
rue ''nw. Âîwsîknwes
TiRCiate:

FFASOVU. piațc mare Hr 22. 
*cnt»Jri ttlrAn.HH uu se rri- 
xhcu Mkijub ire nil se re- 

tri:n; u!
Fnitnle it micimi: 

Er&țovu, piața mare ir. 22. 
Ir.efru’* m h> prime® ca în Vie na: 

.«.vi/J* - ' Hauat ii.'/wu * Vopkr 
Otl<i i!aun). Hum <ck Schalfk, Aloi» 

V.Ihikf', A.Oppilik,J. Dan- 
^tttr< ; în Budapesta: 4 V.Gold- 
■f' 4t. Atilr-H Mftt.. BcMan BeriMt; 
n Frankfurt: G.L.Ihittbe: în Ham

burg: .4. Stiimr.
Pretnlu inserțiunilorih: o seri* 
garmondA pe o coldnâ 6 ur. 
ai 30 cr. timbru pentru o pu- 

lirare. PuhlicAri miu dese 
ciupii tarifa si învoiala.

Redume pe pagina Ill-a o se
na 10 er. v. a. seu 30 bani.

^xTxrx-râ" li.

„Gazeta4 iese în rie-ear«« >|i 
nbonameoie ntarn Arslro-Us£arid 
Pe unu anu 12 fi., pe ș^se luni 

6 fi pe trei luni 3 fi.
Penirc România și străinăiaie: 

Pe unu anti 40 li'ancl. pe șige 
Juni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Se prenumără la tâte oti- 
ciele poștale din întru și din 

alarA și la dd. colectori.
AtonaineEtnln ceotrn BrațOTD: 

la administ rat iune, piața mare 
Nr. 22, etaginlu I. : pe un fi anu 
10 6.. pe §6se luni 5 fi-, pe trei 
luni 2 fi. 50 cr. Cu d u s u l A în 
casa: Pe unu anii 12 fl.. pe 
șise luni 6 fl.. pe trei luni 3 fl. 
Unu esemplarfi 6 cr. v. a. s6u 

15 bani.
A tatu abonamentele cAtu și 
msecțiunile sunt a se plăti 

înainte.

Nr. 128. Brașovu, Vineri 10 (22) Iunie 1888.

de a provoca o asemenea voință 
tare.4

Piarulă „Post4 se silesce de 
altă parte a împrăștia temerile, 
răspândite mai alesă de foile fran- 
cese și rusescl, că împeratulu Wil
helm II ar ave înclinări resboinice.

Panslaviștii — Ziee numita fdiă
— urăscă pe principele Bismark, 
de aceea au lățită ficțiunea, când 
cu suirea pe tronă a împăratului 
Friderică III, că Germania va 
inaugura o politică mai amicabilă 
față cu Rusia, pentru că sub acestă 
împăiată s’a micșorată influința 
lui Bismark. Acum după mortea 
lui Friderică III totă ei voră &- 
firma, că a sosită timpulă, când 
Rusia nu are de a mai aștepta 
nici ună bine dela politica ger
mană. Der „Post4 nu crede că 
Rușii ară nutri seriosă acestă te
mere, căci ei sciu că Germania 
nu vrea se atace pe nimeni.

In ce privesce foile „șoviniste4 
francese „Post4 credeîn sincerita
tea loru. der se miră că ună po- 
poră de spirită ca celă francesă 
se pote amăgi astfelă, apoi es 
clamă:

„Mai curendă se va scobori 
luna pe pămentă, decâtă ca ună 
împăiată germană să se gândescă 
a năvăli cu sabia asupra Franciei, 
numai spre a’șl câștiga lauri seu 
spre a cuceri o provincia.4

Dorimă numai— încheia „Post4
— ca Francia se ne lase în pace 
și se înțelegă odată, că nu se mai 
pote restabili Germania din secu- 
lulă ală 17-lea și ală 18-lea; decă 
Francia ar cunosce acestă adeveru 
atunci între cele două națiuni pur- 
tătore de cultură in Europa ș’ar 
stabili o veclnică pace.

Bine ar fi să cunoscă odată 
adeverulă și unii și alții, der ne
norocirea este, că adeverulă portă 
în Germania chiveră er în Francia 
chipiu.

Brasovfl, 9 Iunie st. v. 1888.
Discusiunea Ziaristică se îuver- 

tescc aZi aprope numai împreju- 
rulu personei împăratului Wilhehn, 
a acestei nouă figuri puternice, ce 
a pășită pe arena politică și a că
reia însușiri particulare suntă încă 
necunoscute.

Pretutindeni se tălcuescft pri
mele manifeste ale tânărului îm
părații. Unii suntă mai multă, alții 
mai puțină mulțumiți cu cuprin- 
sulu lorii. Nici unulu nu află însă 
intr’ensele, ceea ce ar fi dorită se 
scie, spre a pătrunde puțină și ni 
secretele viitorului.

Wilhelm II, în proclamatiunea 
cătră poporală său, îșl esprimă a- 
dorațiunea pentru marele virtuți 
ale răposatului său tată, der din 
e.uprinsulă vorbeloră sale se ve<Ie 
învederată, că voiesce.se pășescă 
in urmele bunicului seu, a lui Wil
helm 1 victoriosul^, mărturisin- 
du-se mai vertosă ca continuătoru 
alu politicei acestuia.

De aici îșl esplică unii și co- 
loritulu religiosO, ce l’a dată îm- 
peratulă proclamatiunei sale, der 
una din gazetele inspirate susține 
că cu acesta n’a voită să esprime 
vr’o anumită direcțiune bisericescă.

Firesce că toile germane ju
decă în modulă celă mai simpa
tică proclamațiunea lui Wilhelm 
II. der ele diferă mai multă ori 
mai puțină în aprețiarea însemnă
tății ei.

Numai înti"o părere se uncscă 
pe deplină cu țâțele, că adecă me
morata proclamațiune nu conține 
unu programă de guvernare,~ ci 
numai o enunciare personală a 
imului domnitoră. Programulu, se 
Zice, și’lă va desvolta Wilhelm II 
în mesagele, ce le va adresa în 
curendă parlamentului germană și 
dietei prusiane.

Caracteristică este observarea 
ce-o face .Gazeta Crucii4 cu pli
vire latonulă proclamației. Acesta, 
Zice ea, esprimă „înăscuta hotă- 
rire, timbrală adevăratului băr
bații4, er întrega proclamația face 
impresiunea unei „voințe tari, con- 
ecie de ținta sa4, care va fi de 
folosă și păcii, „căci străinătatea 
se va feri de a se espune mani- 
testăriloră unei asemeni voințe.4

Gestiunea atinsă de gazeta Crucii 
a formată aprope în același timpu 
obiectă de discusiune în delega
ți unea austriacă, unde deputatulu 
polonă Hausner vrea se afle dela 
contele Kalnoky, decă nu cumva 
nervositatea împăratului geimană 
ar pute să pericliteze scopurile de 
pace ale alianței germano-austn- 
ace? Noulu monarchs, adause 
elfi, este forte sensibilă și ar pute 
ușoră lua în seriosă vr’ună pasă 
agresivă ală puteriloră străine.

Firesce, că contele Kalnoky 
s’a ferită de a răspunde la o ase
menea delicată și importună în
trebare, der părerea deputatului 
polonă despre temperamentală îm
păratului germană coincide încât- 
va cu observarea gazetei Crucii, 
<-ă „puterile străine se voră feri 

a suspiționa scopurile alianței. Guvernulă 
rusescă este străină de aceste nisuințe, 
cari facă însă la Ruși mare impresiune. 
Situațiunea din afară s’a liniștită in- 
câtva, cu tdte acestea însă esistă dre-care 
nesiguranță ut Europa. Cea mai bună 
garanțiă pentru susținerea păcii este, 
dice ministrulă, se fimă bine pregătiți. 
A intra în detaliulă cestiuniloră nu este 
oportună, der constată, că cestiunea 
Orientului s’a mai liniștită.

Aceeași declarațiune a făcut’o con
tele Kalnoky în fața comisiunii delega- 
țiunii ungurescl.

In fața comisiunei bugetare a dele- 
gațiunei austriaco, după ce oratorii din 
diferite partide au esprimată cu toții în
crederea în direcțiunea politicei străine, 
d. de Kalnoky, răspundendă la mai multe 
întrebări speciale, a constatată, că gu
vernulă ține la aceea, ca tdte naționa
litățile din Macedonia să se învețe a so
coti pe AustriacI ca amicii loră desin- 
teresațl.

De multă timpă ministrulă se si- 
leșce a împrăștia acestă fabulă a înain- 
tărei spre Salonică, fabulă care cu tdte 
astea se reînoeșce mereu și în ori-ce 
ocasiune.

Ministrulă e de acordă cu unulă 
din delegați, d. Dumba, că manținerea 
regimului toleranta ala Turciei este tocmai 
regimulă trebuinciosă în Macedonia, și 
declară că elă se silesce de ani îndelun
gați a stabili cele mai bune raporturi 
între Atena și Constantinopolă.

Raporturile Austriei cu Grecia suntă 
forte amicale. „Noi suntemă gata, dice 
ministrulă, a ajuta pe Greci, câtă vomă 
pute, căci suntemă convinși, că intere
sele nostre se acordă cu ale Greciei. Cea 
mai mare parte din popdrele Balcaniloră 
înțelegă deja, că ceea ce noi voimă în 
Balcani este asemenea în interesulă loră4.

Raporturile nostre cu Italia, cu 
care suntemă strînsă aliațl, suntă într’ună 
modă neschimbătoră cordiale. Cele doue 
guverne se sprijinescă mutualmente în 
sforțări seriose pentru o țintă comună. 
Polotica loră este conservatore și paci- 
nică4.

Comisiunea a votată fără modificare 
bugetulă ordinară .și extraordinară ală 
afaceriloră străine. 

Din delegațiuni.
Comisiunea bugetară a delcgațiunei' 

austriaco, discutândă bugetulă afaceriloră 
străine, d. de Kalnoky a făcută următd- 
rele declarațiunl privitore la politica es- 
ternă:

Este greu, a <]isă d. Kalnoky, de a 
vorbi adl de situațiunea din afară fără 
a întdree privirile spre Berlină, uude o 
schimbare de tronfl s’a produsa sub im- 
presiunea unui simțementă de compăti
mire generală. Suntemă în adeverii în 
raporturi așa de intime și așa de strînse 
cu Germania, încâtă este naturalii de a 
ne întreba, decă acestă schimbare de 
tronfi va esercita o influență și ce in
fluență va pută ave asupra raporturilorti 
de alianță? In acestă timpii din urmă 
deja noi amti avută proba strălucită, că 
o altă schimbare de tronă s’a făcută în 
imperiulă vecină, fără a aduce nici o 
modificare ori neliniștire. Din contră 
nl-se impune părerea, că o schimbare 
nici nu ar fi cu putință. Acesta ne dă 
basa pentru politica ndstră esterioră. 
Idea fundamentală a alianței este sus
ținerea păcii și apărarea celoră 2 im
perii în contra periculeloră din afară.

Ministrulă amintesce apoi încercările 
ce le face mai alesă pressa rusescă spre

SCIRILE PILEI.
Adunarea generală de primăveră a co

munității de avere a fostului regimentă 
confiniară româno-bănatică Nr. 13 s’a 
ținută în ii Iunie it. Din 98 de repre- 
sentanțl au luată parte la adunare 93, 
dovadă că Românii noștri grănițerl se 
intereseză multă de prosperarea acestei 
comunități. Averea totală a Comunității 
din vorbă representă ună capitală de 
16.855,264 fl. 61 cr. care cu finea an. 
1887 a adusă puține der sigure procente 
în sumă de 166,951 fl. 62 cr.

* * *
Piarele ungurescl aducă scirea, că 

studentulă de classa a VI gimnasială din 
Beiușă, Aurelă Borgovanu, a fostă decla
rată vinovată în afacerea cu stegulă un- 
gurescă din Beiușă, și condamnată de 
judecătoria de cercă la 1 lună inchisore 
.și HO țl. amendă.

* * *
Pentru timpulă J'eriiloră judecăto

resc! s’a constituită senatulă tablei reg. 
din Tergulu-Murcșului în modulă urmă
torii : Președinte în luna lui Iulie:

preș, de senată Dr. Bela Vavrik; în 
luna Augustă: preș, de senată Iosifă 
Schneider. ReferențI: I ai senatului 
civilă: în luna lui Iulie : Iosifh Popă 
și Franc. Gyarfas; în luna lui Augustă: 
Gabr. Fekete și Ioană Kovacs; II ai 
senatului criminală: în luna lui Iulie 
Dr. Franc. Fabinyi, Iuliu Kozma și 
Franc. Csanyi; în luna lui Augustă: 
Emerică Lenart, Iuliu Kozma și Franc. 
Csanyi.

* * *
Academia din Parisă a lăsată a se 

bate o medalia de aură pentru Regina 
României. Carmen Sylva va primi a- 
eestă distincțiune pentru poesia ei : 
„Chant de foret4 (Cânteculă pădurei). 
In viitorea ședință a Academiei, care 
se va ține sub presidiulă d-lui Sally- 
Prudhomme, se va publica premiarea re
ginei României.

Foile din Bucuresci ne spună, că 
s’a acordată medalia Bene Merenti cl. 1.: 
D-șorei Agata Bârsescu dela teatrulă 
Curții din Viena, Elena Teodorini, Car- 
lota Leria, d nei Clementina Schuch 
născ. Proska, din Dresda, și d-lui KrÎ6- 
toffer Nyrop, din Kopenhaga, pentru 
scrierile sale asupra României, d-lui V. 
Fischer, din Sallach, pentru traducerile 
sale din literatura română, d-lui Duiliu 
Zamfirescu, pentru lucrările sale literare 
și d-lui C. Dimitrescu, profesoră la con- 
servatoră, pentru compuaerile sale mu- 
sicale.

* * *
Sâmbăta viitore, 11 Iunie v., se va 

face în Iași deschiderea solemnă a u- 
noră serbări poporale ce se voră arangia 
în grădina Copou de acolo pentru spo
rirea fondului statuei lui Mironă Costinâ. 
Aceste serbări voră dura 3 dile, Sâm
bătă, Duminecă și Luni și, după cum 
află „Curierulă4, Maiestatea Sa Regele 
și Regina încă voră lua parte la ele. 
Pe lângă petrecerile și spectacolele din 
grădină, se voră face și serbări speciale; 
așa Sâmbătă 11 Iunie se va face pana- 
hida la Metropoliă asupra osemintelor^ 
lui Mironă Costină transportate dela 
mănăstirea din Brănișteni, aflate în mor- 
mentulă Costiniană de acolo; semnarea 
în grădina publică a pergamenteloră ce 
au a se depune în temelia statuei, per
gamente, cari voră fifsemnate de Regele 
și Regina, de MetropolițI, miniștri, au
torități și publiculă ce va fi de față. Du
minecă, 12 Iunie, va ave locă serbarea 
punerii temeliei monumentului și pre
miarea cooperatoriloră, cari au luată 
parte la esposiția din Craiova. Luni 13 
Iunie va ave locă în sala universității 
o matineă literală și artistică.

* * *
Petrecere eu dare la semna. Poimâne 

Sâmbătă 23 Iunie st. n. va fi erășl pe
trecere cu dare la semnă a oficeriloră 
garnisonei de aici sub aceleași modali
tăți de participare ca mai înainte, în 
casa societății de dare la semnă (de sub 
Tempa). Inceputulă la 6 ore sera.

Studenții în Bolonia.
Etă ce spună diarele parisiane des

pre primirea delegațiunii trimesă de uni
versitățile francese, ca să participe la 
centenarulă ală 8-lea ală universității Bo- 
logniei:

„Studenții italieni însoțiți de stn-

voiesce.se
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denții germani așteptau la gară delega- 
țiunea francesă. Studenții germani au 
salutată cu spada drapelulă francesă. 
Studenții italieni au strigată evita la 
Frauda! și au sărutată drapelulă tran- 
cesă. Trăsura în care se urcaseră stu
denții trances! a fostă deshămată, er 
Fraucesii purtațl în triumfă. Presidentulă 
societății studenților!! a avută o între
vedere cu regele, care a intrată în Bo- 
lonia, precedată de drapelulă francesău.

Așa au traternisată studenții a trei 
mari națiuni, și fraternisarea a avută 
ună eco binefăcătorii în cele trei na
țiuni. Serbările centenarului s’au des
chisă printr’ună cortegiu de studențl 
forte strălucită și forte veselă. Se ob
serva o bute cu vină de Barbera și ună 
bou oferită de studenții din Turiuă și 
din Padua colegilor!! din Bolonia. Stu
denții din Pavia le trimiseră asemenea 
ună parmezan!! năprasnică, care cântărea 
șeptedecl de chilograme. Pe acestă caș- 
cavalu se gravaseră versurile următore :

Manducate caseum latum
In his partibns formatum
Et in omnibus laud afum

Manducate et bibite;
Sed cum bove patavino
Cum barbera de Taurino
Et tormaio de Ticino
Io panem scientiae.

Dela smodele eparchiale din Caran- 
sebestî si Arad ii.» »

Pentru completarea celoră publicate 
pană acum, mai amintim!! din agendele 
mai însemnate ale sinodeloră eparchiale 
de mai sustt următorele:

Sinodulu din Caransebeșu.
Sinodulă a primită normativul!! co- 

Tnisinnii școlare împreunată cu cea fi
nanciară privitorii la regularea salarii- 
loru, quinquenaliiloru și a relutului de 
cortelă pentru profesorii dela institutul!! 
pedagogică, precum și pentru profesorii 
dela institutulă teologică diecesanu. In 
sensulu acestui normativă profesorii or
dinari dela ambele institute de mai sus, 
devenind!! definitivi, afară de salarulă 
de 800 fi. mai primesc!! 200 fl. bani de 
cortelă, apoi afară de banii de cortelă 
salarulă se urcă după 5 ani la 880 fi., 
după 10 ani la 960 fl., după 15 ani la 
1040 fl., după 20 de ani la 1120 fl.. er 
după 25 de ani la 1200 fl. Profesori- 
loră actuali nu li se detragă din bene- 
ficiele presente nimică și ei înainteză 
succesivă până la ajungerea sumeloră 
sistemisate mai susă.

Normativulă comisiunei școlare pri
vitoră la pensionarea profesoriloră dela 
institutulă pedagogică diecesanu și pen
tru ajutorarea veduveloru și orfanjloră 
tu în desbaterea generală asemenea pri
mită din partea Sinodului. Normativulă 

se estinde si asupra profesoriloră dela 
institutulă teologică diecesauă.

Sinodulă esprimă mulțămirea sa 
pentru îngrijirea dovedită de P. S. S. 
Dlă Episcopii ală Aradului în căușele 
comunelor!! mixte.

Comisiunea specială presentă peti- 
țiunea Românilor!! din comuna Marghita- 
mare, prin care se rogă, ca denșii să se 
despartă de cătră Șerbi. S’a lăsată Con- 
sistorului luarea disposițiiloră ult.eridre 
în causa acesta.

Competințele de diurne .și viatice 
ale deputațiloră sinodului eparchialu din 
anulă acesta facă 1397 fl. 8 cr.

Sinodală și-a încheiată lucrările 
sale în 6 (18) Main, după ce a ținută 
cu totulă 9 ședințe.

Sinodulu din Aradu.
La finea anului trecută au absolvată 

preparandia 41 de elevi, esamenulă de 
cualificațiune l’au depusă 16 preparandl 
absoluțl, în anulă scolastică curentă sunt 
internați în aluinneu 70, în cursurile pre- 
parandiall sunttt înscriși 106 elevi.

Pe teritorială Consistoriului aradanu 
suntă 383 școle, numărul!! copiiloră obli
gați la șcbla cvotidiană a fostă 34.066, 
dintre cari la esamene au fostă presențl 
14.226. La școla de repetițiune au fostă 
obligați 5.519 tineri. 4740 fete, dintre 
cari la esamene au fostă numai 580.

Pentru ameliorarea frecvenței șco
lare și peste fotă pentru ameliorarea stă
rii învețămentulă, Sinodulă hotăresce. ca 
consistonulă se dea laudatorie și se pre
mieze pe acei învățători, cari se vortt 
distinge întru promovarea învățământului 
poporală, er pe protopresbiterate se le 
îndemne tot-odată se creeze fonduri pen
tru premiarea învățătorilor!!, cari se dis
tingă prin zelulă lord.

Se află pe teritoriulu aparținătorii a- 
cestui consistoră ~>2 coruri de pliu/arl, 
182 școle de pomurită. 88 biblioteci școlare, 
2!) invetătorl se ocupă cu albinuritulu, 39 
edificii școlare nu suntă corăspuncletore.

Consistoriulu e avisată să procure 
ună manuală corespundătoră pentru pro
punerea „igienii“ în institutulă pedago
gică teologică.

Societatea de asigurare franco-ungară 
a solvit la cassa consistorială 2282 fl. 87 cr. 
ca cvotă din premiile de asigurare după 
edificiile bisericescl și școlare. Din a- 
cestă sumă 1759 fl. se vină pe partea Con
sistoriului aradană, er 523 fl. 52 cr. pe 
partea Consistoriului din Oradea-mare.

Starea fundațiunei Elena Gliica Birta 
la finea an. 1887 a fostă de 54.246 fl. 
66 cr.

Sinodulă și-a încheiată lucrările sale 
în 6 (18; Main, după-ce a ținută cu to
tulă 7 ședințe.

Corespondează „Gazetei Transilvaniei/
Din tractulu protopopescu alu Gherlei

Iunie, 1888.
Onorată Redaețiune! La începu- 

tultt acestei luni preoțimea din tractultt 
protopopescă ală Gherlei ținu adunarea 
sa tractuală (sinodulă i în parocliia Or- 
mantt, loculă natală ală fericitului Epis
copii Ioană Bobă; din agendele aceleia 
vină a vă raporta următorele:

La 8 ore a. m. preoțimea adunată 
la biserică servi s. liturgiă, pontificăndă 
Rvdss. d-ntt Archidiaconu Andreii! An
tenă, care rosti și predica, forte acomo
dată între săteni, despre sudalmă (în
jurătură), predică forte bine lucrată și 
predată cu măestriă adevărată oratorică.

Biserica — frumosă, din materială 
solidă, spațiosă — cuprindea ună pu
blică numeros!!. După finirea s. liturgii 
preoțimea tractuală se duse la casa os- 
pitală a il-lui preotă locală Ioană Bo
chișiu, de unde, după ce lua dejunul!!, 
se duse în localulă scblei, unde țimT a- 
dunarea sa.

Adunarea o deschise Rev. d-nă Ar- 
cliidiaconă tractuală cu o vorbire fru
mosă, după care conferința se constitue, 
d-lă Archidiaconu luândă presidiultt, eră 
d-lă Teodoră Sabou, preotulă din Heș- 
date. ocupând!! loculă de notară.

Se pune la ordinea dilei punctul!! 
din programă privitoră la înființarea, 
respective augmentarea fondului diece- 
sană comună, punctă care rămăsese ne- 
resolvată din conferința ultimă. Asupra 
acestui punctă se încinse o discuțiune 
interesantă. D-lă preotă locală Ioană 
Bochișiu e de părere, că clerulă să facă 
pași, ca după ce fondulă viduo-orfanală 
a ajunsă la suma frumosă de 70 80,000 fl. 
să se împartă în viitorii atâta preote- 
seloră văduve, câtă și orfaniloru, aju
tore mai mari decâtă de 30 fl. D-sa spe- 
reză. că este interpretulu clerului când 
dice, că doresce a se înființa .și respec
tive augmenta unu fonda. însă nu fon
dulă comună ; ci numai fondulă cu desti- 
națiuuea de a se ajutora preotesele vă
duve, orfanii de preoți și preoții defici
ent!, care fondă însă să aibă mai nainte 
statutele sale bine definite, în ală că- 
rortt înțelesă administrațiunea lui să fiă 
obligată a depune rațiociniu în totă a- 
nulă. Este deci în contra înființărei și 
respective angmentărei acestui fondă 
comună.

Preotulă Seplacului, d-lu Ioană Șu
nca constateză că menirea acestui fondă 
este frumosă și salutară pentru cleră și 
biserică și apeleză la preoțimea tractu
ală se nu fiă cea din urmă întru îmbră
țișarea unei instituțiunl de folos comună 
ca și acesta.

După ce vorbescă la cestiunea a- 
cesta toți preoții din tracta. dându-șl 

fiecare din ei părerea sa, se pune la 
votă propunerea și cade cu J10 contra 
2 voturi.

Preotulă din Seplacă, d-lă Ioană 
Șunca, propune ca și preoțimea să ceră 
înființarea unui fondă Ide pensiune din 
visteria statului, împreună c-u conciu’sulă 
clerului și a bisericeloră. dupăjcum s’a fă
cută fondulă de pensiune învățătorescu 
regnicolară; din acestă fondă să se îm- 
părtășescă apoi cu pensiune^preoții, pre
otesele și orfanii de preoți. Face deci 
propunerea, ca pre ven. Consistoriu e- 
piscop. se fiă rugată a face pași în a- 
cestă privință. — Se primesce.

Notarulă face ună raportă scurtă 
despre starea bibliotecei tractuale, din 
care se vede, că s’a pusă fundamentă 
unei instituțiunl de mare folosă pentru 
clerulă tractuală. Din raportă aflai, >că 
biblioteca s’a mărită din munificența 
Ilustrităței Sale Domnului Episcopă die- 
cesană, care a donată câte-va opuri; 
apoi din dărnicia unoră preoți tractuall, 
precum și din contribuirile preoțimei trac
tuale cu taxa de 1 fl. pe ană, din cari 
s‘a abonată pe seina bibliotecei și „Soia 
bisericescă și scolastică1* din Blașiu.

Cu respectă la înmulțirea opurilor!! 
bibliotecei, preotulă Sonea din Seplacă 
face propunerea, ca nu numai se con- 
tribue preoțimea tractuală taxa de 1 fl. 
pe ană, ci se colecteze fiă-c-are preotă 
în parocliia s'a și dela poporă. Propu
nerea se primesce.

Urmeză la ordinea dilei cestiunea 
intiinfărd yrănariclorii bisericescl-scolare. 
In necsă cu acesta ven. presidiu, cu 
consimțirea adunărei, cetesce ună arti
cula din „Foia bis. și scol.“ din Blașiu 
prin care se arată mijlocele înființărei 
unoră asemeni fonduri.

După ce adunarea asculta cu viu 
interesă cetirea articulului, preotulă lo
cală. d-lă I. Bochișiu, la dorința confe
rinței, dă cetire raportului asupra înfiin
țărei și desvoltărei fondului de bucate 
înființată de d-sa în acestă parochiă

Deși fondulă este înființată abia de 
5—6 ani, elă are acuma avere de vr u 
80U fl. în bani și bucate, împrumutate 
pe obligațiuni, și în realități cumpărate 
din averea fondului. Lăudabilă este 
și scopulă mai depărtată ce-lă urmăresce 
d-lă preotă Bochișiu cu fondulă de bu
cate. adecă de a da din percentele fon
dului cu timpul!! salară preotului locală.

Se hotăresce, ca în viitorii la fie
care conferință tractuală, preotnlă res
pectivă, în a căruia părochiă se ține 
adunarea, se facă raportă despre activi
tatea desvoltată în direcțiunea înființă- 
rei și desvoltărei fondului de bucate iu 
parocliia sa.

Urmeză partea literară a conferin
ței. Preotulă Sintereagului Ioană Ta-
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Cântece și Chiuituri poporale.
Culese de Miit MMoctmR,

Mulțămescu’țl, bade, ție
Că m’ai lăsată tu dintâie:
Eu de multă te-așu fi lăsată,
Der m’am temută de pecată,
Că prea multă drumă ai călcată 
Și pe udă și pe uscată!

Bate, Domne, cu pedepsă
Pe care drăguța 'șl lasă,
Nu 'lă lăsa să aibă casă
Nici pită albă pe mesă!

Frundă verde lemnă sucită
Tu bade așa-i gândită,
Că tu dec-ă rni-i lăsa,
Eu în apă m’oiu țipa. 
Da s'a țîpa bade-unu dracii.
Că nu ml-ai fostă așa dragă:
Da s’a țîpa-unu dracu în teu 
Noi peri de dorulă tău.

.. ' * ■ ■ ■ .
Frundă verde din doi fagi 
Fostu-ne-amă noi, mândră, dragi.
Der cine ne-a despărțită
N ar avea locă în pămentă:
Nice locu în temeteii*)
Nici scânduri de copârșeu!

*

7>.»ietfM=iiigropit6re, cimiteriu.

Frundă verde pe doi fagi 
Fostu-ne-amă noi, mândră, dragi. 
Der cine ne-a despărțită 
Steie-i mortea din cuțită: 
N’aibă locu nici în pămentă, 
Nice cruce la mormentă.
Fiă ’n sânge pănă 'n brîu, 
Mănâncelu viermii de viu;
Fiă n sânge pănă ’n pieptă. 
Mănânce-lă viermii de totă!

*
Se șciu că așă merge 'n raiu. 
Face-m'așă căruță cu cai:
Der șciu că 'n raiu nu m’oiu duce, 
Că 'mi-e dragă gura dulce.

Face-ml-a.șă șură și casă, 
Der pălinca-i totă pe mesă; 
Ml-așă face casă și șură, 
Der pălinca-i totă la gură.

Câtă lume de-ai umbla
Nici o mândră n’ai afla
Se ’ți bage banii n curea;
Nici o mândră n’ar mai dice:
Nu ’ți bea banii, măi voinice, 
Că banii ț.’or trebui 
Pe când te-i căsători.

*
Cui îi place palinca
Șese boi n a mai mâna;
Cui îi place și vinii
N’a mai mâna nici unu!

Ss
Crâșmăriță lele Flore

Legă-mi capulu, că me dore, 
Der me legă cu-o stergură 
Că ’să betegă de beutură. 
De-oiu muri pe capulă tău, 
Nu mă 'ngropa ’n temeteu. 
Ci mă ’ngropă u fâgădeu 
Cu capulă sub ună hurdeu 
S’audă vinulă ciurăindă 
Și mândrele tropotindă.

£
Hopu leliță cu năframă 
Trage la bărbată o palmă 
Și ine ia pe mine 'n semă!

*
Asta-i lelea, mânce-o dorulu, 
Că-i e gura ca și merulă, 
Când te dai a săruta, 
Nu te mai poți setura 
Ca de somnu primăvera.

*
Superată-i biata fată 
Când îșl vede coda rdtă : 
Focu bată-o supărare, 
Că de conciu mai bine-i pare.

*
La fântână sub părete 
Se’întâlniră done fete, 
Pis'a fată cătră fată : 
Ce ne-omu face noi, surată. 
Că perimă nemăritate, 
Pentlu ne albesce 'n spate!

*
Frundă verde săcărea 
Așa cjice mândra mea, 
Că nti-i gură ca la ea :

Buze moi și subțirele 
Impenate cu zăbrele.

*
Vai de m'așă vede scăpată
De tetia blăstemată,
Că-i rușine se moru fată 
Bătrână, nemăritată!

Patru-decl de ani îmi pare 
De când sunt totă tată mare
Și porta codă pe spinare 
Totă gândinda la măritare.

*
De când jocil fete pe-alesu 
N'am dohana*) se dohănesca; 
De când jocti pe care-apucft 
De dohana d'abia mă duett; 
De când jocu mai mânunțele 
De dohantt abia pociu mere.-■*
Vai săraca lelița 
Subțire face pănza, 
Subțirea ca dranița 
Și desă ca vrașnița.
Pănă gată untt valu de pănză 
Mâncă trei tocuri de brânză, 
Laptele dela trei vaci 
Și fărina din trei saci.

*
Rele dile-amîî ajunstt, Domne, 
Că tote fetele’s domne 
Cu topăncl și cu barșone, 
Părinții le mortt de fonie !

*

*) dohann— tutuuâ. 
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tară cetește disertațiuuea sa: ,.Luesulu 
și urmările lai tristei tarea fiindă lu
crată cu destulă diligință, a fostă ascul
tată cu plăcere. Presidiulă propune și 
adunarea primesce, ca atâtă predica ros
tită în s. biserică, câtă și disertatiunea 
catită iii adunare se se dea spre critisa- 
re preoțiloră Teodoră Sabou și Ioană 
Sonea.

Se hotăresce. ca adunarea viitore 
se se țină în Hă.șdate. De predicatorii 
este desemnată preotulă Seplacului I. 
Sonea, eră de disertante d-lă preotă din 
Hesdate Teodoră Sabou, după cari si
nodală s'a închisă.

La adunare au fostă de față, pre 
lângă curatorimea tractuală venită ca 
din oficiu și mulțl alțl ospeț.1. După ce 
se fini adunarea, d-lă preotă locală în
truni preoțimea la masa sa ospitală, er 
curatorele locală întruni curatorimea 
tractuală, arătândă fiăcare față cu ds- 
peții săi ospitalitatea străbună.

_________ S. 

Intemplări diferite.
Eiirtuiui de pe Murea-Negrâ și Bri- 

cnlîi ..Mircea4’. Pentru marinari prover- 
bulă e astfelă : Omulă propune și ventulă 
dispune. In adevără, briculă Mircea, de 
care amu vorbită deja, că va face o es- 
cursitine în Mediterana cu elevii școlei 
de marină, a întâmpinată în dilele de 
20, 21 și 22 Main, una din furtunile cele 
mai grozave pe Marea-N^gră. Deeă pen
tru armata terestră resbelulă e ocasimiea 
de a încerca omenii, pentru armata pe 
apă, încercarea cea mai mare e răsboiulu 
ce’lă întreprinde furtuna în contra va
sului. Furtuna e ocasia de a face din 
soldată uuă marinară, elă vSdăndu-se în 
fața pericolului și luptândă pentru a 
scăpa vasulă și vieța sa.

După programă, voiaj ulă bricului 
Mircea, publicată în „Monitorulă Ofi- 
cială“. cuprindea două părți. In partea 
I-a, dela 25 Main pănă la 17 Iunie, tre
buia să rnergă dela Sulina la Constanța, 
Yalta, Sevastopol^. Odesa și er Cons
tanța. pentru a deprinde ecliipagiulă cu 
manevrarea pânzeloră în mare, lucrulă 
nu e totă una cu manevrarea pânzeloră 
în portă seu pe Dunăre, unde vasulă 
nare mișcări și oscilațiunl și totdeodată 
pentru a se face vasului dre-carl repa- 
rațiuni de întreținere la Odesa.

Partea a doua a voiajului trebuia 
se începă dela 18 Iunie, plecândă spre 
Constantinopolă și de aci spre Medite
rana pănă la Alger și Tunis și înapoi.

Omulă propune și ventulă dispune.
Pe când ecliipagiulă Mircea se afla 

la 20 Main aprope de Constanța, ocu
pată cu manevrarea pânzeloră pentru 
instrucțiunea omeniloră, Vineri dimineța 
începe uuă ventă puternică despre E.

Ciue dracu-a mai vedută 
Busuiocă în vîrfti de coste, 
Viganău pe fete prdste!

îțt

Frumușele ’să fetele,
Că le facă albelele;
Mai frumoși îsă feciorii,
Și de nu s’oră mâzgăli.

*
Hopa, tropa pe podele
La ola cu rumenele:
Seie draculă cum s’a unsă
Pe frunte nu i-a ajunsă!

*
Me dusei a peți ’ti Boiu
L'o fată cu șese boi,
Boii ’ml placă, boii suntă buni, 
Der fata-i de mulțl CrăciunI!

*
Mândra mea, care me sci’
Pagubă că nu-i aci,
Mândra mea, care ine teme, 
Betrânesce fără vreme.
Nu bătrâni, mândra mea,
Că cu nime n’oiu șede
Numai când nu mi-i vede.
Nu bătrâni, mândră dragă, 
Că cu nime nu-mi facă trebă, 
Numai când nu mi-i degrabă!

Maică, nu mai vine nime, 
Er te-i amări cu mine.
Dă-le, maică, băutură

N. E. Comandantulă esecutâ o voltă, 
pentru a eși mai în susă <le Constanța, 
ca cu acestă ventă să se întdrcă la Su
lina pe la insula Șerpiloră, când, pe la 
12 bre noptea, cerulă se întuneca forte 
repede, barometrulă scade, totulă anunță 
apropierea unei furtuni considerabile. 
Atunci briculă Mircea caută a fugi la 
largulă mărei, spre a-lu apuca furtuna 
câtă se pute mai departe de costă.

Pe la orele 4 de dimineță, Sâmbătă, 
marea devine oribilă, ventulă suflă în 
tempestă cu o ploe torențială. S a dis
pusă strîngerea pânzeloră cu repeziciune, 
s’a scoborâtă catartele, vergelele obiș
nuite, răinânendă numai cu două pânze 
mici, pentru a se guverna vasulă, acti- 
vândă în acelașă timpă și focurile la ma
șină. Ventulă continuă în noptea de 
Sâmbătă, spre Duminecă cu aceeași vio
lență, plbia torențială te orbea, cădendă 
fără cea mai mică întrerupțiă. Briculă 
Mircea lupta cu valurile, cari deveniseră 
enorme, inse era învinsă, căci era jucă
ria loră, avea mișcări brusce și desordo- 
nate în tdte direcțiunile, astfelă că ună 
catargă nu întârdiă a se rupe.

Duminecă la 22, furtuna pare că se 
mai linișteșce, în spre seră însă reîncepe 
cu o furiă mai mare și în noptea de Du
minecă spre Luni, 23 Maiu, furtuna a 
ajunsă la maximulă ei de intensitate. 
Ventulă sufla în tempestă, cu rafale vio
lente ; marea se demontase, valurile spu
megau și săreau pe d’asupra vasului, 
ploia cădea cu o furie nediscriptibilă, — 
ofițerii și ecliipagiulă stăteau în apă pănă 
la glesne — era ceva oribilă de vădută.

Luni dimineța, 23 Maiu, timpulă, o- 
dată cu ridicarea barometrului. începe a 
se liniști și atunci, calculândă punctulă 
unde se afla vasulă dusă de ventă, a- 
vendă necesitate de reparațiunl și pro- 
visiuul, s'a vedută că portulă celă mai 
apropiată de unde se găsea era Con
stantinopolă. Dela Constanța furtuna a 
dusă briculă la Constantinopole.

Comandantulă vasului, d. Eustațiu, 
făcu imediată casulă cunoscută d-lui mi
nistru Bălăceanu, care a intervenită ca 
să se aprobe de Sultană intrarea bricu
lui Mircea în Basin și facerea tuturoră 
reparațiuniloră. S’a comunicată aseme
nea acesta comandantului flotilei și mi
nisterului de resbelă.

Ecliipagiulă în complectulă seu se 
află sănătosă. Comandantulă e încântată 
de acestă întâmplare, preparându'șl ast
felă omenii pe neașteptate pentru voia- 
julă în a doua parte, care va continua 
dela Constantinopolă în Mediterana.

In aceleași dile de furtuni, alte vase 
cari s’au găsită în mare au fostă mai 
puțină norocite ca briculă Mircia, căci 
aflămă că „Apollo“ ală Societății austri
aco Lloyd pe drumulă dela Constantino-

Se nu ine cate la gură; 
Dă-le. maică, de mâncare 
Să nu mă cerce de mare.
Nici n’ani dinți, nici n'arn măsele. 
Că-au cădută ca vai de ele!

*
Socră, sberă, pane acră, 
De te-ai coce câtă te-ai coce 
Ca măicuța nu te-i face ;
De te-ai edee-unu ană șl-o veră 
Totă îi rămâne amară !

*
Orbă am fostă, ori ddră betă. 
Când am pornită la ’nsurată. 
Frundă verde ’n codru desă 
Totă lumea șl-a alesă 
Ce-a fostă verde și frumosă 
Ce-a fostă bună și mai fălosă. 
Der eu. Domne, am alesă 
Ce-a fostă mai rău în ovesă: 
Trei fire de neghinuță, 
O mândruță c’o murguță 
Lăc-omiam că-i gazdă mare 
Șl-o luai de peste vale.
Săracele sutele 
Cum mărită mutele. 
Me ’nbiaiti și eu la sută 
Și luaiu și eu o mută.
Când o vădă la focă ședendă 
Par' că-i ursii mormăindă: 
Când o vădă nepieptănată. 
Par’ că-i buha împănată, 
îmi dă blidulă nespălată 
Și lingura de sub pată. 

polă la Sulina a pierdută ună matelotă 
care s'a înecată, asemenea a pierdută 
ancora și două catarte și alțl mateloțl 
suntă bolnavi în spitalulă dela Sulina.

Convocare.
Despărțemântulă XVII ală „Asso- 

ciațiunei transilvane pentru literatura ro
mână și cultura poporului română îșl va 
ține adunarea ț/enerală din estă ană la 11 
Iulie st. n. a. e. 2 ore p. m. în localita
tea scolei gr. cat. din Reghină, la care 
se invită toți membri și iubitorii de cul
tură. Obiectele ce se voră pertracta voră 
fi cele ținetdre de adunarea generală.

Reghin ă, la 18 Iunie st. n. 1888.
Comitetulă desparțementidui XVII.

Patriciu P. Barbu, Or. Abs. Todea,
directoră. secretaru,

Petrecere.
Societatea „Concordia11 din Blașiu 

va arangia o „petrecere de verău, Luni, 
la 25 luniu st. n., în grădina lui C. Com- 
șia din Veza. Inceputulă la 3 ore după 
amedă.

Prețulă de intrare de personă 50 cr. 
v. a., de familiă 1 fi. Stipra-solvirI și 
oferte marinimose, primindu-se cu mul- 
țămită, se voră cuita pe cale diaristică.

In casă de tempă nefavorabilă se va 
amâna petrecerea pe 26 a 1. c.

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

BerlinQ. 21 Iunie. — Zedlitz a 
reliisată de a fi succesorulu lui 
l’nttkammer în ministerulu prussiană.

Actulu de amnestiă alu împăra
tului Wilhelm II va fi conformii 
celui dată de reposatuhl împeratu.

Berlinu, 21 Iunie. — Politia a 
espitlsnlft pe corespondenții de aici ai 
cjiarelorii francese „Gaidois“ și „flfu- 

din causă că au scrisă artieulî 
malițioși în contra împăratului Wil
helm.

Principele Bismark sufere erășî 
de nerrahpu, ca întotdeuna după 
mari iritațiunl.

Imperatulu se va muta (Jilele 
aceste la Friedrichskron.

Parisu. 21 Iunie. — Președin
tele republicei Carnot a comunicată 
consiliului de miniștri respwtstdil îm
păratului Germaniei la telegramele 
de condolenfă. prin care se alătură 
împăratulu Wilhelm la cuvintele 
esprimate în favârea susținerii bu- 
neloră relation! între ambele pu
teri.

Petersburgu, 21 Iunie. — Ța- 
rulă a retușată a primi propunerea 
ministrului de resboiu privite re la 
sporirea îndoită a numărului ba- 
talioneloră de reservă. pentru că 
o asemenea înmulțire ar îngreuna 
prea tare financele imperiului și 
afară de acesta situațiunea politică 
actuală nu justifică nicidecum o 
mesură, ce ar merge așa departe.

C. r. priv. Riunione Adriatica di 
Sicurta m Triest. La 30 1. t.r. a ținută 
acestă Societate adunarea generală și a 
serbată totodată iubileulă de 50 de ani 
alu esistenței sale, la care a fostă de 
față afară de numerose somității și Di- 
rigentulă secțiunei ungare ală acestui 
institută a consilierulu int. și deputată 
Domnulu Baron Friederică Podmaniczky. 
Locuitorii patriei nostre au documentată 
totdeuna față eu acesta institută ună 
viu interesă, deorece acesta este umilă 
dintre institutele care a înrădăcinată și 
cultivată în patria nostră acestă forte 
însemnată și binefăcetore instituțiune de 
asigurări. Riunione Adriatica di Sicurta 
opereză de cinci decenii în Ungaria, și 
dela începutulă activității sale s’a bucu
rată totdeuna de simpatia și sprijinulă 
din partea marelui publică. O urmare 
naturală a acestei bune voințe generală 
a fostă continuata înflorire și întărire a 
acestui institută, astfelă, că acuma este 
unulă dintre cele mai mari și însemnate 
institute ale Monarchiei austr. ung. și 
conducătorii presenț-I ai acestei societăți 
oferă garanția oă ’șl va păstra și mai 
departe aceeași posițiune, care i-a stiC- 

cesă a șfo câștiga prin o purtare pr ■- 
venitore, punctuală și consciinciosă. Din 
darea de seină pe anulă 1887 estragemă 
următorele date mai importante: Asigu
rările pe vieță contractate în anulă 1887 
să urcă la suma de 9.(>57,496 florini ca
pitală și 33,037 fl. rente. Fondulă de 
asigurare este cu finea anului de 45.555. 
050 fl. capitală și 120,803 fl.rentă și arată o 
sporire de 3.750,286 fl. capitală și 28,717 
fl. rentă. Venitulă premieloră a fostă 
de 2.082,231 fl. și a întrecută pe acelă 
din anulă precedentă cu 326,274 fl. 
Pentru cașuri de morte și vieță a ajunsă 
spre distribuire 831,815 fl. și afară de 
aceea s’a reservată netto 223,206 fl. 
Reserve premieloră este de 9.043, 
103 fl. și arată față cu anulă trecută 
o sporire cu 887,887 fl. Intrarea pentru 
premiile de asigurare contra casuriloru 
elementare se urcă la 8.015,810 fl., pen
tru contra asigurări s’a cheltuit 3.280,539 
fl. Păgubile au costată 5.939,822 fl., din
tre cari a aparținută 2.324,105 fl. contra 
asigurăriloră. Afară de acestea a trebuită 
să se reserveze pentru daune neresolvate 
netto 211,296 fl. Reserva premiiloră pen
tru contulă propriu este de 1.477,012 fl. 
pentru asigurări contra incendiului 10,829 
fl., pentru asigurări de transportă, re
serva specială pentru asigurări în contra 
grindinei în suma de 450,000 fl., a ră
masă neschimbată. Portofoliu premiiloră 
pe dioriă s'a urcată la 18.606,845 fl. — 
Despăgubirile făcute de cătră societate 
dela esistența ei înedee se urcă la suma 
de 141 milidne florini. Bilanțulă totală se 
închee cu ună profită de 292.391 fl, 08 
cr., din cari după scădămentulă împăr- 
țiriloru după statute și a altoră 10.000 fi., 
cari din incidentulă, că a împlinită so
cietatea 50 de ani de esistență, s'a de
dicată cassei de economii și de în
grijire a amploiațiloră, s’a hotărîtă îm
părțirea unei dividende de 52 fl. Socie
tatea posede cil ultima Decemvre 1887 
(afară de eapitalulă acțiiloră de 4 mi
lidne fl. cu solvirea de 1.600,000 fl. în 
banii reserve în suma de 11'/., milidne 
florini.

C’iirsulft pieței Brașovu
din 21 Iunie st. u. 18Sb

Bancnote românesc! Cump. 8.4^ Vend. 8.50
Argintii românescu . r 8.42 ,. 8.46
Napoleon-d’ori . . . ji 10.— „ 10.01
Lire turcesc! . . . 41 11.30 ,. 11.35
Imperiali..................... 10.30 ,. 10.35
Galbini.................. n 5.89 „ 5.^2
Scris, fonc. „Albina“6u „ 101.- ,. —.—

5",'r »• : o 1i 98- ,. 98.50
Ruble rusesc! . . . li IU— 112.
DiscontulU .... 6'/s--8" „ pe anu.

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

Renta de aurii 4°,.....................................100.65
Renta de hârtia 5",............................... 87.55
Imprumutulă căiloru ferate ungare . 151.00
Amortisarea datoriei căilorti ferate de

ostu ungare (1-ma emisiune) . . 95.81 >
Amortisarea datoriei căiloril ferate de 

ostu ungare (2-a emisiune) . . 126.—
Amortisarea datoriei căiloril ferate de 

ostu ungare (3-a emisiune) . . 115.—
Bonuri rurale ungare........................... 105.21)
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.90
Bonuri rurale Banatd-Timișu . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare.......................104.75
Bonuri rurale transilvane .... 104.30
Bonuri croato-slavone....................... 104.—
Despăgubirea pentru dijma de vinu 

ungurescu.......................................... 99.75
Imprumutulu cu premiuln ungurescu 127.—
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedmului......................  125.-
Renta de hârtii austriacă .... 79.60
Renta de argintă austriacă .... 81.15
Renta de auru austriacă...................... 110.55
Losuri din 1860   137.75
Acțiunile băncei austro-uugare . . . 863.--
Acțiunile băncei de credită ungur. . 289.25
Acțiunile băncei de credită austr. . 292.60
Galbeni împărătesei ....................... 5.94
Napoleon-d’orI.....................................10.01
Mărei 100 împ. germane....................... 61.97’ ,
Londra 10 Livres sterlinge .... 12650

Bursa de Bucuresci.
Cotă oficială dela 5 Iunie st. v. 1888.

Cump. vend.
Renta română 5"/„ . . . 90- 91.-
Renta rom. amort. 5"/„ . 91.',2 92-'h
Renta convert. 6"/0. . . 89.— 90.—
Impr. oraș. Buc. 10 ti-. . 35.- 38. -
Credit fonc. rural 7"/„ 105.— 106.-

ILI», i» ii r •' io 89.’/, 70?/.
,, ,. urbau 7u/„. . 107.— 107?/,

«*0H H 11 11 /u • • 98.- 99.—
’1 1* 11 • 85.'/2 86.—

Banca naț. a Rom. 500 Lei. . 945.— 960.—
Ac. de asig. Dacia-Rom. 220.- 225.—
Ac. de asig. Națională.
Auru contra bilete de bancă . 16?/, 11-
Bancnote austr. contra auru. . 2.— 22.—
Auru contra argintă seu bilete 16.— 16?/,
Florină valore austi'iacă 2.01 o

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.



Nr 12S. GAZETA TRANSILVANIEI. 1888

Dela comitetulă centrală electorală ală comitatului Brașovu.
Nr. 28-1888.

PUBLICAȚIUNE.
Din partea comitetului centralii electoralii alo comitatului Brașovil se tace 

cunoscută în înțelesulă art. de lege XVIII ex 1876, cum-că listele, respective 
■ atalogele provisorice ale alegetorilorîî <le deputațl pentru dieta țerii suntă com
puse pentru acestă anii în ambele cercuri electorale, ce stau sub conducerea 
acestui comitetil centralii electorala.

Catalogulil generalii ala tuturoru alegetorilorîî din ambele cercuri electo
rale este espusil la vederea fie-căruia în bironlil presidentului comitetului centralii, 
er catalogele singuraticei orii comune suntă espuse în casa satului a fiecărei co
mune. Ele se pota vede de orl-și-cine în amintitele locuri din 5- 25 Iulie st. 
n. a. c. în presența vre-unui funcționarii, a. m. dela 8—12 ore er p. m. 2--6 
<’>re >e potil lua și copii de pe ele.

Fie-cine pote reclama în contra catalogului respectivii referitorii la propria 
sa personă; afară de acesta fie-cine este îndreptățită a reclama în contra vre
unei neîndreptățite luări seu lăsări afară din listele acelui cercii de care se ține 

presupunenda că ela însuși este luata în vre una din aceste liste.

Reelamațiunile se potil vede de ori-și-cine și fiecine ’și pote face obser
vațiunile sale la ele.

Reelamațiunile se facil in scrisă: într'ună scriptă se potă face reclamațiuul 
și pentru mai multe persone. Observațiunile de asemenea se făcu în scrisa și 
la fiecare scriptă au să se Iacă observațiunile separata. Reelamațiunile au să 
se facă din 5 până inclusive 15 Iulie a. c. st. n. : er observațiunile din 16 până 
inclusive 25 Iulie.

Reelamațiunile și observațiunile instruite cu documentele reeerute suntă 
de a se adresa subscrisului comitetil centralii electorală și au a se preda antistiei 
acelei comune în contra cărei liste s’a făcuta reclamațiunea.

Acestea se aducă la cunoscința publică pe lângă acea observare, că comi- 
tetulil centrală va decide asupra acestoril reclamațiuul și observațiunl în ședin
țele publice ce le va ține in 1 eventualii continuativii și în 2 Septemvre a. c. 
st. n. dela 9—12 ore a. m. și că aceste decisiunl se vortl țintea vedea de orl- 
și-cine în Orele de oficiu din 10- 30 Septemvre a. c. st. n.

Din .ședința comitetului centrală electorală ală comitatului Brașovu, ținută 
în 15 Iunie 1888.

lAxliub ISoll m. p., HDr- ZE^ried.. leitei,
Consiliaru regiu, vice-comite, președintele notară.

comitetului centrală.

Câștig laterală de 10 fi. pe fii 
tară capitală și iară risică prin 
vemjarea <le losurl plătibile în 
rate în sensulă articulului de 
lege XXXI din 1883.

Oferte primesce
Societatea de schimbă din Budapesta

Adler A Comp., Budapest.

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
â 5 cr. se potii cumpera în | 
tutungeria I. Gross, în libră-i 
ria Nicolae Ciurcu și Al
brecht Zillich.

Avisu d-loru abonați!♦
Domnii, ce se ahoneză din nou, se binevoiască a scrie adresa 

lămurită și sC arate și posta ultimă.
Totodată lacomă cunoscută tuturoru D-loră abonați, că mai 

avenul din anii trecut! numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„ Gazetei. “ precum și câteva întregi colecțiuni. pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

„Administrațiunea Gaz. Trans'u

la

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

abonamentu 1888
70

AMICULU FAMILIEI. Piară beletristică și enciclopedică-literară— cu ilustrațiunî.— Cursulă XTT. — Apare in 1 și 15 <]i 
a lunei in numeri câte (le 2—-3 cole cu ilustrațiunî frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifîce cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloră 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 tamiliei strivite de grijile vieței; și preste totă nisuesce a întinde tuturoră indivi<}iloră 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e 4 H., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMANII. Piară bisericescă, școlară și literară -— cu ilustrațiunî. — Cursulă XIV. — Apare in broșuri lunare 
câte de 2'A — 3'2 oble; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiunî, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențiiice-literarl; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și scirl cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară.—Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fi. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Golectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru.
.¥ umeri de probă se trimită țțratisii ori-cui cere.

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla Sz-ujvâr. Transilvania. m

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

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

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

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste anu, de I. Papiu. 
Ună volumă de preste 26 cole. Acest 
opă de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acesta soiu apărute 
pană acum — avendă și o notiță is
torică la fiă-care sărbătore, care arată 
tiinpulu întroducerei, fasele prin cari 
a trecuta și modul cum s’a stabilită 
respectiva serbătore. Prețulu e 2 fi.

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

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

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

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

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

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

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

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

Branda seu Nunta fatală.

Novelă 
de N.

Schiță

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

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

Probitatea în copilăria. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețulil 10 cr.

Hermanu și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantină Morariu. Prețulil 50 cr.

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

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

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

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

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

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

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

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

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii 16140 interesante și amu
sante. Prețulă 30 cr.

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

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învățămentulă intuitivă în folosulă 
eleviloră normali (preparandiall), a în- 
vețătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră pre- 
paraudială. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura ndstră pedagogică abia aflămă 
vre-ună opă, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră și învă- 
țătoriloră ca celoră în prima liniă in
teresați.

Spicuire din istoria pedagogiei la 
noi — la Român!. De V. Gr. Borgovan. 
Prețulă 15.

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popă, profesoră la 
gimnasiulă din Năsăudă. — Manuală 
aprobată prin ministeriulă de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulă de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețulă 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteanu, 
prof. gimn. Ună volumă de peste 30 
cole. Prețulu 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruță, profesoră. Opă aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulă de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendă composițiunl de tot.ă 
soiulâ de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința

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

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

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavriiil Trifu profesorii preparan- 
dialil. Prețulil 80 cr.

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

MiculQ mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumoșii ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplară broșurată 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 fmmose. Prețulă 
unui esemplară e 10 cr.; 50—3 fior ; 
100=5 fi.

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

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

Tipografia A. MUREȘJANU Brașovă.


