o piatră ori done, una 
lângă alta, și apoi una din fete batea 
briciu și îhî bătea cu maiu de rufe. Bri
ciu era o bucată de bățil mai grosu ca 
pe degetă ,și totă cam așa de scurtă și 
retezată cu toporu. Fetele celelalte tre
buia să stea „la mdră14 ca să-lă prindă 
și îlă prindea în șurțil și cine-lă prindea 
pănă uu„mâncapăment.“, adecă din bătute, 
ori decă nu-lă prindea de susă, cine putea se 
neinerescă eu elă îu maiu, care se punea 
ca țelu înainteapietriloră, acela seducea de 
bătea elfi briciu. pănă îlu scotea și pe elă 
altu și totă așa se juca pănă se sătura.



Nr. 115. GAZETA TRANSILVANIEI. 1888

Pălii ce se petreceau acestea îu 
curte, la portă, unde la drepta se pos
taseră în spaliiTi clericii seminariall, se 
aședară pe una carii separații de celil 
mortuarii, cele 33 cunune din flori na
turale și artificiale, una mai frumosă ca 
cealaltă, împodobite cu tonte (panclicl) 
din care unele forte scumpe, purtândil 
inscripțiunile următore, și anume :

1. „Tinerimea din Sibiiu. I Iunie 
IS88, lui I. Bologa11, moire antique cu 
aurii. *2.  „Corpulil funcțion. „Albinei*  în 
semntl de profundă venerațiune d-lui Ia- 
cobil Bologa, președ. institut de cre
dită .și de economii11. Sibiiu în 1 Iuniu 
1888, atlasil negru cu aurii 3. „Institut 
de credită .și economii „Silvania“, ma
relui bărbată I. Bologa1-', moire roșa 
cu aură. 4. „Instit. de credită „Furnica11 
multă merit. Iacobă Bologa-, moire albă 
cu aură. 5. „Naționalistului devotată și 
patriotului nealteratu I. B. adencil sti- 
mătorulă nemângăiată N. F. Negruțău 
lyra de flori albe cu tulită estraordinară 
lată și lungă, albastru deschisă cu aură.

*1 Lambrior: ile-a mijia. seu de-a amijitulu.

6. Dela despărț. Assoc, trans.: „P. 1. s. 
c. p. r. XXI Seghi.șdra12 moire antique alb.
7. „Merit, preș, ală Assoc, prea merit,
bărbată română11, despărț. ală X. inteli
gența română Cluj ană lui I. B.u moran- 
tique. 8. „Funcționarii filialei multă re
gretatului preș.- atlas albă. 9. „Iubit, și 
neuit. I. B. familia Petrică“ moire an
tique, negru cu aură. 10. „Multă merit, 
bărbată I. B. familia Popescu11 moire 
albă. 11. „Familia Paraschivu, multă iu
bit. unchiu“, moire albă. 12. „Despărț. 
XI. „Șimleulă Silvaniei“ ală Assoc, trans, 
multă meritatului patriotă I. B.” moire 
vânatu. 13. „Despărț. ală VIII. „Alba 
Iulia“, merit, vicepre.ș. ală Assoc, trans.11 
rips albă. 14. „Neuitatului seu amică I. 
B. episcopiile Mețiantt" atlasă albă. 15. 
„Comit, paroch. gr. or. Sibiiu-Cetate fos
tului seu președ. I. B. 30 Maiu 1888- 
moire alb. 16. „Vechiului seu amică Dr. 
Aurel Maniu- moire negru. 17. „Scola 
de fete a Assoc, multă regret, vice-preș. 
I. B.11 1 Iuniu 1888- moire negru. 18. 
„Mecenatului lit. și cult, popor, rom. în 
semnă de profundă stimă familia So- 
rescu11 moire venătiî. 19. „Comit. Assoc, 
trans, ilustr. și neuit. său vice-preș.- 20. 
„ Familia Dunca11 moire negru. 21. „Neuit. 
vice-preș. ală Assoc, despărț. Regliin. 
preș. Albinei I. Bologa „Mureșana? albă 
cu aură. 22. „Dist. bărb. ală Rom, în 
semnă de prof, verier, familia Ghib“ 
moire antique alb. 23. „Distinsului băr- 
■batu și neuitatului amicu I. B. familia 
Cosma11 moire alb. cu aur. 24. „Multă 
merit, și fund. în semnă de recunoscință, 
banca de asigurare „Transilvania11 moire 
albastru cu aură. 25. Multă regret, preș, 
alu instit. funcționarii filialei „Albina17 
albă. 26. Președintelui său T. B. „Al
bina1- instit. de credită și economii11 
negru. 27—28. 8’au depus prin 2 văduve 
din poporă 2 cununi fără inscripția. 
29 33. Din partea familiei (cinci cununi.)

*

La 5 ore precisă conductulu. de 
care mai iraposantă arareori se pot.e ve
dea pe aci, se puse în mișcare spre lo
cală de repausă traversâudă piața cea 
mare, ce era mai plină de publică.

Privită dintr’ună punctă fics, con
ductulu a durată celă puțină 20 minute, 
așa de mare era cortegiulu ce urma r<5-

mășițeloră pămentesci ale lui Iacobă 
Bologa.

La mormentulă familiară din cinii- 
tirulă gr. or. ală suburbiului de josă, îlă 
nemeri sortea de Niobe și de astădată 
pe venerabilulă nostru publicistă și aca
demiciană d-lă George Barită ca cu voce 
adâncii mișcată și înecată de lacrimi să 
îșl ia adio pentru totdeuna în numele 
său dela celă mai intimă și iubită ală 
său amică personală și frate de luptă, 
cum și în numele „Associafiuiiei Transil
vana, și ală „Consiliului de Direcțiune al 
institutului de credită și de economii „Al
bina. 11 In urmă mai pronunță unii scurtă 
și bine simțită discursu junele profesorii 
Dr. P. Spână în numele junimei ro
mâne.

D'abea se astrucă sieriulă în mor- 
mentă și începu a se vărsa o pldie mi- 
nosă din norii deși și grei.

*
Așa decurse și se termină acesta so

lemnitate funebră, ce se înscena în modă 
spontaneu, demnă de memoria celui re- 
posată și de societatea în mijlociile că
reia a crescută, a lucrată, a iubită și a 
îmbătrânită. Grații organismului său ro
bustă și puternică, Iacobă Bologa n a su
ferită cu anii uscându-se, ci a cădută a- 
semenea unui stejarii puternică tăiată de 
securea timpului. Acesta a și fostă do
rința sa de repețiteorl esprimată, mai 
clară când vorbea cu cei intimi ai săi, 
despre miseriile actuale ale vieței nostre 
politice și sociale înveninate de virusulu 
dmeniloră noștri fără de pietate, — elă, 
care trăia așa de bucuroșii liniștită și 
veselă și care în totă. vieța sa a urmată 
regulei a nu fi cu niminea așa intimă, ca 
se nu te poți strica cu elă. și a nu te strica 
cu niminea pănă la acclă. gradă ca se nu 
tc mai poți împăca."

Da să o spunemă fără sfială, Iacobă 
Bologa a suferită de vreo doi ani sufle- 
tesce forte intensivă pentru că era desa- 
măgită, mălinită, și disgustată pănă în 
adenculă inimei din causa lovituriloră ce 
i le au aplicată directă și indirectă an
tagonist» săi.

('amilii.

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

Budapesta, 5 Iunie. Camera 
deputațilorii a primită darea pe 
spirtu si în desbaterea specială. 
AstădI se încheia prima sesiune a 
dietei, mâne se va deschide a doua.

Parisu. 5 Iunie. (Ședința came
rei). Generaluhl Boulanger a presen- 
tată camerei propunerea privitore 
la revisiitnea const ilttliuitei, cerendu 
urgența. Densulă a dată cetire 
motiveloră, criticându pe miniștri, 
cari cu banii visteriei caută a-șl 
păstra voturile alegetoriloru. (Re
probări sgomotdse.)

Președintele provocă pe Boulan
ger se-șl retragă cuventulu.

Boulanger protesteză în contra 
insinuărei, că elă ar li voită se a- 
tace pe foștii sei colegi. Apoi în
trebă, decă mai este de lipsă unu 
președinte alu Republice! ? Crede 
că Erancia pote se se lipsescă de 
elu. Reconstruirea Eranciei pe none 
base ar fi cea mai bună garanția 
a păcii. Camera actuală înse nu 
pote da țerii constituțiunea de care 
are trebuință.

După unu șiră de scene și in
cidente turbulente și sgomotdse tni- 
nistrulu-președinte Floguet se urcă 
pe tribună și într'ună discursă ful
minantă combate cererea de ur
gență a lui Boulanger și respinge 
revisiunea în sensulu, în care o 
înțelege generalulu.

Camera cu 377 contra 186 vo
turi a protestată în contra urgen
ței și a decisă ca vorbirea minis- 
trului-președinte Floquet se fia. afi
șată în totă Frauda.

Debutulă de aijî ală generalu
lui Boulanger a dată nascere unui 
tumultă în cameră, ca și care de 
cțecî de ani nu s’a mai pomenită.

DIVERSE.
Mărimea Londrei. Capitala Angliei 

are o suprafață de 700 milurl pătrate, cu 
5 miliâne locuitori, dintre cari 100 mii 
suntă străini din tote părțile lumei. Totu 
la 5 minute se întâmplă o nascere, la 8 
minute tină casă de morte. Pe stradele 
Londrei, cari se potă percurge în 2800 ore, 
se întâmplă peste di, calculă de mijlocu, 
șepte nenorociri prin călcări de trăsuri. 
Poporațiunea cresce pe di cu 123 per- 
sone, pe ană cu 45,000. Registrele po
liției arată 117.000 criminali ordinari și 
pe fiăcare ană se denunță la judecătorii 
câte 38,000 bețivi.

NECROLOGU.
Simeonu Popă, paroclul gr. cat. în 

Luna și viceprotopopulu Arieșului ca soță, 
Emiliu, Emilia, Iustină și Marița ca prunei; 
Iustina Popescu născ. Barițiu cu soțulu 
său Vasiliu Popescu parochă gr. cat. în 
Jucă; Regina Petruca născ. Barițiu preo- 
tesă văduvă ca surori; Victoră Barițiu 
proprietară în Abrudu ca frate : Georgia 
Barițiu, membru ală Academiei române 
din Bucuresci; Octavin Barițiu, profesorii 
în Năsăudă: Iosifu Barițiu, proprietară 
în Petridă, ca unchi: Veronica Popă 
născ. Barițiu preotesă în Molosigu, ca 
mătușă; Paulă Medană, oficială reg. în 
pensiune; Ioană Serbii, parochil gr. cat. 
în Siciu în Silvania ; Ioană Găbudeanu, 
parochă gr. cat. în Filea de josă ca cum- 
națl, în numele lorii și ală numeroșiloră 
consângeni, amici și cunoscuțl cu inima 
pătrunsă de durere anunță repausarea 
soției credinciose. respective mamei dti- 
idse, sororei dulce, nepotei și cumnatei 

iubite Maria Popii, născ. Barițiu întâm
plată în 30 a lunei curente st. n. după 
prândă la 2 ore în urma îudeluugateloril 
și greleloril suferințe, în anulă ală 37-lea 
ală etății și ală 18-lea alu fericitei sale 
căsătorii.

Rămășițele sale pămentesci se voră 
a.ședaspre repausulă eternă în cimiteriulu 
gr. cat. din locă în 2 Iuniu, după prândă 
la 2 ore.

Luna, 31 Main 1888.
Fiă-i memoria binecuvântată!

Cursulft pieței Brașovu
din 5 Iunie st. n. 188b

Bancnoto roinânescl Cump. 8.44 Vend. b.4f.
Arginta româneseti . n S.40 »* 8.44
Napoleon-d’orî . . . r 10.— N 10.02
Lire turcescl . . . n 11.30 11 11.35
Imperiali.................... n 10.30 »1 10.35
GalbinI................... 5.88 J1 5.90
Scris, fonc. „Albina“6u;o r 101.- r —

» 11 11 u 0 ii 38.— 98.50
Ruble îusescl . . . ii 107.- ,, 10S.—
Discontulă .... 6'/. —8“ „ pe auu.

Cursulâ la bursa de Viena
din 4 Iunie st. n. 1888.

Renta de auru 4°/0................................... 97.90
Renta de hârtiă50/0................................... 85.75
Imprumutulti câilorU ferate ungare . 151.—
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare (1-ma emisiune) . . 95.25
Amortisarea datoriei căii oră ferate de 

ostii ungare (2-a emisiune) . . 126.—
Amortisarea datoriei căilor ii ierate de 

ostu ungare (3-a emisiune) . . 115.10
Bonuri rurale ungare................... 105*30
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.80
Bonuri rurale Bauatu-Timișu . . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare...............104.75
Bonuri rurale transilvane .... 104.30
Bonuri croato-slavone................... 104.—
Despăgubirea pentru dijma de vinu 

un gureș cu.......................................99.—
împrumutul u cu premiul u un gureșe ii 123.25
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului...........................................123.60
Renta de hârtiă austriacă . . . . 78.95
Renta de argintu austriacă .... 80.45
Renta de auru austriacă........................ 101150
LosurI din I860   136.25
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 866.—
Acțiunile băncei de crediții ungur. . 283.—
Acțiunile băncei de creditu austr. . 284.20
Galbeni împărătesei ......................... 5.95
Napoleon-d’orI....................................... 10.01
Mărci 100 împ. germane..........................61.95
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.40

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

?unip. vend.
Renta română 5"/u................... 90- 91.—
Renta rom. amort. 5U/(1 92.— 92.',2

Impr. oraș. Buc. 10 fr. . . . 35.— 38. -
Credit tone, rural 7° 0 . . . 105.- 106.—

r ii r 0 Ai ... 89? , 70? ,
„ ,. urban 7n.„. . . . 107.— 107? ,

6°ii »• n , o ■ • • ■ 98.— 99.—
r o•1 >’ D ° ,'U - 85. 86.—

Banca naț. a Rom. 500 Lei. . 945.— 760.—
Ac. de asig. Dacia-Rom.. . . 220.— 225.-
Ac. de asig. Națională. . . . —.—
Auru contra bilete de bancă . 15? , 16 —
Bancnote austr. contra aurii. . 2.2-
Aurii contra argintu seu bilete 16.— 16?/,
Florinii valore austriacă . 2.01 ()

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei11 â 5 cr. se potiî cuni- 
pera în tutungeria I. Gross. în li
brăria Nicolae Ciurcu și Ailolf 
Albreclil.

Editorii și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

De pe când însera., fetele și ficiorii 
și omenii și muierile începea să se mai 
siringă pe acasă. Băeții totu mai rămânea 
de se mai juca și se juca mai alesă „de 
ascunsele11, *)  de se număra : Unica, doica, 
trelca, pâtrica, cinca, lingă, socâta, bu
cata tângel. bâugliel. buf și-tui bur-diif, 
și cine era de nu eșia, trebuia „să se 
facă11 âră ceilalți se se ascundă șl-apoi 
se. ducea de-i căuta și pe cine-lfl prindea 
mai ’nainte de a fi ajunsă la „locă11 și 
de a fi scuipată, acela se făcea.

Da jocuri era multe, de cine le mai 
șcie, că se mai juca și ,,de-a țurca11, se 
juca și „în capre- (arșice și mai alesă 
se .juca în pilă (minge>.

Pila o făcea din pârii de vacă ori de 
cală, pe care îlă strîngea primăvara când 
năpârlea vitele. Băeții se ducea și le ță- 
sela și după-ce-șl aduna păru de ajunsă 
se ducea cu elu la vale și cu săpunii și 
muia peru bine în apă și apoi începea 
să-lil săpunescă și îhî săpunea bine și îlă 
strîngea bine în mână și îlă făcea gogo- 
nețu ca pila și după ce-lă făcea bine îlă 
punea de se usca și atunci pila era gata. 

Alții și mai alesă fetele îșl făcea pilă de 
sdranțe de le lega bine cu sforă, că de 
nu le lega bine, se desfăcea uneori pila 
în jocu când o bătea, de rîdea cu toții. 
Nu prea era mai nainte vreme așa ca 
acuma, pile de piele făcute de cismarl și 
cusute bine: atunci nu se prea scia.

In pilă se juca într’o grămadă de 
feluri; ori „de-a bătutele11, ori „în foci1“. 
ori „în găurele11, ori „de-11 useleL, ori „de-a 
lunga11 și altele.

De-a „bătutele1- *)  se juca mai alesă 
omeni și muieri și fete și feciori. Jocu 
era ori în șese, ori în optă inși; patru era 
„în gaură”, eră ceilalți, doi ori patru, era 
„afară11 de da pila. Mai ânteiu se alegea 
totu părechl și apoi arunca ceva în susă 
ca să vacjă cine e în gaură și cine afară. 
Din cei patru cari se dicea că suntă în 
gaură, fite-șl care îșl caută câte ună băță 
ori câte o beteală cu care bătea pila și 
după-ce-șl găsia. îșl săpa cu ea o gro
piță în pămentă așa că ei cum era patru 
făcea și patru găuri în patru colțuri cam 
de câte cinci pași în lungă departe una 
de alta, și fie-care din cei din gaură tre- 

*) Comp. Lambrior: Țiculti.

buia să ^tea cu călcâiulă dela ună pi- 
cioră în acea gropiță, pentru-că decă nu 
sta, din cei de afară îi punea pila în ea 
și atunci era scoși din gaură. In găurile 
de pe o parte intra o păreclie și se a- 
ședa față în față : cealaltă păreche intra 
în găurile de pe cealaltă parte, și âră 
față în față : cei de afară se aședa între 
ei unu ici și altu colo, ori de era în optă 
doi ici și doi colo.- Unu din
cei de afară lua pila C — și o da
la unu din gaură, care era în fața lui, 
și când i-o arunca, acela trebuia să-o lo- 
vescă. și decă o lovea trebuia se se a- 
propiă de celălaltă cu care era păreche. 
seu se. viă acela la elă și se bată de trei 
ori bețele cu care bătea pila, și după ce 
bătea fugea iute la locă de punea picio- 
rulă în gaură ca. să nu-i pună pila. De 
obiceiu celă din partea unde căduse pila 
nu prea îșl lăsa locu, ci venea celălaltă 
la elă de bătea una, două, trei. Uneori 
nu putea să lovescă pila bine să o ducă 
departe, ci numai o atingea de cădea totu 
acolo și cei de afară o lua iute încâtă 
ceilalți nici n’avea vreme să bată. Și cei 
de afară le dicea să bată și începea se 

plimbe pila dela unu la altu, că nu o 
putea ține în locă, și decă putea să bată 
fără să le pună pila. bine, de nu trebuia 
ei se mergă afară și să lase pe ceilalți 
în gaură. Decă jocu era în optă, atunci 
ori care ar fi atinsă pila trebuia totdeuna 
ca amândouă păreehile să bată bețele, 
și când scotea o păreche era scosă și 
cealaltă încâtă cei de afară intra toți în 
lăuntru și cei din lăuntru eșia afară. „De 
seosău se scotea în două chipuri: îi sco
tea când unu din cei de afară prindea 
pila din bătute când o bătuse unu din 
cei din gaură și pănă nu „mânca pă- 
mântău, ori îi scotea mai desă când le 
punea pila în gropeena, în care îșl ținea 
călcâiu, când se ducea să bată. Jocu se 
urma așa, că după ce da la unu să bată 
pila și bătea bețele, apoi da la altu și 
apoi la altu și așa mai departe și cei de 
afară trebuia să alerge după pilă și să 
ll-o dea să o bată. Mai era obiceiu că 
decă cineva bătea pila pe susfi, de se 
oprea pe vr’unît coperișiî de casă ori așa 
ceva, atunci eră se dicea că e „us“ și îi 
scotea afară din gaură. (Va urma.)
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Trenulfi
Trenulu

Trenulfi

I. Plecarea trenurilor»:
I. Dela Brașovu la Pesta:

de persone Nr. 307 : 7 ore 20 de minute 
mixtfi Nr.

sera.
315: 4 ore 01 minută dimineța.
Dela Brașovu la Bucuresci:

318: 1 oră 55 minute după ameții.

Sosirea trenurilor»:
I. Dela Pesta la Brașovu:

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de atnedl. 
mixtfi Nr.

2.
mixtfi Nr.

II.

316: 9 ore 52 minute sera.
Dela Bucuresci la Brașovu :

mixtfi Nr. 317 : 2 ore 32 minute după ameții.
2.

Jde-care omâ activii pbte fără ca
pitală să'.fl câștige (lilaiclt 5 pănă la 
10 fl. pe cale reală și onestă prin 
primirea unei representații lucrative. 
Iții ca ocupația secundară potrivită 
pentru oricine. Agent! cu provision» 
mare se instaleză în tote orașele și 
comunele monarchiei. Oferte simtă 
a se adresa.- Kaufm. Kanzlei .,L<l 
Confidential în Budapest.
40.3—3

Câștip laterals fle 10 fl. pe di 
fără capitală și fără risiefi prin 
venijarea de losurî plătibile în 
rate în sensulu articulului de 
lege XXXI din 1883.

Oferte primesce
Societatea de schimbă din Budapesta 

Adler & Comp., Budapest.

Se deschide abonamentu pre anulu 1888
la

AMICULU FAMILIEI. l?iaru beletristicii și enciclopedicu-literaru— cu ilustrațiuni.— Cursulu XII. — Apare în 1 și 15 fii 
a lunei in numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatral! ș. a. 
_  mai departe tracteză cestiun! literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială, a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturora indivicjiloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregii e 4 11., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMANII. piară bisericescu, școlarii și literarii — cu ilustrațiuni. — Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2',->_ 3’/2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, - - mai departe articlii din sfera tuturora sciiuțeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiunl, mai alesă funebralî, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totu soiulu de a- 
mSnunte și soiri cu preferința celoru din sfera bisericesca, scolastică și literară.—-Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregu 
e 4 fl._ pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totfi alfi patrulea esemplaru.
Numeri de probă .se trimită gratisu ori-eui cere.

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU44 în Gherla -Sz-ujvăr. Transilvania.
:: * :: ->------

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.

Totu de aci se mai pofti procura și urniătorele cărți din editura propria:
Apologie. DiscusiunI filologice Ji 

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

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

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste ană, de I. Papiu. 
Unfi volumfi de preste 26 cole. Acest 
opfi de cuventărî bisericescl întrece 
tote opurile de acestfi soiu apărute 
pănă acum — avendfi și o notiță is
torică la fiă-care serbătore, care arată 
timpulft întroducerei, fasele prin cari 
a trecut!! și modul cum s’a stabiliți! 
respectiva sfirbătore. Prețulfi e 2 fl.

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

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

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

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

Fântâna dorului. Novelă poporală 
de Georgiu Simit. Prețulfi 10 cr.

Codreanu craiulă codrului. Baladă 
de Georgiu Simit. Prețulfi 10 cr.

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

Elă trebue se se însore. 
de Maria Schwartz, traducere 
F. Negruțu. Prețulfi 25 cr.

Branda seu Nunta fatală.

Novelă 
de N.

Schiță,

din emigrarea lui Dragoșu. Novelă is
torică națională. Prețulfi 20 cr.

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

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

Hermanu și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantini! Morariu. Prețulfi 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 versuri 
de Petru Dulfu. Prețuit! 30 cr.

Petulantulu. Comedia în 5 acte, 
dfipă Augustfi Kotzebue, tradusă de 
Ioanfi St. Șuluțfi. Prețulfi 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnasiului din Fiume 
prin Vincențiu Nicdră, prof, gimnas. 
— Cu portretul!! M. S. Regina. Româ
niei. Prețulfi 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Unu volumîî de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țulfi reduși! idela 1 fi. 20 cr., la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioanfi Popi! Reteganu. 
Unfi volumfi de 14 cole. Preț. 60 cr.

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

Biblioteca Sătenului Românii. Car
tea I, II, IU, IV, cttprindfi materii 
forte interesante și amusante. Prețuit! 
la tote patru 1 fl. — câte una deosebi 
30 cr.

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

Colectă de recepte din economiă, 
industriă, comerciu și cliemiă. Prețulfi 
50 cr.

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețămentulă intuitivă în folosulfi 
eleviloru normali (preparandiall), a în- 
vfițătorilori! și a altorfi bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovanfi, profesorii pre- 
parandialfi. Prețuit! unui esemplart! cu 
porto francatfi 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămfi 
vre-uni! opfi. întocmită după lipsele 
scolelorii nostre în mesura în care este 
acesta, pentru aceea îlfi și recoman- 
dămfi mai alesfi directorilor!! și învă- 
țătorilorfi ea celorfi în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximi! Popii, profesorii la 
gimnasiulfi din Năsâudfi. — Manualii 
aprobată prin ministeriulfi de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulfi de 
datfi 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețulfi 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioanfi Buteanu, 
prof. gintn. Unfi volumfi de peste 30 
cole. Prețulfi 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioanfi F. 
Negruțfi, profesorii. Opfi aprobați! și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulfi de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendt! composițiunl de totfi 
soiulfi de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multfi folosii de cătră preoți, învă
țători si altl cărturari români. Prețul fi 
1 fi. 10 cr.'

Nu mă uita. Coleețiune de vier
suri fiinebrall, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețuit! 50 cr.

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Bros. I. scrisă 
de Gavrilfi Trtfu profesori! preparan- 
dialfi. Prețulfi 80 ci-.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumoșii ilustrată. Prețulfi unui 
esemplarfi broșuratfi e 40 cr., legați! 
50 cr., legatfi în pânză 60 c.r., legații 
mai finii 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxfi 1.50—2.50

Miculu mărgăritare) sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumoșii ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulfi unui 
esemplarfi broșuratfi e 15 cr., — legatfi 
22 cr., legatfi în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de anibe secsele, 
Cu mai multe icone frumose. Prețulfi 
unui esemplarfi e 10 cr.; 50- 3 flor. • 
100=5 fl.

Visulfl Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-deu urmatfi de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone ffu- 
mose. Prețulfi unui esemplarfi spedatfi 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fl., 
100 esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusi) ChristosQ. 
Prețulfi unui esemplarfi legatfi și spe- 
dattt franco e 15 cr.


