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NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I lanuariu 1887 st. v., se va începe nnft nou 

abonasneutft, la care învitămu pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Prețuit! abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: 

pe trei luni 3 fi.
„ șăse ,, 6 ,,
„ unu anu 12 „

Pentru România și străinătate: 
pe trei luni 10 franci 
„ ș6se „ 20 „
„ unu anu 40 „

Abonarea se p6te face mai ușorfl și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațilorti de păn’acum li-se recomandă 
a însemna pe cuponO numSrultî fâșiei sub care 
au primitu diarulu.

Domnii cari se vor îl abona din nou se binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a artta și posta ultimă.

Adniinistrațiunea.

Brașovti, 16 Decemvre 1886.
Precând se făceau pregătiri pentru esposi- 

țiunea regnicolară din Pesta, care s’a ținutu în 
1885, foile maghiare ne imputau, nouă celoru 
dela „Gazetă," lipsă de entusiasmă în fața aces
tei „măiețe și patriotice4' întreprinderi.

Noi amu răspunsă atunci, că avemu des
tule năcasur!, că nu mai putemu birui povara 
grea a dăriloru și impositeloru de totă felulu și 
că pentru planulu de a se arangia o esposițiune 
costisităre, numai cu scopu de a satisface vani
tății,ord, șovinismului maghiarii, nu suntem u în 
stare a ne însufleți.

Amu espriraatu atunci dorința ca să se a- 
mâne acăstă întreprindere pentru alte vremuri 
mai bune, când miseria va mai dispără din țără 
și când șovinismulu ungurescu se va mai răcori.

Când s’a deschisă esposițiunea, în Maiu 
1885, cu pompă estraordinară, amu scrisu : „Pesta 
s’a îmbrăcată în haine sărbătoresc!, ea apare în 
tătă strălucirea luxului, celu desvâltă de un șiru 
lungii de ani, dinaintea curții regale și a iluș- 
trilortt visitători de pretutindenea. Ce contrastă 
între strălucirea din capitală și miseria din regată.11

Șoviniștii ne-au lu atu în nume de rău bine- 
voitoruhi nostru sfatu și ni l’au pusu în contuhi 
nepatriotismului. In urma acăsta ce altceva pu- 
teamu noi face decâtu să’i lăsămu să’și împli- 
născă dorința, pentru ca acum să plângă toți, 
guvernamentali și oposiționali, enormulu deficitu 
ce l’a causatu esposițiunea, care dreptu vorbindu 
n’a adusă decâtu unu folosii fdrte problematică ?

însăși foile guvernamentale suntă nevoite 
adi să condamne neprevederile guvernului, care 
nu s’a gândită la enormele cheltueli ce le pre
tindea o astfelă de întreprindere.

Ministrulă de comerță Szechenyi a presen- 
tată dietei proiectulă asupra creditului supli
mentară pentru esposițiunea țării. In acestă 
proiectă se oglindesce în cele mai triste colori 
„destoinicia financiară" a guvernului ungurescă. 
Din șăpte sute de mii fiorini, cu câtă prelimi
naseră artiștii financiari din Pesta cheltuelile es- 
posițiunei, s’au făcută peste 3 Va milidne. Acăsta 
ni-o spune „Pester Lloyd," făiă guvernului, a 
cărei chiămare e să acopere câtă păte risipa gu
vernului. Câtă trebue să fiă însă în realitate 
cheltuelile, din care nici vorbă nu mai încape 
că parte din ele s’a mai trecută sub alte titluri 
în bugetele diferitelor!! ministere, căci vorba ceea: 
o mână spală pe alta!

Proiectulă ministrului de comerță ne dă rari 
esemple de artă financiară. A prelimina cheltue
lile edificieloră esposițiunei cu o sumă și în rea
litate a cheltui aprdpe de cinci ori atâta ; a pre
limina instalațiunea, ornamentarea și altele cu o

altă sumă și a cheltuî în realitate de peste cinci 
ori atâta; a prelimina catalogulă esposițiunei cu 
o sumă și în realitate a cheltui de peste patru 
ori atâta ; a prelimina veniturile cu o sumă de 
aprăpe șăse ori mai mare decâtă s’a încassată: 
acăsta e o artă financiară, pe carea nu o putemă 
altfelă califica decâtă ca risipă financiară des
trăbălată.

Proiectulă ministrului are, pe lângă partea 
tragică, și o parte comică. Dreptă mângăere, 
ministrulă dice în proiectulă său, că parte din de- 
ficită se va acoperi din vendarea edificiului es
posițiunei, pe care l’a oferită comunei cu prețulă 
de ună sfertă de milionă. Cum a venită mi- 
nistrulă la idea d’a consola dieta cu acăstă ofertă 
nu scimă: dăr scimă, după cum ne spune „Pes
ter Lloyd", că comuna capitalei n’a acceptată 
oferta ministrului din mai multe temeiuri, între 
care unulă e: că n’are ce face cu ună edificiu 
superfluu.

Astfelă rămâne, ca deficitulă să-lă plătăscă 
statulă din punga contribuabililor^, și încă ună 
deficită enormă, căci amintita foiă guvernamen
tală dice, că a socoti cheltuelile esposițiunei nu
mai cu trei milidne ar fi în contra adevărului, 
deărece în realitate fiăcare ministeriu și mai fiă- 
care ramură a administrați unei publice au fostă 
representate în câte ună pavilionă ală edificiului 
esposițiunei, fiăcare ministeră îș! are partea sa 
de cheltueli, împrăștiată în bugetulă său, așa ca 
să nu se bage de sămă.

Etă resultatele la cari a dusă o întreprin
dere făcută numai cu scopulă d’a ne ilustra va
nitatea și șovinismulă. ungurescă prin munca 
altora. Dăr și mai tristă e, că nu vanitatea și 
șovinismulă ungurescă acoperă deficitulă, ci totă 
cei nevinovați, contribuabilii, suntă cei car! au 
să asude muncindă a umplea golurile din vis- 
teriă. Cu o astfelă de stare financiară destră
bălată nu e mirare, că miseria cresce în modă 
îngrozitoră și că nevinovății contribuabili iau 
lumea în capă, emigrândă cu Recile de mii pe 
fie-care ană.

Organisarea armatei sârbescl.
Resultatele răsboiului cu Bulgarii au făcută pe gu

vernulă sârbescă să se ocupe seriosă cu organisarea ar
matei. Legea, cu totă că apasă cumplită asupra țării, 
a fostă votată de Scupeină cu aclamaliune, dovadă că 
Serbia, judecândă situațiunea politică generală, se pregă- 
tesce seriosă pentru eventualele evenimente.

Monitorulă militară r. serbescă ,»Woini List" pu
blică legea, care se basăză pe principiulă obligămăntu- 
lui militară generală și personală, care se întinde pănă 
la ală 50-lea ană împlinită, și în casă că persăna e în 
stare materială bună și sănătosă serviciulă se pote pre
lungi pentru administrația și intendanță pănă la 60 de 
anî. Pentru classele, care plătescă cea mai mare dare, 
obligamentulă militară este chiar duplu, fiindă îndatorate 
a ține în§ evidență permanentă, amăsurată averei loră, 
ună numără de cai pentru trenă. Numai deplina ne- 
destoiniciă scutesce de serviciulă personală; pentru cei 
cari susțină familii s. a., mai departe pentru fte :ven- 
tanții scoleloră superiOre, seminarieloră, scdleloră mili
tare, preparandieloră, în fine pentru astfelă de obligați 
la serviciu, cari au absolvată cu succesă instrucția mi
litară și esercițiile de împușcată la scolele medii, s’a in
trodusă ună timpă de presență mai scurtă decâtă celă 
normală — de doi ani — care se pote reduce pănă la 
trei luni. Recruții categoriei întâiu se înrănduescă în
dată după instruirea loră, în a doua chemare. Sfințirea 
tineriloră ca preoți și serviciulă de stată suntă legate 
de terminarea timpului de presență în armata perma
nentă. Armata e împărțită, ca și pănă acum, în trei 
chiămări, der acum primesce și chiăi-narea a doua cadre 
în care toți soldații trebue să absolve, după contingente, 
în fiăcare ană ună scurtă timpă de serviciu. întâia 
chiămare cuprinde classele de etate dela 20—28, a doua 
dela 28—37, a treia dela 37—50 de ani.

înarmarea, echiparea și aprovisionarea întregei ar
mate o îngrijesce statulă cu escepțiune de a treia chiă
mare, care se întrebuințăză numai în interiorulă țării și 
ai cărei soldați au înșiși să îngrijăscă de propria loră a- 
provisionare între granițele cercului loră politică respec
tivă. Formațiunea chiămărei ânteiu și a doua e deo
potrivă și se împarte în câte 15 regimente de in
fanteria â 3 batalione, 5 regimente cavaleriă ă 5 esca- 
drone, 5 regimente artileriă ă 4 baterii, 1 regimentă 
artileriă de munte cu 5 baterii, 1 regimentă pionerl cu 
5 bataliâne, 1 regimentă pontonieri cu 5 bataliâne, 1 re
gimentă artileriă de asediu, 1 regimentă de cale ferată 
și despărțămintele necesare de sanitari, trenă și de alte 
administrațiuni. Acăstă formațiune se păte oricând în
tregi, mări și spori cu decretă regală.

Lipsa de oficerl la trupe, de care a suferită Serbia 
în fiăcare espedițiune, se va înlătura prin o instrucțiune 
mai ușurată și prin o bună dotare a oficeriloră în re- 
servă; afară de acăsta ministrulă de răsboiu e împuter
nicită a înrola în casă de trebuință și oficerl din armate 
străine, asigurându-le beneficii însemnate și cu singura 
îndatorire, ca aceia în timpă de ună ană să se facă ce
tățeni serbesci. Suboficeriloră cari servescă mai multă, 
peste serviciulă activă de doi ani, li se dau bonifica- 
țiuni și anume după 12 ani de serviciu li se dă o func
țiune de stată corăspundătdre lefei ce au avut’o în urmă 
seu odată pentru totdeuna suma de 1200 franci.

Pentru înlăturarea lipsei celei mari de suboficerl, s’a 
introdusă în tăte scălele medii ale țării instrucțiunea mi
litară teoretică și practică și fiăcare tînără, care a îm
plinită 17 ani, e obligată a face eserciții militare și a 
trage la țintă în fiăcare Duminecă și sărbătore. Cei scu
tiți de serviciulă militară personală plătescă pănă la eta
tea de 50 ani împliniți o dare militară de o decime din 
întrăga dare anuală de stată în favorulă fondului militară. 
In casă de răsboiu, arestanții și cei ce se rănescă de 
sine formeză companii penale, care se întrebuințăză în 
modă potrivită. Descetățenirea nu se acordă nimărui 
înainte d’a-șl fi terminată timpulă de serviciu în chiă- 
marea ântâiu, ăr celoră din a doua chiămare li se per
mite, în timpulă absOlvării timpului de serviciu, numai 
în raportă cu referințele.

Papa în contra Italiei.
De câtva timpă demonstrațiunile anticlericale suntă 

totă mai dese în Italia, mai alesă de când guvernulă a 
adusă legea pentru treptata desființare a mănăstiriloră 
și a interzisă aședarea lesuițiloră din afară în Italia. 
Papa e fdrte amărîtă în contra guvernului italiană, și 
se vornea în timpulă din urmă chiar că va părăsi 
Italia.

Cu ocasiunea felicităriloră de crăciună ce i le-a 
făcută colegiulă cardinaliloră, Papa ținu o filipică con
tra Italiei, protestândă contra mișcării anticlericale jși 
contra situațiunei ce i s’a creată. Intre altele d‘se 
Leo XIII}:

„Felicitările sfântului colegiu îmi dau mângâierea, 
de care am acum mai multă trebuință, acum când răs- 
boiulă contra bisericei se aprinde totă mai violentă mai 
în tOte părțile. Regretă că inimicițiile se întindă asupra 
țăriloră catolice, mai alesă asupra Italiei, care a fostă 
alăsă de D-deu să adăpostăscă spre gloria ei pe eapulă 
supremă ală bisericei și care acum spre nenorocirea ei 
nu ține sămă și nu respectă îndatoririle ce’i incumbă 
de aci. In timpulă din urmă ataculă contra sfinteloră 
drepturi ale bisericei s’a reînoită mai aspru ca ori-când 
Ne-au luată și ultimele resturi ale averei bisericescl, 
au luată asupră-le administrarea tuturoră fundațiu- 
niloră pidse, sub pretextă că administratorii preoțescl 
le-au înstreinată pentru scopurile loră. Societățile ordi
nelor preoțescl suntă espuse persecuțiuniloră. Și pe 
când se întemplă acestea, guvernulă tolerăză comiție 
întocmite de atei și îndreptate contra bisericei. Starea 
de adi a bisericei e asemenea celei din primii trei 
secuii. “

In fine Papa declară, că trebue să protesteze săr- 
bătoresce încă odată contra situațiunii ce i s’a creată.
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luptătoriloră neobosiți, d-loră adv. Dănilă Lica și Ga
vrilă Mânu, pentru pasulă îndeplinită, precum și pentru 
sacrificiile materiale și ostenelele prestate, pentru și in 
numele nostru — au decisă, ca prin o deputațiune cât 
mai impunătâre compusă din cărturari și opincari, totă 
fii de grănițeri, să le înmâneze o adresă de mulț&mită, 
aderare si recunoștință.t •

Ajungendă însă acesta veste la urechile on. d-ni 
advocați, ne-au prevenită cu următorea scrisâre, îndrep
tată nouă la adresa d-lui parochă din Prundă, Tâderă 
Vrășmași, și pe care din firă în pără o lăsămă să ur
meze aici:

„Bistrița, în 29 Noemvre 1886. On. D-Sale Dom
nului Tâderă Vrășmași parohă gr. or. în Borgo Prundă".

„Amă înțeles, cumcă D-vostră pentru cererea, ce 
am așternut’o Maiestăței Sale Monarhului cu scopulă de 
a apăra drepturile foștiloră grănițeri față cu uneltirile 
intentate din mai multe părți, voiți a ne face nescai 
ovațiunl și adrese, ne grăbimă deră a Vă preveni cu 
următârele și anume:"

„Noi ne-amă împlinită datoria nâstră ca represen- 
tanțl ai foștiloră grănițeri, amă încercată a corăspunde 
după putință încrederei date din partea adunărei repre
sentanțiloră acelora ținută în 22 Februariu 1885 și pen
tru acăsta nu pretindemă nici ovațiuni, nici adrese, 
suntemă mulțămiți cu liniștirea consciinței nâstre, că 
amă făcut ce ne-a stătu in putere."

„De altă parte, decă d-vâstră voiți a arăta, cumcă 
consimțiți cu procederea nâstră, prin care amă desco
perită Maiestății Sale gravaminele foștiloră grănițeri, 
apoi caută se vă dechiarămă, cum că așa ceva nu va fi 
la timpă; pentru că în acelă casă din partea antago- 
niștiloră noștri se va privi o atare procedere ca âre- 
care agitațiune, și noi voimă ca așa ceva să nu se pâtă 
imputa nicidecum foștiloră grănițeri, apoi afară de aceea 
atare procedere pote tare ușoră provoca vre-o agitațiune 
din partea contrariloră noștri și încă însoțită de îndati
natele presiuni.

„Rugându-vă deră a întrelăsa ori și ce ulteriori 
pași în astă direcțiune, suntemă cu deosebită stimă ai 
D-Vâslre plecați.

Dănilă Lica, m. p. Gavrilă Mânu, m. p.
advocată. advocată.
Acesta este dăr cuprinsulă prețuitei scrisori cu 

care on. d-ni adv. Dănilă Lica și Gavrilă Mânu ne pre
vină chiar în momentulă, când deputațiunea compusă 
din foștii grănițeri și urmași de ai loră din cele 8 co
mune din Valea-Bârgăului era să plece la Bistriță și în 
numele întregei poporațiuni grănițere de pe acestă vale 
să le înmâneze o adresă de aderare, mulțămită și recu
noștință.

St. d-nl adv. — după cum prea bine scimă — 
ne ambițioși pe ovațiuni și adrese, și, avendă în vedere 
susceptibilitatea organeloră nâstre politice de astădi, pre
cum și funestele urmări ce ar pute proveni din acăstă 
a nâstră modestă manifestare, — ne râgă să întreiăsămă 
de-a face aceea, ce ne era datormța.

Ei bine, așa să fiă 1 Ne plecămă dorinței demniloră 
noștri apărători. Dăcă cu tâte acestea, ca nu cumva 
în ochii lumei românesc! și străine să aparemă ca âmeni 
timizi, mici de inimă și săraci de sufletă, nevrednici de 
marea viță din care amă odrăslită, nevrednici chiar de 
glorioșii noștri moși și părinți, nedemni de bravii noștri 
apărători. Abstrăgendă dela acestea, ca să ne indepli- 
nimă obligămentulă ce-lă datorimă acesloră doi vrednici 
anteluptători și neobosiți apărători ai sânteloră și juste- 
loră nâstre drepturi, să arătămă lumei mari, că și noi 
stimă prețui pe vrednicii noștri fii amăsurală fapteloră 
loră îndeplinite, ne permitemă a-i ruga respectuosă, ca 
celă puțină pre acestă cale să binevoescă a primi dela 
subscrișii în numele întregei poporațiuni grănițeresci de 
pre acestă vale espresiunea semțeminteloră nâstre pe 
scurtă manifestate în cele ce urmăză:

Domniloră advocați Dănilă Lica și Gavrilă Mânu,
în' Bistrița.

Representațiunea ce a-Ți binevoită a o așterne în 
urmarea împuternicirei nâstre d. dto 22 Februarie 1885 
Maiestăței Sale Înaltului nostru Monarchă, Impărată și 
Rege, Francisca Iosifă I, în audiența din 11 Noemvre 
1886, în causa Româniloră grănițeri din fostulă ală 11-lea 
regimentă de graniță Nr. 17, în întregă cuprinsulă ei 
este din inima și sufletulă nostru.

Pentru acăsta primiți cea mai sinceră a nâstră mul- 
ămire și recunoștință, cu rugarea respectuâsă ca și de 

aici înainte să fiți neclătite sentinele și adevărațî apără
tori ai drepturiloră Româniloră grănițeri din fostulă dis
trictă ală Năsăudului, — cari totdeuna voră fi cu voi, și 
suntă de cea mai firmă credință, că fiindu causa acâsta 
pe câtă de sântă și drâptă, și Dumnedeu va fi cu noi!

Valea-Bârgăului, Noemvre 1886.
Teodoră Vrășmași, parochă în B.-prundă, Simeonă 

Monda, protopopă gr. or. ală tractului Bistriței, Pavelă 
3eșa, preotă în Borgo-SusenI, Anchidimă Căndale, preotă 
gr. cat., Eliseu I. Dană, învățătoră normală, Ștefană Vrăș
mași, dascălă, Ilarionă Bosga, învățătoră normală, Dr. 
Slicolau Ilângănuță, medică sanitară de cercă în B.-prundă, 
Dănilă Purceille, în B prundă, Iacobă Onea, directoră 
școlară, lonă Andreica, Timoftei Albu, Ioană Hasnăși, 
Vasile Vrășmași, Paramonă Flămândă, Teofilă Vladă, 
Simionă StefănuțI, Iuonă Beșa, Larionă Dodulă, Alecsa 
Gîța, Vasile Gorea, Luca Gorea, Mihaiu Gîvană, Filipă 
3odașcă, Grigore Popă, Gavrilă Flămândă, Simionă Vrăș

Manifestatiunile Grăniterilortt. •> *
Valea Bârgăului, 2 Decemvrie 1886.

Onorate Domnule Redactorii!
Nelegalitățile și uneltirile ce se comiții din partea 

puternicilorii dilei, încependii de susă pănă joșii, față cu 
descendenții foștiloră grănițeri în ală II-lea Regimentii 
românii de graniță ardelenii — din mai multe corespon- 
dință, ce le-ați primită în timpulă din urmă, și mai bine 
din plânsârea așternută Maiestății Sale prea bunului nos
tru Monarchă , în audiența dela 11 Noemvrie a. e. prin 
bravii fii de grănițeri, și neobosiții anteluptători ai drep- 
turiloră nâstre, d-nii adv. Dănilă Lica și Gavrilă Mânu 
— Ve suntă pe deplină cunoscute.

Din tâte acestea și mai alesă din memorata plân- 
sâre, pe care ați avută bunătate a-o publica și în colânele 
prețuitei nâstre „Gazete» să pâte vede pănă la evidență, 
cu câtă vitregime suntemă tractați din partea guvernului 
ungurescă din B-Pesta și nu mai puțină și a organeloră 
sale subalterne.

E lucru evidentă, — nelegalitățile comisă, precum și 
uneltirile intentate din mai multe părți, ne document ezâ 
din destulă reaua întențiune a puterniciloră dilei față 
cu noi.

Cu mână profană — nerespectândă legile sustătore, 
călcându în piciore și nesocotindă drepturile și aședemin- 
tele sancționate de însuși Maiestatea S’a; voiescă și tindă 
a despoia pe foștii grănițeri și legitimii loră urmași de 
propria loră moșiă și avere, câștigată de moșii și părinții 
loră cu crunte sudori și mii de sacrificie prestate în 
sânge și avere mai bine de ună 'veacă pentru tronu și 
patria.

Puternicii <Jilei acăsta nu vreu să-o recunâscă — 
dăr consulteze istoria și le va documenta, întrebe estin- 
sele câmpii de luptă din Europa și le voră spune, — câtă de 
neînsemnată este pentru densele prețuia averei, pe care 
astădi o mână profană cercă a nî-o răpi, în proporțiunea 
sângelui cu care au fostă adăpate.

Onorate d-le Redactoră! Românii din ori și care 
unghiu ală țerei, și astfelă și foștii grănițeri în ală II-lea 
Regmt. Română de graniță Năsăudeană, căci dâră Români 
suntă și ei, — în timpuri grele și viforosă, în timpuri 
de restriște și grea încercare, când nu au mai putută 
suporta greutățile și nici suferi nedreptățile, abusurile și 
ilegalitățile dușmaniloră noștri de mârte; întotdeuna au 
alergată la treptele tronului, au apelată la simțulă de 
dreptate și echitate ală Monarchului ai căruia prea fideli 
supuși au fostă întotdâuna — și mângăerea niciodată 
nu li s’a denegată.

Esemplulă părințiloră l’au urmată și legitimii loră 
urmași, dovadă plânsorea așternută în numele foștiloră 
grănițeri năsăudenl în audiența dela 11 Noemvre a. c. 
Maiestăței Sale Monarchului, de cătră vrednicii fii ai na- 
țiunei, de bravii advocați, d-nii Dănilă Lica și Gavrilă 
Mânu.

încă cu ani înainte de acesta foștii grănițeri și 
legitimii loră urmași din fostulă Districtă ală Năsăudu- 
lui ardeau de ferbintea dorință de-a descoperi tronului 
năcasurile, asupririle și nedreptățile ce le îndurămă din 
partea guvernului ungurescă și a organeloră instituite de 
densulă. Ba' adunarea representanțiloră celoră 44 de 
comune foste granițere întruniți în Năsăudă la 22 Faură 
■1885 au și alesă o comisiune de 7 inși în persânele d-loră: 
Floreană cavaleră de Porțius, vice-căpitană în pensiune, 
Ioâchimă Mureșianu, Dănilă Lica, Gavrilă Mânu, advocați, 
apoi Vasile Popițană, lonă Mărgineană ces. reg. căpi
tani pensionați și Teodoră Vrășmași parochă în B-Prundă, 
— cari aveau să mergă la Măieslatea S’a Monarcbulă 
și:să descopere gravaminele foștiloră grănițeri dela Nă- 
săudă.

Neavendă mijlâce materiale, ca deputațiunea să 
pâtă pleca numai decâtă pănă la câștigarea acelora, 
lucrulă s’a amânată. In luna lui Faură 1885, voindă a 
se aduna de nou în Năsăudă representanții comuneloră 
grănițereșcij ca între altele să se consulteze și despre 
calea pe carea s’ar pute câștiga mijlocele materiale tre- 
buinciâsă — Cornițele supremă și comisariu reg. preste 
fondurile grănițeresci, baronulă Bânffy Dezso. prin ordo
nanța s’a de dato Bistrița luna lui Faură, amenință la di- 
solvare cu putere armată ședința representanțiloră gra- 
nițereșcl la casă dăcă pe <|iua susă numită s’ar întruni 
în Năsăudă. In urmarea acestora trămiterea deputațiu- 
nei la Maiestatea S’a s’a amânată erăși, pănă la o altă 
ocasiune mai favoritâre. —

Bravii fii de grănițeri și neobosiții anteluptători ai 
justeloră nâstre drepturi, d-nii adv. Dănilă Lica și Ga
vrilă Mânu, necruțândă sacrificie materiale, necruțândă 
nici ostenelele cu cari este astăzi împreunată străbate
rea la tronă, — în 11 Noemvre a. c. de multă oftata 
dorință a foștiloră grănițeri, o făcură faptă îndeplinită. 
Maiestatea Sa prea bunulă nostru Monarhii astăzi ne 
scie durerile, ne cunâsce necasurile nâstre și avemă bună 
nădejde, că ni le va sci și vindeca.

Foștii grănițeri și legitimii loră urmași din cele 8 
comune de pe Valea-Bârgăului — fiiloră bravi și ante- 

mași, Maftei Moldovană, Costană Dania, Simeonă Brusă, 
Grigore Vladă, Leonte Moldovană, Tâderă Flămândă, Pa
velă Moișană, Mihaiu Bența, Constantină Lăzăruță, lonă 
Ruciucă, Grigore Moișană, lonă Filișcău prin (Vrășmași), 
Tâderă G. Brujă, Nicolau Rusă, Dumitru Moișană (prin 
St. Vrășmași). Tâderă Cormoși, Nicolai Ostalișă, Tâderă 
Monda, Grigore Griulă, Ilie Gerasimă, Panlilimonă Gîța, 
lonă Moroi, Cosma BugnarI, Macsimă Moldovană, Dorof- 
tei BugnarI, Nechită Holbură (prin Vrășmași), Larionă Moi
șană, Vasile Rusă, Nleolae Hasnășă, Ștefană Hasnășă, 
Petre Galbină (prin Hasnășă), Toma Albulă, Petre I. Cur- 
teană, Cirică Sucilea, Tâderă Corciu, lonă Buraga (prin 
Vrășmași), Vasile Hângană, lonă Tanca, llie Galbină, Mi
haiu Bălană, Cirilă Curtenă, Grigore Rusă, Petre Ilie 
Vrășmași, Iacobă Vladă, lonă Gr. Tanca, lonă C. Bă
lană, Grigore Beșa, Ștefană Lăzăruță, Dumitru Lăzăruță, 
Petre Fironia Curtenă (prin Vrășmașă), Petre Vrășmașă, 
Pavelă Tanca, Simeonă Vladă, lonă Gîvană. toți locuitori 
foști grănițeri și fii de grănițeri din comuna 13. Prundă.

Ioană Doioga t. abs., Constantină Cioplău Păve- 
leană, Ștefană Gica Cionca, Iacobă Năcuță (prin Cionca,) 
Ilie Cionca, Alexandru Pașcană, Vasile Șută, Nicolae 
Rusu, Maftei Vodă, Damiană Șutu, lonă Taluța, Ioană 
Păveleanu, Dumitru Ciâncă, Macedonă Cionca, lonă 
Cionca, lonă Șutu (prin Șutu,) Toma Păveleană, S efană 
Ciorba, Andronă Burbulea, lonă Doioga, cantoră și pro 
prletară a crucei de argintă pentru merite câștigată, 
Ioană Rinziș, Vasile Georgița, Macsimă Rînziș, Larionă 
Georgiță, lonă Rață, Simionă Lazurca, Petre Bosga 
Rinja, lonă Rinziș, Ioană Slefanuță (prin Doioga,) Para
monă Galbină, Macsimă Cionca, George Rinziș, Simeonă 
Galbenă, Maltei C. Doioga (prin Șutu,) Dănilă Cionca, 
Dumitru Pavelenu, Nicoîau Cionca, Toma Doioga, (prin 
Pinticană,) lonă Pinticană, Verlolomeu Lăzurcă, Dănilă 
Bosga, Iacobă Rînziș, supralocotenentă în pensiune, toți 
foști grănițeri și fii de grănițeri locuitori în B.-Tiha.

Ioană Buzdugă, parochă și protopresbiteră onor. 
Leo Buzdugă, preotă capelană, Dănilă Șutu epitropă 
școl. și bis. Simeonă Pahone dascălă, Larionă Șută, 
Grigore Puțură, George Șonca, Iuonă Pahone, lonă Ilia, 
Ionică Șută, Nicolae Dană, Zaharie Pahone, Larionă Șută, 
Irimie Tonage, Simeonă Cristea, Simeonă Macra, Vasilie 
Hogiu, Simeonă Hulpia, Ioană Nedoi, Simeonă Sdrobău, 
Ciforă Țarcă, Ciforă Popă, Damaslină Sdrobău, Tâderă 
Sdrobău, Grigore Bodica, Simeonă L. Sdrobău, Ilie Sdro
bău, Simeonă Tomuța, Nicolae Șută, Grigore Badiu, lonă 
Bad.ulă, Macedonă Popă, Larionă Șotă, Tâderă Popă, 
Simeonă I. Porcilană, Nicolae Timbusă, Maximă Țarcă, 
lonă Lazară, lonă Popă, Pavelă Hogiu, Antonă 
Andrea, Dănilă Țarcă, lonă Pică, Constantină Puțură, 
Petre Baci, Toderă Badiu, Vasilie Trifană, Tâderă Șotă, 
Vasile Hogi, Larionă Lucuța, Larionă Andreica, Tâderă 
Tomuța, Mihailă Rotundă, Maftei Ursu, Dănilă Trifu, 
Eremie Someșană, Maximă Pahome, Leonă Torcileană, 
Vasile T. Hogiu, lonă Cortuș, Neculai Țarcă. Toți foști 
grănițeri și fii de grănițeri locuitori în comuna B. Joseni.

(Subscrierile voră urma.)

SOIRILE DILEI.
Ministrulă de comerță Szechenyi ’șl-a depusă în 

cameră proiectulă asupra creditului suplimentară pentru 
esposițiunea țerii. Pentru edificii s’au preliminat 366,000 fl. 
pe când în realitate s’au cheltuită 1,333,000 fl.; pen
tru dulapuri, instalaținne și ornamente s’au preliminată 
60.000 fl., dăr s’au cheltuita peste 300,000 fl.; cata- 
logulă esposițiunei s’a preliminată cu 20,000 fl. și costă 
85,000 fl., și, pe când se socotiseră veniturile din ven- 
darea lui ânteiu cu 10,000 fl , apoi cu 50 000 fl., 
în realitate au fostă 9800 11. Pentru âspeții francezi 
s’au cheltuită din visteriă deci de mii de florini. Dăcă 
guvernam^ntalulă „Pester ,Lloyd« dice că ar trebui să 
trăiască Offenbach, ca să pună în musică o asemenea 
artă financiară, ce trebue să dicemfi noi? Adecă nu noi. 
ci — punga' nâstră are să cjică, ea are să acopere ri 
sipa guvernului ungurescă, negreșită câtă va mai 
putea și ea.

—x—
Ministrulă română Sturza a plecată la Viena, ca 

să începă negocierile pentru convenția comercială.
—x—

In viia șcâlei de viticultură din Promontoră s’au 
găsită în pămăntă trei arătători romani de milurl din 
timpulă lui Marcu Aureliu și prin acăsta s’a dată și de 
o parte a vechei șosele romane. Afară de acăsta s’a 
găsită ună cosciugă de copilă și mai multe monede din 
timpulă lui Probă.

—x—
Următârea tristă statistică ne dă o nouă dovadă 

de „fericirea1' în care ne scăldămă. In cele dinteiu ijece 
luni ale acestui ană au emigrată din Austro'-Ungaria în 
America, după cum arată biuroulti statistică americană, 
33,819 persâne, față cu 22,625 în aceeași periodă a a- 
nului trecută. Din Austria, mai alesă din Galiția, au 
emigrată 14,839, față cu 9525 în anulă trecută; din 
Boemia 8430 și din Ungaria 10,550. Dintre cei 33,819 
emigranți suntă, în cifră rotundă, 20,000 bărbați, 10,000 
femei și restulă copii. După ocupațiune suntă 5000 me
seriași, 5000 agricultori, 6000 dilerl, 2500 comercianți, 
500 medici, învățători, musieanțl ș. a., 1000 fără pro
fesiune.

—x—
Ni se scrie din Paradia: «Marți în 9 (21) De- 

cemvre c. s’a alesă cu aclamațiune medică In cerculă
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Varadia d. Dr. Valeriu Olariu. D-lă jude cercuală ală 
Verșețului a condusă actulă de alegere corecții și înțe- 
lepțesce, ceea ce’i servesce spre onâre. Noi, represen- 
tanții comunali, îi gratulămă din inimă d-lui Dr. Olariu.» 

—x—
Corii nou de plugari s’a înființată în Chișineu sub 

conducerea lui Ioană Șiumanu, membru ală cunoscutului 
corii de plugari din Chiseteu. Noulă corii va cânta sânta 
liturgiă în sărbătorile Nascerii Domnului. Felicltămă pre 
noulă corii de plugari și pre membrii lui I

—x—
„Pol. Korr,< publică scirea, că în timpulă din 

urmă se observă unii mare și viu comerță de esportu 
în porturile Dunărei de joșii. Mai alesă suntă neguțători 
englesl cari, folosindu-se de răsboiulă vamală ală Ro
mâniei cu Austro-Ungaria, cumpără mar’ cantități de 
porumbă și relativă cu preță eftină.

—x—
Preotulă Ballhasar Modrussits din Lipova, ducen- 

du-se în Bezedek să facă maslu unui bolnavă de mârte, 
la întorcere fu atacată de patru individ!, dată josă din 
cară și jefuită de banii ce’i avea la dânsulu.

—x—
Capelani militari cl. II în reservă suntă numiți: 

I6nă Draia, Ambrosiu Tătaru și Teofilă Moldovană. 
Sublocotenenți în reservă suntă numiți: Ștefană Popovici, 
Nistoră Vărăreanu, Sabină Popovici Barcianu, Moise 
Savu la reg. 31 de inf. Cădeți locțiitori de oficeri în re
servă suntă numiți: Ștefană Cosma în reg. 64 de inf., 
Gregoriu Bârseanu in reg. 2 de inf.

—x—
Preolulă Geo.'ge Guga din Valea-Iepii a primită 

dela ministrulă Trefort. 50 fl. — Pentru ce părinte? ’
—x—

Școla de moșită din Oradea mare primesce pentru 
cursulă de instruire din vâră mai multe frecuentante cu 
ajutoră de stată. Petițiunile se înaintâză, pănă la 15 
lanuariu n. 1887 celă multă, cătră directorulă institutului 
Dr. Markus Konrad, în Oradea mare. La petițiuni se 
alătură certificată de moralitate, de sărăciă și de nascere.

—x—
In 21 Decemvre n., lonă Dubles din Cujiră a omo- 

rîtă pe adjunctulă notarială lonă Alexie, care voia' să 
îndeplinăscă o esecuțiune contri lui Dubles.

—x —
Judele din Șaroșă, lângă Dicio-Sân-Mărtină, a dis

părută cu bani oficiali.
—x—

„Ifju Erdăly“ (Ardealulă tînără) e numele unei foi 
comerciale ce va apără dela 15 fanuariu n. în Clușiu 
totă la 14 dfile. — Dâr Ardâlulă bătrână în ce parte a 
lumei o fi? _________

De sub cetatea lui Radu Negru, 
în 17 Decemvre 1886.

(Alegeri municipale în comitatulă Făgărașului). In 
15 Noemvre a. c. s’au ținută alegerile municipale în în- 
tregă comitatulă Făgărașului cu care ocasiune abstrăgăndă 
dela comuna mare Făgărașă, din 44 de* membri ce au 
fostă să se alegă s’au alesă 43 Români și ună Maghiară 
în cerculă Șercaei, ce este a se atribui slăbiciune! preo- 
țiloră Modorcea și Boeră1 din Gridă și notariului Morariu 
din Vadă, cari au înduplecată pe alegătorii români să 
alăgă pe acelă neromână.

Acest ă resultată însă este numai la aparință, căci 
în faptă s’a anulată deja alegerea din trei cercuri, eră 
cea din cerculă Scoreiului, după cum se vorbesce, încă 
să fiă în ajună de^a se anula la cererea unui Ungurașă, 
Albert Pista, care s’a lăudată în tâte părțile că a îngri
jită elă ca, să se strice și acăsta.

Și mai șei, acp tâte se potă întâmpla, căci sciută 
este câtă de tare se persecută Românii pe tâte terenele. 
Ca resultată amă ave dâră din 12 cercuri electorale ale
geri anulate în 4 cercuri, seu cu alte cuvinte, pentru 
una a treia parte a membriloră trebue să se țină alegeri 
nouă, căci numai așa credă contrarii noștri, că pote după 
atâta terorisare totuși voră pute scâte ici colo câte ună 
Ungură.

Avemă însă firma convingere, că alegătorii în frunte 
cu inteligința ’șî pricepă pe deplină sfânta datorință ce 
o au cătră națiune și cătră vitalele ei interese, și 'și voră 
face datoria ca nisce adevărați Români, âră dâcă totuși 
s’ar mai afla undeva licăi, ca cei numiți mai susă din 
cerculă Șercaiei, aceia merită să se arate în publică și 
de sigură răsplata loră va fi disprețulă națiunei.

Dâcă vomă cerceta causa anulărei alegeriloră, apoi 
cjău cu greu o vomă afla, și fiindă că stă lucrulă așa mă 
voiu reslrînge a face cunoscută numai procederea pâte 
ne mai pomenită și unică in feliulă ei față cu anularea 
alegerei din cerculă Recei.

Inteligința din Făgărașă, — fiă disă spre onorea 
ei, încă din bună vreme a compusă o listă despre can- 
didații, cari ară fi să se alâgă în singuraticele cercuri și 
a hotărîtă totdeodată ca amploiații români, cari ca afari 

au votă, să nu se alâgă de membri. O gână și o cerce
tare ne mai obicinuită s’a introdusă contra bravei inteli- 
gințe și pentru acâstă faptă legală și atâtă de nevinovată. 
Înțelegerea inteliginței s’a făcută tuturora cunoscută spre 
orientare, cu tâte acestea însă d-lă vice-comite Grămoiu 
s’a lăsată să se alâgă în cerculă Recei și Iacobă Pepe- 
neciu, vice nofariu prim comitatensă, crescută și ajutată 
la studii de atâtea și atâtea ori cu bani colectați dela 
Români, s’a lăsată să se alâgă la Veneția inferiâră. D-lă 
Grămoiu, necăpătândă nici măcară ună votă, a cădută, 
âră d-lă Pepeniciu fu alesă cu influința frațiloră lui, cari 
amenințau, că dâcă nu se va alege domnulă loră, apoi 
ei și cu partida loră voră vota cu Ungurulă Olgyai, des
pre ce a mai fostă relatată în «Gazetă». — Lucrulă a 
fostă pusă deja la cale astfelă ca să se strice prin acâsta 
atâtea voturi românesc! și să se arate că nimeni nu se 
uită în gura inteligenței, spre a o discredita. D-lă vice- 
comite cădendă dec! ca ună snopă—fără grăunțe — la 
alegerea din comuna sa natală, spre a putâ totuși strica 
causei și a terorisa pe alegători, face recursă contra ale
gerei, în urma căruia s’a ordonată cercetare, la care unii 
martori neputându-se presenla în Făgărașă s’a trimisă 
comisiune la fața locului pe spesele loră, care înfățoșin- 
du-se în comună, nâptea, cu o rară stricteță și c’ună ne
meritată zelă a cercetată afacerea, încâtă nu ne-amă pu
tută esplica causa pentru ce și toți ne întrebamă, că ce 
o să mai fiă și acâsta?

Toți au spusă, că acea alegere a decursă în tâtă 
regula și în deplină libertate și că d-lă Ioană Degenariu, 
comptabilulă «Furnicei*, sosindă în Recia înainte de în
ceperea alegeriloră și fiindă întrebată de inteligința de acolo, 
că ce s’a decisă în Făgărașă, le-a spusă, că s’a statorită că 
amploiații, cari ca atarî au din oficiu votă, să nu se alâgă. 
Acâsta o-a privită d-lă Grămoiu de o ilegalitate și abusă, 
pe acâsta șl-a basaf.ă recursulă și în adevără, spre cea 
mai mare mirare și indignare a tuturoră, ne-amă pome
nită cu o resoluțiune, că pe basa celoră constatate mai 
susă se anulâză alegerea. Fiă-ți de bine d-le Grămoiu 
ai arătată că ca unâltă în mâna altora sci să surpi cu 
câta contrariloră voința inteligenței române ai acelei in
teligențe binevoitâre, care deși ’ți cunâsce slăbiciunile to
tuși totdâuna te-a apărată de loviturile, ce ți s’au apli
cată de unii șî de alții, te-a apărată și mai aștepți încă 
să te apere în multe.

Mai mare serviciu ai face D-ta causei generale, dâcă 
mergândă pe propriile piciâre câtă de câtă ai avea cu- 
ragiulă a le spune și acelora, cari te îndâmnă la atare 
ținută, a le spune starea adevărată a lucrului și a-i scote 
din falsele loră idei, că aici în comitatulă Făgărașului 
poporulă și inteligința română ar fi numai nisce eloțl și 
nu și-ar cunosce datoria și drepturile ce le au cătră ei 
înșiși și cătră interesele și onârea națională. Fă dom
nule acâsta și apoi fi convinsă, că ai ajutată causei 
comitatului, și vei putea totdeodată ajuta și la întărirea 
reciprocei bune înțelegeri, căci ori și ce sforțare nena
turală contra liberei și legalei voințe și lucrări a Româ- 
niloră din acestă comitată se va zădărnici de sine sâu 
și va arăta mai curândă sâu mai târdiu fatalele ei re- 
sultate.

Acum este la rândulă nostru a ne face datoria în 
tote cercurile electorale așa după cum ne eartă legea și 
după cum pretindă dela noi adevăratele interese ale 
acestui comitată locuită curăță de Români, căci străinii 
dispară, și a arăta acelora cărora le stau la disposițiă 
atâtea și atâtea mijloce de terorisare și presiune, a-le 
arăta că suntemă cu multă mai conscii de chemarea 
nâstră, decâtă ca să ne potă terorisa și să ne abată de 
la libera esercitare a legaleloră nâstre drepturi.

întâi a cădută pâșu, la urmă să cacjă sacu ! Vomă 
vedâ. Despre resultată Vă voiu incunosciința.

Olteanulă.

Ultime sciri.
Parisu, 26 Decemvre — „Le Mațin“ pu

blică o depeșe din Petersburgu, care spune că 
nisce agenți englezi cutreeră Bulgaria și Ru- 
melia întărîtândă populațiunile contra Rusiei și 
proinițându unirea Macedoniei cu Bulgai-ia decă 
se va rechema prințulu de Battemberg.

DIVERSE.
Necrologu. — Constantinii Popasu, fostă comersantă, 

președinte ală Eforiei scâleloră centrale române de relig. 
gr. or. din Brașovă, membru ală comitetului parocliială 
dela Biserica Sf. Nicolae din Scheiu, membru ală sino
dului și ală Comitetului protopresbiterală în protopopi- 
atulă I. ală Brașovului, membru ală Gremiului română 
de negoță levantină în Brașovă, membru în consiliulu 
de administrația la institutulă de Credită Albina în 
Sibiiu și delegatulu aceleia la filiala din Brașovă, mem
bru ală Associațiunii transilvane pentru literatura și cul
tura poporului română și ală altoru Reuniuni de ^cultură 
și binefacere, după ună morbă scurtă a încetată din vi- 
âță la 14/26 Decemvre 1886 la 8 ore diminâță în 

etate de 75 de ani, după împărtășirea cu sfintele taine. 
Despre acâstă irreparabilă perdere, încunosciințămă cu 
inima plină de durere pe tote rudeniile, pe amicii și cu- 
noscuții reposatului. Rămășițele pământesc! ale neuita
tului defunctă se voră așeeja la loculă de odihnă Marți 
in 16/28 !Decemvre în cimitirulă Bisericei Sf. Nicolae 
din Scheiu. Cortejulă funebrală va pleca din edificiulă 
gimnasiului română la 2 âre p. m.

Brașovă, în 14/26 Dec. 1886.
Ioană Popasu, Constantină Popasu, Maria [Ghi- 

diu, Elena Popasu, Emilia Popasu, fii. Andrei Ghi- 
diu, protopopă, ginere. I. Popasu, Episcopulă Caranse
beșului, frate. Const. I. Popasu, vără. Ecaterina Po
povici, Aretti Mincu, cumnate. Fiă-i țărina ușâră și 
memoria binecuvântată.

Constantină Popasu, multă meritatulă președinte 
ală Eforiei șcâleloră centrale române de relig. gr. or. 
din Brașovă, nu maij este între cei vii. Nobilulă său 
sufletă astătji la 8 bre de diminâță șl-a părăsită locașulă 
pământescă. După ună serviciu de 11, ani, plină de zelă 
neobosită și stăruință împreunată cu abnegațiune de sine, 
în vârstă de 75 de ani trecândă la cele eterne, a lăsată 
Eforia și Șcâla lipsită de ună conducătoră valorosă 
și probată și da ună adevărată părinte ală scoleloră 
nâstre. Despre acâstă durerâsă și profundă 'simțită, 
perdere încunosciințămă pe toți amicii scâleî și a- 
derenții culturei naționale. Corpulă multă regretatului 
defunctă se va espune în sala cea mare a gimna
siului română. Cortegiulă funebrală va pleca dela 
edificiulă gimnasială JMarți în 16 (28) Decemvre Ia 2 
ore p. m. cătră cimiteriulă bisericei Sf, Nicolae din 
Scheiu, unde voră fi depuse remășițele pământescl spre 
eterna odihnă.

Brașovă, în 14 (26) Decemvre 1886.
Eforia scâleloră centrale române.

Veneția în aeru. — Din Savile lângă Udine se 
scrie cu data 21 c.: „ErI s’a observată aci o mărâță o- 
glindire aeriană (fata morgana). Pe ceră se arătă deo
dată dintr’ună subțire noră tabloulă suprafeții mării, 
luntre ușâre se hățînau pe valuri și ună vaporă tăia 
valulă undulătoră, peste care zăcea o ușâcă negură ; 
tabloulă acesta însâ dispăru repede și o mare de case 
apăru, devenindă totă mai clare în conturulă loră, pănă 
ce se recunoscură bine palaturl, biserici și catedrale, 
pănă ce în fine biserica Sf. Marcu și turnulă ei făcură 
să dispară ori-ce îndoială, că în aeră se reoglinda ta
bloulă Veneției. Aparițiunea făcu o adâncă impresiune 
arătându-se cetatea laguneloră în tâtă splendârea ei în 
înălțimea cerului, lncetulă cu încetulă se disolvă tablo
ulă și se prefăcu în negură.

Baia reginei din Madagascar. — In Parisă se con
sideră dreptă probă a unoră bune relațiunl între Franța 
și Madagascară, că reședințele francesă a putută asista, 
împreună ca totă Curtea și cu miniștrii, la baia solemnă 
a reginei Ranavalo Majatka 111. în vîrstă de 24 de ani. 
Asupra acestei ceremonii, ce se întâmplă în toți anii 
odată, se mai relatează: Serbarea baiei s’a făcută cu 
mare pompă în Tananarivo. Reședințele francesă avea 
loculă de onâre pe ună taburetă aprâpe de regina. Și 
ceilalți agențl streini și consuli au asistată Ia serbare, 
dâr conformă unui obiceiu vechiu, trebuiau să șâcjă pe 
pământă. După baiă regina îșl puse bijuteriile de aură 
și mărgăritarele trimise de președintele Republicei fran- 
cese. In fine toți cei de față au fostă stropiți cu apa, 
în care se scăldase regina.

Bani mâncați de șoreci. — .Răsboiulă' află că 
ună țărână bogătană, agonisindă suma de 10,000 Iei în 
bilete de bancă și vrândă sâ’și ascundă comâra de frică 
hoțiloră, a pusă tâte biletele într’o olă, pe care a astu- 
pat’o bine c’o pândă și apoi a îngropat’o în pământă. 
Bietulă țărână nu’sl închipuia că și în pământă se află 
făcători de rele, dâcă nu totă așa de inteligenți, dâr totă 
așa de periculoși ca și hoții cu două piciâre, de care se 
temea elă. Peste câtă-va vreme, omulă nostru vru să-și 
reviduâscă comâra și desgropă âla; dâr care nu fu des
perarea sa când, în loculă bileteloră de bancă, găsi nu
mai bucățele mici de hârtiă rupte și făcute sdrobă, ca 
și cum ară fi fostă tocate cu satîră! Afurisiții de șârecl 
îi roseseră totă avutulă! Nenorocitulă luă âla așa cum 
se afla și alergă într’ună sufletă la BucurescI la Banca 
națională, unde povesti cu lacrimile în ochi cele ce i 
s’au întâmplată. Directorulă respectivă, plină de com
pătimire la jalea țăranului, îlă asigură, că va examina 
bucățelele de hârtiă și dâcă va constata că în adevără 
suntă resturi din biletele de bancă, i se voră da altele 
în locă. Aflămă că păn’acuma s’au constatată peste 7000 
lei. Țăranulă nu mai pâte de bucuriă.

Din Siberia. — Acum câteva luni ună căpitană 
tânără, Gomanoff, a fostă primită în cercurile oficiale 
rusescl din Stambulă și avea intrare la tâte festivitățile 
oficiale. Acum câteva dile elă primi ârășl o invitare la 
ună demnitară rusă. Când căpitanulă întră în casa a- 
cestuia, feciorulă ii primi pardesiulă și’lă conduse spre 
salonulă de primire, unde stăpânulă casei îlă declară de 
arestată. S’a constatată că tânărulă nu era ună căpi
tană, ci ună abilă falsificătoră de bani, care a scăpată 
din Siberia cu două surori.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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Qlursulâ Ia bursa de Vlona Bimrsa, de Bueuresci.
din 23 Decemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 5°/0 . . . 103 90
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 93.40 
[mprumutulit căilorfi ferate

ungare..........................151.50
Amortisarea datoriei eăi- 

lorfi ferate de ostii ung.
(1-raa emisiune) . . . 99.60

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 126 —

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 119 30

Bonuri rurale ungare . . 104.— 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.— 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă .............................. 104.25
Bonuri cu cl. de sortare 104.25 
Bonuri rurale transilvane 104 —

Bonuri croato-slavone . . 105.52 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................ —.—
Imprumutulii cu premiu

ung.................................. 120 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 122.50 
Renta de hărtiă austriacă 82 25 
Renta de arg. austr. . . 83 35
Renta de aură austr. . . 111 60 
Losurile din 1860 . . . 137^20
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 876 —
Act. băncel de credită ung. 303.50 
Act. băncel de credită austr.293.40 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ..................5.97
Napoleon-d’orI .... 9.97
Mărci 100 împ. germ. . . 61.87 
Londra 10 Livres sterlinge 126.20

Cota oficială dela 23

Renta română (5%). 
Renta rom. amort. (5°/0)

» convert. (6°/0) 
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 
Credit fonc. rural (7°/0) .

», » (5%) •
» » urban (7°/0) .
’ » » (6%) '
* . » (5°/o) ■

Banca națională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom.

« » * Națională
Aură contra bilete de bancă 
Bancnote austriace contra a

Decemvre st. v. 1886.
Cump. vend.

917s 927a
92Va 93^2
86— 87—
34— 35—

1.05— 1057a
87^ 88*/4

102— 1027a
93— 94—
84— 85—

500 Lei 1020 1030
264 268
202 204

. . 17.7* 17.74
îră. . 2.01 2.02

Cursulu pieței Brașovu

din 24 Decemvre st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.44 Vând. 8.46

Argint, românesc . . . . . . » 8.40 • 8.42
Napoleon-d’orI . ... . . . » 9.94 » 9.97

Lire turcesc!..................... . . > 11.30 » 11.33

Imperial!......................... . . > 10.30 • 10.33

Galbeni.............................. . . » 5.95 > 5.97

Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 » 101.50
Ruble Rusesc!................. . . » 116.— » 117.—

Diseontulă . . . * 7—10°/9 pe ană.

generală.

Scutu contra ernei!
Frumose! cilldurose! elegante! eftine! Im

permeabile contra frigului și umedelei suntă .-

Jachetele de ernâ bărbătesc!
lucrate în I. fabrică de Jachete bărbătesc! din Viena cu prețuia 
ne mai pomenită și de necredută eftină de numai

1 fl. 80 cr.
Jachetele mele de ernâ bărbătesc! suntă cele mai căldurose 

ce și-le pote cineva gândi și pe lângă acesta celă mai sănătoșii 
vestmântă, căci ține corpulă caldă, apără de răceală, să potrivescă 
pe or! ce corpii și prin enorma loră eftinătate tacă sensațiune

20,000 bucăți deja vândute.
Or! cine doresce a avea o Jachetă frumăsă, căldurăsă și durabilă să 

facă îndată comanda, căci incurgu comenzi enorme și depositulfl în celă mai 
scurtă timpii va fi desfăcută. — Se potă procura singură și numai la

Wiener Jacken - Export - Gescîiiift
A. Gazis, ’Wiexi, III, ISolosiitzgasse 8/66.

La comandare este suficientă observarea, decă să fiă mare, mijlocia 
seu mică. Se trimite cu posta în tăte părțile lumei în 24 ore cu rambursă, 
său trimițendu-se prețuia înainte. 4—5

Nr. 14687/1886.

Publicatiune,
referitore la comercianțl, meseriași și fabricanți!

Cu 31 Decemvre a. c. espiră mandatulă bărbațiloră de încredere 
aleși pentru ofîciolatulă de meserii pe anulă 1886 în numără de 20, 
prin urmare fiindtî necesară o nouă alegere a altoră 20 de membrii 
pentru anulă 1887 , — se aduce comercianțiloră, meseriașiloră și fabri- 
canțiloru spre sciință, cumcă acostă alegere se va ținea în 30 Decem
vre a. c. înainte de prâncțu la 9 6re în sala casei sfatului 
din piață.

Toți comercianții, meseriașii și fabricanții aflători pe teritoriulă 
orășenescu posedă dreptulă activă de alegere, pe când dreptulă pas- 
sivu de alegere numai aceia comercianțl, meseriași și fabricanți, cari 
plătescă celă puținu 25 fl. v. a. dare de câștigă său aceia, cari în sen- 
sulu art. de ■ lege XLIV din 1881, suntă liberi de dare. Bărbații de 
înciedere, cari cu finea anului acestuia au să repășăscă, se potă realege.

Alegerea are se se facă prin bilete de alegere; la cererea a 10 
membri, se p6te esopera și prin aclamațiune.

Br aș o vă, în 22 Decemvre 1886.

Magistratidu orășenescu.
3—3 ca foră industrială.

abonamenta e

pe anulă 
„Amicult Familei.“

Revista beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiuni. 
Cursulă XI. — Anulă 1887.
Va eși în l-a și 15-a di a lunei în numeri de câte 2—3 cdle; 

i va publica poesii, romanuri, novele, schițe, piese teatrali, studii 
sociali, articlii sciențifici, amănunte de instrucțiune și distracțiune ș. a.

Prețulă de abonamentă pe anulă întregă e 4 fl. — pentru 
România 10 franci — lei noi plătibili și în bilete de bancă și în 
timbre

1887 la
„Preotulu

Revistă bisericăscă, scolastică și literară.
Cursulă XIII. — Anulă 1887.
Va eși în broșuri lunare de câte 28/« ■—37\ cdle; și va pu

blica articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia 
mulțime de predice pe Dumineci, sărbători și diverse ocasiuni, — 
mai departe studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari.

Prețulă de abonam, pe an. întregă e 4 fl. — pentru România 
10 fr. — lei noi plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștali, 

și-’șl vortl pute procura cu prețuri reduse numerose
poștali.
Abonanții vortî primi unele premii de valore 
din edițiunea nostră.

Colectanții prhnescu gratis totu atu patrulea esemplaru.
Numeri de probă se trimitu gratis ori cui cere.

Tragemu mai departe atențiunea publicnlui nostru cetitorii și asupra tuturora scrieriloru apărute în 
edițiunea nostră și anunciate în unu catalogu deosebitu ce se trimite gratis ori-cui îlu cere. Er în apropierea 
serbătoriloru Crăciunului și anului nou, ne luămu voiă a recomanda, pe lângă alte numerose scrieri pentru 
tinerime ce se află de vândare la noi, ca — dara potrivită de serbători — următorele Cărți de 
rugăciuni:

Mărgăritarului sujetului.
Carte bogată de rugăciuni și cântări bisericescl fdrte frumosă ilus
trată. Numără peste 300 pagine. Prețulă unui esernplară broșu- 
ratîî e 40 cr. legată 50 cr. legată în pânză 60 cr. legată mai fină 

80 cr. — 1 fl. în legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritaru sufictescu.
Cărticică de rugăciuni și cântări bisericescl — frumosă ilustrată, 
pentru pruncii școlari de ambe sexele. Cu aprobarea Iurisdicțiunei 
sup. bisericesc!. Prețulă unui esemplu broșurată e 15 cr. — legată 

22 cr., legată în pânză 26 cr.

opuri 7

t

Oârticicâ de rngâciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe sexele. Cu mai multe iedne fru- 
mdse. Prețulă unui esernplară trimisă franco e 10 cr.; — 50 
esemplare costau 3 fl.; 100 esemplare 5 fl. v. a. (Edițiune pentru 
gr—cat. și altă ediț. pentru gr. or. Să se noteze: care

V isulft
Prea-curatei și Prea-sântei născătdre de Dumnezeu, 
mai frumdse . rugăciuni cătră Mama Domnului și 
nostru Isusă Christosă, cu ilustrațiuni. Prețulă unui esernplară tri

misă franco 10 cr., 50 es. 3 fl. 100 es. 5 fl. v. a.

edițiune se cere.)

urmată de cele 
cătră Domnulă

A se adresa la „Cancelaria, Negruțiu“ în Gherla — Szamosujvâr — Transilvania, unde se 
cumperă și acții dela „Albina/ „Furnica/-' „Timișana/ „Ardeleana/ „Economultt^ și „Transilvania/
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