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NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIE!.1
Cu I lanuariu 1887 st. v., se va începe imă nou 

abonamente, la care învitămO pe toți onorați! amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Pretulu abonamentului:
5

Pentru Anstro-Ungaria:
pe trei luni 3 fl.
„ șese „ _ 6 „
„ unu anu 12 „

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

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

Abonațiloriî de păn’acum Ii-se recomandă 
a însemna pe cuponti numărulu fâșiei sub care 
au primită diarulu.

Domnii cari se voru abona din nou se binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a areta și posta ultimă.

Administratiunea.
5

„Iluștrii patrioți."
Brașovu, 17 Decemvre 1886.

Suntti unu soiu de 6meni cu totulu parti
culari aceia, de cari voimtl să vorbimu. Ei sg 
găsescu în t,6te statele înzestrate cu modernulu 
constituționalismu. Mai alesă însă îi aflămîi numă- 
roși în acele state, unde cultura e rămasă îndă- 
rgtu și înlocuită cu spoiala liberalismului vul
gară. Și dintre t6te statele aceste, mai vitregii 
dotate de mama civilisațiune, ni se pare, că 
statulă ungară ocupă rolulă de căpeteniă.

Acdstă convicțiune trebue s6-o câștigămu 
celu puțină, când privimu la legionulă de „iluștri 
patrioți,“ cari tăbărăscă în cete mari pe t6te 
potecele, oprindă în drumă pe pacinicii locuitori 
și asurdendu-i cu strigătele loră de „însuflețire/1 
cu sfaturile, propunerile și amenințările loru.

Vreți sg sciți cine suntti acești „iluștri pa
trioți" ?

N’aveți decâtu sg eșiți pe strade și ne rămă- 
șimu noug contra una, că abia veți face câțiva 
pași și veți da de vr’unu representantu ai acestei 
specie filoxerice, care nu este decâtu unu pro
ducții degenerată alu erei falsului constituționa
lismu și liberalismă din cjiua de a^i.

D6r dăcă voiți sg cundsceți natura adevă
rată a acestoru făpturi, ce s’au născută par’că 
cu scopti de a încurca treburile și a spori defi
citele, atunci priviți la portretulu ce li-lă face 
înșiși „iluștrii patrioți“ dela „Pester Lloyd" :

„Se aruncă în publică o ideă și iute și de
grabă o înhață câțiva domni — mai totdăuna 
unii și aceiași iluștri patrioți — cari atâtă de pu
țină se ocupă cu propriele loru afaceri, încâtă 
își potă consacra totu timpulu loru afaceriloru 
patriei. Odată pusă în esecutare idea, se creâză 
pentru fiăcare unu titlu și căruia guvernulu îi 
dă unu titlu — cu rari escepțiuni lăudabile — 
îi dă și mijldcele. Celu înzestrată în modă așa 
de norocosu însă trebue se-și justifice esistența 
sa, caută așadără să dea estindere întreprinderei 
și după cum a estins’o cere și o sporire a cliel- 
tuieleloră pentru „afacere“, care reclamă apoi 
grași personală mai mare și nouă cheltuieli. 
Astfelti cresce totă mai tare povoiulă pănă ce 
răpesce cu sine și pe ministru, care, chiar dăcă 
a avută în realitate unu momentu de cugetare 
și calculă rece, se vede deodată asurcțitu de sgo- 
motulîî unei îngrozitdre reclame. Publiculă este 
entusiasmatu, cei inițiați în afacere zîmbescă, 
ministrulu depune armele, și așa se resolvă lu- 
crulu de ordinară".

Tabloulu de mai susîi îl ti desfășură numita 
f6iă din incidentalii ne mai pomenitului fiasco, 
ce l’a făcută întreprinderea esposițiunei unguresc! 
din anulti treculu, o întreprindere, „în care s’a

aruncată ministrulu de comerciu orbesce, ne 
mai gândindu-se la cheltuielile petrecerei, ci 
mergându mână în mână cu opiniunea publică, 
care a luată parte la t,6te estravaganțele cu nes
pusă entusiasmu."

„Pester Lloyd" voiesce negreșitîi să scuse 
pe guvernă cu aceea, că l’a dusă cu sine po- 
voiulti „opiniunei publice". Dăr 6re cine a fă
cută acăsta opiniune, cine a produsă „nespu- 
sulu entusiasmu", dăcă nu chiar acei „iluștri pa
trioți", cari neavândfl altă ocupațiune mai se- 
ri6să înhață căte o ideă estravagantă spre a 
stdree dintrînsa deficite pentru stătu și câștiguri 
pentru pungile loru ?

Și 6re numai la „petrecerea" din anulă tre
cută să se fi produsă asemeni estravaganțe? Nu 
mergu t6t,e întreprinderile, scornite și esecutate 
de „iluștrii patrioți," pe acăstă cdrdă?

6re întreprinderea de a înființa ’cu grei 
bani institute de învățămentu maghiare în ținu
turi și comune românesci, unde nimeni n’are 
lipsă de scoli unguresc! și unde suntu mai mulți 
învățători decâtu școlari, nu este estravaganță?

Ore idea lansată de „iluștrii patrioți" de a 
se crea cu enorme cheltueli mulțime de funcțiuni 
nefolositdre, sub cuvântă de a se apăra mai bine 
„idea de stătu", funcțiuni, cari, neavândă unu 
altă scopă reală, servescu celoră ce le ocupă ca 
prilegiu de a se esercita de vreme lungă în spor- 
tulă denunțăriloră, ală spionagiului și ală prigo- 
nirei paciniciloră cetățeni nemaghiari, du este es
travaganță ?

Nu este 6re tdtă mișcarea șovinistă de ma- 
ghiarisare o astfelă de estravaganță nebună, ce 
ofere „iluștriloru patrioți" ocasiunea de a scdte 
din t6te posturile și posițiunile loră pe Nema
ghiari, ca să le ocupe ei?

Și guvernulu le lasă tdte să mărgă, lasă 
să fiă dusă de curentă, fără a se gândi la în- 
f-icoșatulu deficitu financiară și economică, mo
rală, socială și politică, ce trebue se-lu nască 
aceste periculăse „petreceri" și „estravaganțe."

Neobosită este într’aceea stăruința „iluștri
loru patrioți", căci suntu lacomi și nesățioși

Cestiunea bulgară.
UrmătOrea circulară, trimisă de ministrulă de es- 

terne rusă Giers cftțră ambasadorii Rusiei la Berlină, 
Constantinopolă, Parisă, Roma, Londra și Viena, o co
munică acum «Agenția Havas“:

Petersburgu, 23 Noemvre.
Excelența Vostră ar fi aflată deja că în fața stării 

de lucruri arbitrarie și anarchice, ce domnesce în Bul
garia, și a imposibilității de a urma vreună raportă cu 
guvernulă de faptă în compunerea sa actuală, generalulă 
Baronă Kaulbars, precum și toți consulii noștri au pă
răsită acestă țeră, precum și Rumelia Orientală. Gredă 
că e de trebuință să vă expună vederile împăratului în 
situațiunea ce resultă din acăsta.

Când prințulă de Battenberg a părăsită într’ună 
modă definitivă Bulgaria, cabinetulă imperială n’a ere- 
dută că e cu putință să părăsăscă în acestă stare de 
crisă ună stată creată de Rusia. Elă ar avea dreptulă și 
datoria să-i ajute ca să iăsă dintr’ensa. Acăsta a fostă 
misiunea generalului Kaulbars. Ea avea 2 scopuri: să 
dea sfaturi ămeniloră dela putere și să se încredințeze 
despre dorințele reale ale populațiunii. Sfaturile ce le-a 
dată generalulă Kaulbars guvernului de faptă fură acele, 
ce reclamau situația, adecă încetarea lupteloră dintre 
partide, liniștea spiriteloră, amânarea tuturora măsuriloră 
ce ar putea da naștere la nouă încurcături, pentru a da 
Rusiei și Sultanului posibilitatea de a se înțelege cu 
Puterile asupra celei mai bune soluțiuni ale crisei.

Cu tăte acestea, deținătorii puterii refusară de a 
da ascultare sfaturiloră generalului Kaulbars. Ei urmară 
cursulă violențeloră loră contra oricărei oposițiuni și 
convocară o adunare, care, alăsă sub ună astfelă de re- 
gimă, represintă propriulă loră partidă, der nicidecum

poporului bulgară. Generalulă Kaulbars fu nevoită să de
clare în consecință, că cabinetulă imperială nu va recu- 
născe nici regența, nici guvernulă, nici adunarea eșită 
din nisce alegeri ilegale, precum și nici o hotărîre ce 
ar lua.

Prima parte a misiunei — a sfaturiloră — era 
sfârșită. Rămânea cea d’a doua — ancheta asupra do- 
rințeloră populațiunei. — Elă nu o putea îndeplini la 
Sofia sub ochii guvernului. A trebuită să se ducă în in- 
teriorulă țărei și să se pună în contactă directă cu po- 
mlațiunea. Elă trebuia nu numai să cerceteze dorințele 
populațiunei, dăr și să facă cunoscute vederile bine-voi- 
t6re ale împăratului, ascunse său denaturate de agenții 
guvernului. Elă făcu acăsta deschisă, sinceră, în cjiua 
mare și putu să confirme prin proprii săi ochi certitu
dinea, că marea majoritate a poporului bulgară, încre- 
dințându se solicitudinei Suveranului Rusiei, invoca ocro
tirea sa pentru a fi sustrași dela opresiune, dăr că in
capabilă prin ea însăși de orice inițiativă, ea se lasă să 
fiă terorisată de minoritatea radicală.

In adevără, presența generalului Kaulbars în pro
vincie deveni semnalulă unei îndoiri de violențe din 
partea agențiloră guvernului contra tuturoră Bulgariloră, 
cari îndrăsniră să esprime sentimentele loră representan- 
lantului împăratului Rusiei și chiar contra supușiloră 
ruși. Invadară protestă generalulă Kaulbars contra aces- 
toră brutalități. Elă nu obținu dacâtă nisce răspunsuri 
evasive său nisce satisfacțiunl aparente.

Lucrurile ajunseră pănă acolo, încâtă cabinetulă 
imperială trebui să trimătă la Vama două bastimente 
d’ale marinei imperiale pentru a protegia consulatulă și 
supușii ruși și să-i atragă, la trebuință, dela actele loră 
de violință. Acăstă măsură nu impuse ună frâu atinge- 
riloră contra siguranței consulateloră și a supușiloră ruși. 
Generalulă Kaulbars s’a vădută atunci nevoită a declara 
d-lui NacevicI, că la primulă atentată ce ar fi îndreptată 
contra vre-unui supusă său protegiată rusescă, se va 
găsi în necesitatea de a părăsi Bulgaria împreună cu 
toți consulii.

Dăr nici acăstă declarațiă n’a avută resultată. Gu
vernanții avendă puterea în mână erau hotărîțl a nu 
usa de densa decâtă pentru a se manțină. Nemulțumirea 
ce creștea în țără nu-i intimida. Rescălele parțiale și 
isolate erau înăbușite prin forță. Propunândă Adunării 
alegerea prințului Valdemar de Danemarca ei își dedeau 
aparența de a voi să se conformeze previsiuniloră tra
tatului dela Berlină Trebuiau să fiă siguri, că nici ună 
prință n’ar accepta sarcina de a guverna țăra în astfelă 
de condițiunl. Realegerea prințului de Battenberg nu 
mai oferea sorți de reușită. Ea a fostă esclusă din 
nainte. Nu mai rămânea dictatoriloră decâtă să facă a 
se confirma părerea loră de cătră Adunare, a-o disolva 
și a forma ună triumvirată, care să rămână în capulă 
țărei.

In aceste condițiunl s’a sugerată ună mijlocă de 
împăcare. Una din cele dinteiu cereri ale generalului 
Kaulbars fusese formarea unui guvernă de fusiune, care 
să facă să înceteze laptele dintre partide, să împăciue 
spiritele, să amâne adunarea pănă se restabilesce ordinea. 
Sultanulă interesată ca și noi a grăbi terminulă acestei 
crise, deduse delegatului său ordinulă de a se înțelege 
cu generalulă Kaulbars. Elă povățui pe Triumvir să mo
difice composițiunea regenței, să facă să între în ea 
6mem din diferite partide, ce inspira destulă încredere, 
pentru a se putea trata cu dânșii, pe urmă să disolve 
adunarea pentru a convoca o nouă alăsă într’ună modă 
legală, când puterile s’ar fi înțelesă asupra alegerei unui 
prință și asupra condițiuniloră în cari ar putea lua 
puterea.

Ună momentă, dictatorii păreau a voi să între în 
acestă cale. Posițiunea loră era forte sdruncinată, căci 
discordia domnea între denșii, viitorulă loră era com
promisă. începură să negocieze cu șefii oposițiunei. Ne- 
gociările n’au putută reuși din causa încurajăriloră, ce 
ămenii dela putere au putută culege din afară și încredin- 
țându-se că nu voră fi pedepsiți prin absența orl-cărei 
inlervențiunl militare. Chiar de atunci, departe de a 
modifica regența în sensulă concilierei ei o complectară 
într’ună sensă și mai radicală.
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In presența acestei stări de lucruri o nouă atin
gere aducendu-se securității Cavasului consulatului ru- 
săscă din Filipopolă, fără ca să se dea satisfacțiunea ce
rută s’a prescrisă generalului Kaulbarsă și tuturoră con- 
suliloră ruși să părăsăscă Bulgaria cu totă personalulă 
loră. In același timpă s’a dată ordină năviloră marinei 
imperiale ce staționau la Viena să îmbarce pe supușii 
ruși' cari ar voi să părăsăscă țâra, unde nu suntă în si
guranță.

Acesta e mersulă urmată de cabinetulă imperială. 
Elă este conformă cu tradițiunile Rusiei, cu bună voință 
pentru națiunea bulgară, cu solicitudine pentru națiu
nea bulgară, cn solicitudine pentru pacea Orientului și 
a Europei. Rusia, care a creată Bulgaria, nu voesce 
negreșită să se atingă de independența sa. Ea voesce 
să i-o înapoeze. Ea are dreptulă și datoria de a nu 
permite ca poporulă bulgară, pentru care a luptată, — 
poporulă, care nu face politică, dăr care lucreză în or
dine și în pace și conține într’însulă germenulă viitoru
lui țării, — să fiă oprimată de cătră o minoritate de 
agitatori radicali depărtați dela calea loră națională și 
transformați într’ună focară de anarhiă, de revoluțiune 
și de ostilitate față cu națiunea, care l’a chemată la 
vieță și n’are altă dorință decâtă să i’o conserve.

Maiestatea Sa Impăratulă nu renunță la speranța 
de a ajunge la acâstă țintă. Maiestatea Sa va urma 
a’și da silințele sate. Voesce să o urmărăscă prin căi 
pacinice și fără a se depărta de tratate, câtă timpă ele 
voră fi respectate de celelalte puteri. In aceste condi- 
țiunl Augustulă nostru stăpână va aștepta desvoltarea 
cestiunii.

Binevoiți a da cetire de presența depeșă d lui Mi
nistru ală afaceriloră streine și de a-i lăsa copiă, decă 
E. S. o doresce. (semnată) Giers.

SOIRILE DILEI.
Amă amintită erl despre noua fâiă ungurescă bilu

nară ce va apără în Clușiu sub numele „Ifju Erdely“ 
sub redacțiunea lui Iosef Sandor. Ținta fâiei este ^promo- 
varea comerțului mag/uară și în prospectă se dice: „Dela 
1848. apoi dela 1867 avemă numai o religiunea: națiu
nea maghiară, o biserică: statulă maghiară. La cons
truirea acestui adăpostă comună lucreză aci fiecine,, care 
scrie, vorbesce și face comerță, care lucreză cu mâna 
ori cu idei*.  Kulturegyletulă a promisă sprijinulă său 
înlreprinderei acesteia. — Cum vedemă, idolulă orl-că- 
rei întreprinderi, de ori ce natură, este maghiarisarea. 
De aceea nici nu potă avea durată și viitoră asemeni 
întreprinderi.

*) 5 dintr’aceste s’au publicată în 
anulă trecută în Nr. 285 ală acestui 
stimată Z'ară.

In camera română, fiindă interpelată asupra ces- 
tiunei convenției comerciale cu Austro-Ungaria, d. Feri- 
chide, ministrulă de esterne, 4’ce că negocieri suntă în 
ajunu de a fi deschise, der formale nu suntă incepute.

—x —
In comuna Dealu au murită repede de difterită 8 

copii, 4 s’au bolnăvită. Mediculă de cercă ală Mercurei 
dă ajutorulă necesară.

—x—
Bogatele isvâră de'păcură, descoperite lângă Gelențe, 

în comitatulă Treiscaune, voră fi esploatate în modă ra
țională de Frideric Stern și soți, înființândă o rafinăriă 
de petroleu.

—x—
Reproducăndă după »Pestei’ Lloyd*  soirea despre 

ună duelă între studenții Moiscscu și >Aranyos“-Păscută, 
ne-amă esprimată mirarea, că foile din Bucuresci nu 

sciu nimică despre acestă casă. «România*  observă acum 
la acâstă scire: „Ce o mai fi și asta? Fecundă mai este 
și imaginația corespondentului ungurescă 1“ Va să dică 
soirea e falsă. Cu ce scopă o fi dat’o foia ungurâscă, 
dăcă nu d’a calumnia?

—x—
Vechiulă obiceiu d’a se împărți în calenele gratu- 

lațiuni de anulă nou s’a desființată în Budapesta, în 
urma unei hotărîrl a comitetului asociațiunei industriale.

—x—
Deputațiunea bulgară va trece prin Bucuresci la 

întârcerea pi, ca să câră o audiență la Regele.
—x—

„Agenția Havas*  e informată de direcțiunea poș- 
teloră și telegrafeloră din București, că comunicațiunea 
e întreruptă pe t6tă linia în România din causa marei 
zăpedl ce a cădută.

—x—
Exportulu de vinuri din județulă Buzău, România, 

a luată o schimbare îmbucurătâre, spune „Gaz. Buzăului*.  
Săptămâna trecută mai multe case din Viena și Parisă 
au cumpărată în Buzău câteva sute de butoie cu vină 
negru din recolta anului curentă cu prețurile dela 2,50 
pănă la 3 lei vadra.

—x—
Facemă cunoscută abonatiloru fiiei nâstre că, 

decă în dilele acestea s’a întâmplată să primescă cu în
târziere diarulă, causa e că n’a fostă provădută la timpă 
oficiulă poștală de aci cu mărci din destulă, așa că în 
cele din urmă amă fostă nevoiți a pune pe o parte din 
exemplare mărci de câte 2 cr. Amă dori ca în viitoră 
să nu se mai repete asemeni inconveniente.

—x—
Mâne seră Joi se va juca- la teatrulu germană , Dir 

wie mir*,  „Taub muss er sein“, »Ein Ritter derDamen», 
„Im Schlafe“. In aceste piese j6că rolurile principale 
comice Dir. Temele.

Mauifestațiunile Grănițerilortt.
Valea Bârgăului, 2 Decemvrie 1886.

(Urmare și fine a subscrieriloru la adresa de aderare și recunos- 
cință cătră d-nii Dănilă Lica și Gavrilă Manfl.)

Iacobă Turșa, Petru Turșa, Nicolae Rău, preotă 
gr. or., George Ghița, Petru Gafu, Maftei Șofracu, Si*  
meonă Popă (prin Guțn), Maftei Someșană, Tâderă George, 
Țarcă, Petre Buraga, Timofteiu Plantonă, Ilie Ghița, 
Dămastină Holbură, Simionă Popă, Alecsandru Popă, 
Vasile popă, Ciforă Manga, Pantilimonă Trifană, Mihaiu 
Bondriș, Constantin Ghița, Toma Gănău, Simeonă Ghița, 
Alecsandru Hulpea, Iacobă Holbură, Trifană Someșană. 
lonă Ghițană, Ionă Mistrică, Larionă Mănarcă, Simionă 
Mănarcă, Grigore Gănău, lonă Budăciană, Irimie Vîncă, 
toți foști grănițerl și fii de grănițerl din comuna B.-Mij- 
locenl.

Nicolae Bacia, Gavrilă Cosma, Grigore Bugnariu, 
Iuonă Barțoșă, Damastină Griga, lonă C. Băloiu, Ionă 
Belia, Costană Prundană, Flore Griga, George Tâmășoi. 
Ionă Părască, Alecsandru Boaca, Nicolae Onea, Irimie 
Prundară, Filimonă Tămășoi, Simionă Bonta, Simionă 
Rău. lonă Griga, lonă Bugnaru, Vasile Bugnariu, Floreâ 
Ursace, Ionă Părasea, Tâderă Bartoș, Nicolae Bartoșă, 
Iacobă Gabrihei, Iacobă Bacia, Iacobă Bugnariu, Pavelă 
Prundariu, George Uifăleană, Ionă Onea, George Rău. 
Ionă Rău, George Părasea, Ștefană Soreană, Mihlilă Ga
brihei, Cosma Tămășoi, Nicolae Cristiană, Iacobă Popă, 
lonă Tămășoi, toți foști grănițerl și fii de Igrănițerl locu- 
tori în B-Rușă.

Macavei Grigorescu, Zaharie Tănase, Chiforă Flă
mândă, Petre Galbină, Flore Sandulă. Filipă Bussu, Pe
tru Flămândă, Anchidimă Ghiță, Ionă Orbană, Tâderă 
Galbină, Ioană Brușă, Timoftei Vânca, Iacobă Tânasă, 
Ionașă Dană, Gavrilă Someșană (prin Iacobă Tana.se)'; 
toți foști grănițerl și fii de grănițerl din B.-Suseni.

Iacobă Rusă, parochă, Mihaiă Majerl, Leonă Să- 
rețană, Nicolae Curcană, Tâderă Bosga, Tâderă Bâca, 
Ciforă Măjerl, Macsimă Vidicană, Pantilimonă Budilică, 
Toma Tomoroga, Petre Hângană, Ștefană Pudilică, 
Grigore Rusă, louă Pudilică, Dumitru Pudilică, Ștefană 
Cr. Tomoraga, Maftei Belei, (prin Russu parochă); Ia
cobă Frișca, Dumitru Hângană (prin Rnsu); toți foști 
grănițerl și fii de grănițerl locuitori în Borgo-Mureșeni.

Vasile Pavelă, parochă, Simeonă Monda, parochă 
și protopopă, Tănase Ușeriu, Iacobă Monda, Șidoră 
Spumă, Grigore Nica, Popă Andronă, Ionă Turșa, An
drei Chițană, Ionă Badiu, George Cociorvă, Irimie Boncu, 
Ionă Purcilă, Ionă Albulă, Tâderă Hângană, Vasile Spumă, 
Simeonă I. Zaharie, Ionă Moișană, Ștefană Pasere, Ște
fană Tală, Vârtolomeu Mintă, Petre Stefă, Tâder Blân- 
deră, Simeonă Beșa, Filimonă Neamță, Sidoră Găină, 
Precupă Spînă, George Mintă, Matei Orban, Mihăilă Pă
răsea, Tâderă Spînă, Simeonă Prăluță, Ciforă Popă An
dronă, Grigore Purcilă, Iacobă Belei, lonă Turze, Petre 
Forfetă, Iacobă Spumă, Vasile Țigăroi. lonă Morară, 
Vasile Iacobă Drăgană, Andronă Stefă, Vasile Zacharie, 
Tâderă Frumosă, Tâderă Păscană, Tâderă Mironă Za
harie, Ionă Pavelă Mare, Tâderă Nica, Maftei Banu, 
lonă Vasile Pasere, Larionă T. Sălăgiană, Simeonă I. 
Petre Mintă, Vasile Ciurea, Constantină Zaharie, Dumi
tru Pavelă, Mironă Georza, Grigore Țigăroi și Gavrilă 
Mintă (prin Iacobă Monda); toți foști grănițerl și descen- 
denți de grănițerl, locuitori în B.-Bistriță.

Brașovă, 17(29) Decemvre 1886.
Erl, Marți în 16 Decemvre v., a fostă înmormân

tarea vrednicului bărbată Constantină Popasu, preșe
dinte ală Eforiei șcâleloră centrale române din Brașovă 
și fratele Prea Sf. Sale episcopului din Caransebeșă, 
lână Popasu. Corpulă repausatului a foită transportată 
încă de alaltă-eri în sala cea mare a Gimnasiului nos
tru de aici, care a fostă împodobită într’ună modă de 
totă potrivită și înaintea căreia atârna ună mare stâgă 
de jale. Imprejurulă sicriului, în care zăcea repausatulă, 
se depuseră vre-o douâ-spre-dece frumâse corâne, așa din 
partea episcopului Caransebeșului, din partea Eforiei șcâ
leloră centrale, din partea corpului didactică dela aceste 
șcâle, din partea gremiului levantină, din partea socie
tății tineriloră comercianțl, din partea casinei române, 
din partea institutului de credită «Albina" ele. Super- 
bulă locală, ce acuma era transformată într’o casă de 
jale, a fostă cercetată atâtă alaltă-eri sera la priveghiu, 
câtă și în decursulă dilei de erl de ună numărosă pu- 
publieă, atâtă română câtă și streină.

— Ceremonia înmormântatei se începu precisă la 
două âre p. m. Ună publică, cum arare-orl se vede în 
Brașovă la asemenea ocasiuni, era de față. Inteligența 
românâscă din Brașovă era, amă pută dice, întrâgă pre- 
sentă, de asemenea se puteau observa representanțl dela 
mai tâte corporațiunile de însemnătate din Brașovă, așa 
d. e. din partea comunei politice în frunte cu d-lă pri
mară de Brennerberg, din partea bisericei și șcâlei evan- 
gelice, din partea șcâlei reale de stată, din partea insti
tutului*  Albina*  (domnii Iacobă Bologa și Parteniu Cosma, 
venițl din Sibiiu anume spre scopulă acesta) etc. De 
asemenea era de față societatea tineriloră comercianțl 
cu stâgulă său îmbrăcată în negru. înainte de transpor
tarea la biserică a rămășițeloră pământesc! ale răposa
tului se ținură dela tribuna învelită în negru două fru- 
mâse și mișcătâre vorbiri, și anume una a d-lui advocată 
și vicepreședinte ală Eforiei Nicolau Străvoiu, carele 
aretâ laboriositatea, esaclitatea și desinteresarea de sine 
a reposalului, eră a doua a d-Iui directoră gimnasială 
Ștefană Iosifu, care arătă iubirea față de șcălă a celui 
adormită, carele timpă de II ani purtă fără nici o re- 
munerațiune grâua sarcină a postului de președinte la 
țcâlele centrale române din Brașovă.

FOILE TONU.

Colindele.
Unulă din cele mai frumâse rămurl 

ale poesiei nâstre poporale suntă colin
dele. Cum întră postulă Crăciunului nu 
afli la țeră casă românăscă, în care după 
ce a însărată să nu au^I colindândă. 
Obiceiulă acesta e cu atâtă mai bună, 
cu câtă prin colinde se nobiliteză ini- 
mele, se propagă simțăminte religiâse, 
morale și naționale. Prin colinde Ro- 
mânulă sâmte o delectare sufletâscă, 
care rară i-o ar pută oieri altceva.

In timpulă de față în unele locuri, mai 
alesă acolo, unde au reședințe oficiile 
publice, suntă oprite colindele sub cu
vântă, că colindătorii,—cari se adună la 
casa unui primă colindatoru,—facă trans
gresiuni etc. Din astă causă se și ob
servă, că în asemenea locuri abia mai 
aucjl colindându-se o colindă său două, 
fiindcă prin astfelă de opriri nu s’au pu
tută conserva multele colindl la genera- 
țiunea de față, și cu încetarea din viâță 
a indiviijiloră sciutori de multe colindl, 
aceste s’au perdută pentru totdeuna.

Poporulă nostru încă progresâză cu 
lumea, deci iubesce noutatea, prin urmare 
petrecerile, jocurile, colindele încă îi 

place a le schimba cu altele mai nouă. 
Acâstă, deși nu pretutindeni, dăr în multe 
locuri se obicinuesce în detrimentul!! li- 
teraturei poporale.

Unele colindl le putemă privi ca do
cumente istorice rămase din timpurile 
acoperite cu vălulă întunerecului in pri 
vința trecutului poporului românescă, 
așa de esemplu fiă-ml permisă a cita 
ună pasagiu din colinda junelui vână- 
toră :

O incheritu pe bou sură (bos urus) 
Pe câmpii Bolduțului 
Pe câstele Oltului etc.

Cu aceste se dau de minciună falsi
ficatorii istoriei Românilor, cari susțină, 
că Românii au emigrată aici pe timpulă 
când, după cum se scie, nu mai era nici 
o urmă de boi-surl pe costele Oltului; 
ba și unii dintre următorii aceloră eroi 
vânători de boii suri erau în uriașulă 
codru ce se estindea între Chioru și 
Meseșiu, (o parte a comitatului de as- 
tădi Solnocă-Dobâca, care în seculii 11, 
12 și 13 era codru) făcândă d;n șesu- 
rile lui câmp! roditori și formândă co
mune în locuri romantice, er dâlurile 
pădurâse păstrându-le pentru vânată, 
unde se mai află câte ună bou sură. 
Unii dintre strănepoții loră de prin 
aceste locuri și astă(|i își păstrâză ca- 

racterulă de vânători pasionați, er în 
serile cele fantastice ale postului Cră
ciunului cu duioșiă pomenescă faptele 
strămoșiloră eroi în colinde melodiâse.

Preoții și învățătorii, trăindă în mij- 
loculă poporului, din punctă de vedere 
națională ară face ună lucru fârte fo o- 
sitoră când ar aduna și publica colin
dele, tâte câte se audă în decursulă 
postului Crăciunului, căci esistă încă un 
numără fârte mare de colinde încă ne
publicate, asta o deducă de acolo, că în 
parochiile mele am aurită și scrisă 81 
colinde socotindă firesce și unele frag
mente ; din aceste colinde unele se află 
și in colecțiunea de colinde a d-lui 
Marienescu, prin urmare le trecă cu 
vederea și totuși rămână 22*)  cari le 
potă presența ca colinde nepublicate

Junele venătoru.
(Leru, junelă-tinerelă).

Intrâbă, înlrâbă mari boieri
Pe ună june vânătoră :
Ce-i e calulă asudată
Asudată și spumegată.
Elă din graiu aș’a grăită :
C’a inchentă pe bou sură

Pe câmpii Bolduțului 
Pe câstele Oltului. 
Strig’o fată 
Din cea pârtă: 
Nu’lă mai credeți 
Mari boieri;
Are-o mică 
Ibovnică 
In țâra Hațegului 
Fata Hățeganului 
E calea de nouă dile 
Elă o calcă în trei <Șile: 
într’ună mere, 
într’ună vine, 
într’ună șâde cu dânsa, 
Cu dânsa domniasa, 
De-o ași pută căpăta 
Cosițele-i le-ași ciuntă 
Susă la crăngl li-așă acăța, 
Să le bată vânturile 
Ca pe feciori gândurile 
Gândurile de’nsurată 
Pe fete de măritată.

Szirorile.
Colo josă în prundurele

Lerui Dâmne! 
Se lumină două stele 
Ba dău alea nu suntă stele, 
Că suntă două surorele, 
Una rîde 
Una plânge
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După-ce sicriulă cu rămășițele pământescl ale ce
lui răposată fu scoborîtă înaintea mărețului edificiu gim- 
nasială, se formă ună imposantă cortegiu în frunte cu 
tinerimea din clasele primare ultime și dela scâlele medii, 
cu două sfăgurî școlare, după care urmau tinerii comer- 
cianțl de asemenea cu sfăgulă loră. Faclele erau .pur
tate de studenții din clasele superiăre învesmântați în fru- 
mosulă loră costumă de studențî. Musica orașului ese- 
cuta duidse melodii. Gortegiulă ocoli Grâverulă, percurse 
ulița Furcâei și Prundulă, și ajunse pe la 3 âre și jum. 
la biserica sfântului Nicolae, unde se ținu serviciulă di
vină. Servieiulă divină fu de asemenea de totă impo
santă și mișcâtoră. Cântările fură esecutate cu tâtă pre- 
cisiunea de chorulă Reuniunei de gimnastică și cântări 
în frunte cu d-lă profesoră gimnasială Pant. Dima In 
biserică se rostiră totă două cuvântări, și anume una de 
cătră părintele protopopă lonă Petrică, carele făcu o 
schiță a vieței răposatului, (fostă comerciantă mai ântâiu 
în Galați și apoi în Brașovă), și cealaltă de căt.ră d-lă 
Diamandi Manole, care vorbi cu cunoscuta i elocință na
turală in numele gremiului comercianțiloră români.—In 
jalea tuturora celoră de față și în deosebi în nespusa 
jale a părăsițiloră fii și fiice se astrucară rămășițele pă
mântesc! ale vrednicului răposată spre vecînică odihnă 
în cimiteriulă de lângă biserica sf. Nicolae. Din totă inima 
dicemă și noi împreună cu toți Românii binesimțitorl din 
Brașovă și din împrejurime: Eternă fia aducerea aminte 
de reposatulu eforu școlară Constantină Popasu.

nou și in același timpă se sporesce. Noulă revolveră 
inventată de căpitanulă Dimancea s’a găsită de comisiu- 
nea însărcinată cu esaminarea lui ca celă mai bună re- 
volveră din câte esistă atji și s’a Introdusă în armată.

mică

Ro- 
dela

Prigonirea lirnbei române.
Ni se comunică din Brețcu, că la 17 

emvre directorulu scdlei române gr. or. de acolo 
a înaintată primăriei unu conspectă în limba 
română despre absențele nescusate ale scolari- 
loră, conformă formulatului dată de Consisto- 
riulă din Sibiiu, în sensulă §. 2 ală ordinați- 
unei ministeriului ungurescă de culte și instruc
țiune, dtto 26 Maiu 1869. Primăria n’a găsită 
altă ceva mai bună de făcută, decâtă să pro- 
v6ce pe directoră a’i trimite conspectulă în limba 
ungurescă, ne mai primindu-le în limba română. 
Etă și cuprinsulă provocărei, în limba ungn-

No-

Se vede deci, că domniloră dela comitală nu le 
place a sfătui împreună cu noi, vreau ei de ei a dispu
ne preste destinele comitatului, precum le ceră intere
sele loră specifice. Apoi să te miri, că aducă totă felulă 
de concluse, cari tragă la carulă așa numitei idei de 
stată! Viâța constituțională, care ar fi atâtă de plăcută, 
dâcă s’ar practisa după dreptate, pentru noi e ună câmp 
din care suntemă eschiși. De aceea, cu dorința de a lua 
parte la acâsta, inteligința din cerculă Reteagului sa în
cercată la alegerile din 22ț Noemvre a. c. ținute în Re
teagă să-șî alâgă ca membrii comitatensi totă Români, 
bărbați resoluți și independenți și cu totă dreptulă, de 
ârece cercu'.ă electorală ală Reteagului, cu fârte 
escepțiune, e cu totulă românescă.

Resultatulă alegerei însă a fostă pentru noi 
mânii desastruosă, ceea ce s’a putută observa deja 
începută.

Causa nereușitei nâstre primo loco au fostă dispo- 
sițiunile domniloră dela putere ; deorece precum în anii 
trecuți, așa și acuma, trimițăndă solgăbirăii ședulele cu 
candidații loră pe la notari, acestora le-au impusă strictă 
să nu camunice nimănui nimica; și astfelă s’a întâm
plată, că în cele mai multe comune nici chiară inteli
gința nu a avută nici o cunoscință despre diua alegerei 
pănă în presăra aceștia, când apoi, notarii, servii supuși 
ai „Măriiloră Loră*,  au binevoită a comunica alegăto- 
riloră, de unde apoi a resultată că din cele mai multe 
comune s’au presentaiă fârte puțini alegători, er din u- 
nele au absentată cu toții. Multă a contribuită la ne
reușita nâstră pe lângă marea depărtare a comuneloră 
de loculă alegerei, și timpulă de totă uriciosă și ploiosă 
și astfelă întrunindu-ne la alegere, amă fostă majorisați 
de olarii 
la unulă 
noștri.

Ce

Nu se scie, dăcă Alexandru ală 
a ucisă pe tînărulă comite Reu- 
pe soția sa într’ună accesă de 

că Alexandru ală IlI-lea se gă-

din Reteagă și de fiii lui Israilă, cari toți pănă 
au participată, firesce pe partea adversariloră

liltâ și cuprinsulă provocărei, în limba 
râscă, ce a trimis’o primăria:

Nr. 2600/1886. Multă onor, d-nă directoră 
lei greco-orientale, în locă.

Cu privire la conspectulă despre ebsențele 
loră obligați la scâlă, alăturată cu datulă 17 Noemvre 
Nr. 79 în limba română, consiliulă nostru în puterea o- 
ficiului său vă atrage atențiunea asupra împrejurărei, că 
,pe viitoră numai fiindu scrise în limba maghiară, 
limbă oficiâsă a statului, se voră putea presenta și primi 
asemenea hârtii oficiâse.

Consiliulă orășenescă ală Brețcului, 30 Noemvre 1886.
Atragemb atențiunea Consistoriului și proto

popului respectivă asupra acestora călcări de 
lege, prin care se prigonesce limba română de 
șoviniștii din Brețcu.

ală scâ-

scolari-

ca

Reteagă, la 22 Noemvre 1886.
Mișcările electorale din anulă acesta în comitatulă 

Solnocă-Dobâca au fostă presle totă de puțină însemnă
tate, din causa presiunei ce se urmâză de căi puternici. 
Afară de aceea împărțirea cercuriloră electorale e făcută 
cu atâla măestriă și nedreptate, încâtă numai pe \lângă 
sforțări de totă mari și căletorii câte de 30—35 chilo- 
metri potă ajunge âmenii noștri la urnă.

Cea ce rîde
Mese’ntinde,
Cea ce plânge,
Mese strînge
Cealaltă o’ntrâbă:
Ce plângi dragă sora mea?
Cum sora mea
Eu n’oiu plânge
Că tata
Și cu mama
De noi soră vorovea: 
Că pe mine de m’a da, 
Colo ’n jocă la scăpătată 
Unde-i locu mai uitată;
£r pre tine sor’a mea 
Se vorovea că te-a d’a 
Colo ’n susă la răsărită 
Unde-i locu mai rodită;
Dâr dăi dăi soruca mea
Să schimbămă mărgelele, 
Că atuncea ne-omă vedă 
Când oră face plopii pere
Și răchiții vișinele
Să mâncămă soră din ele 
Când a face plopulă nuci 
Și răchita mere dulci, 
Atunci soră să-mi aduci.

Vulturulă.
De sbâră în tutori

Dai corinde-mi Dâmne
Cam pe lângă nori

se ține de ținuta puținiloră noștri alegători, a- 
vândă în frunte pe bravii loră preoți, nu potă decâtă 
să’i laudă, deârece pe lângă tâte corteșirile din partea 
adversariloră, afară de doi preoți, nici unulă nu a deșer
tată; onore loră, onore septuagenarului Protopopă 
tractului Reteagului, onore braviloră preoți c:>nscii 
chemarea loră.

Nu potă să nu desaprobă purtarea cea lașă și 
dâmnă a doi preoți, cari deși hrăniți cu prescură
mânâscă nu au nici ună sîmță față cu poporulă loră, 
remânândă în companiă cu popa Gyuri din Lelesei și 
Perția din Ambrieiu. Ar fi de dorită să se mai lase de 
,Magyar Allam" și să mai cetâscă și foi de ale 
pentru de a se mai oțeli ceva, ca nu cumva în 
remânendă totă în nepăsarea de acuma, se fiu 
tată ai demasca.

Țaruliî Alexandru III.
In privința Țarului se scrie din Berlină:
Din Viena s’a primită o scire de sensațiă asupra 

împăratului Rusiei, care, deși expusă cam romantică, a 
produsă cu tâte astea mare sensațiă în cercurile nâstre 
politice. De săptămâni de cj^e, m£d alesă de când cu 
ultima vînătâre a Curții, la care au fostă invitați marele 
duce Wladimiră și prințulă Ludvig de Bavaria, ca âspețl 
ai Țarului, lumea nâstră înaltă politică a primită relații 
asupra unei schimbări semnificative, ce se operase în 
tâtă ființa împăratului. 
111-lea, ală cărui gloță 
ternă, a maltratată și 
furiă, faptă este însă,
sește într’o stare sufletăscă, ce face să se explice împre
jurarea, că pe când a fostă aici marele duce Wladimiră, 
ca âspete la Curtea nâstră, împrejurările dela Curtea 
rusâscă au formată obiectulă unui seriosă și intimă 
schimbă de idei între împăratulă Wilhelmă și âspetele său.

Se consideră ca faptă autentică, că Alexandru ală 
IlI-lea nu mai caută fantoma nihilismului în straturile 
poporului, ci numai Ia Curtea sa, în sînulă marei sale 
familii. Elă a dovedită de nenumărate ori, că nu 'i-e 
frică de omoră ordinară, venită din poporă, dâr din tâtă 
ființa sa și din conduita lui cu cei din prejură trădâză 
frica de o lovitură de stată, ce s’ar plănui în sînulă 
boeriloră imperiului său. Acâslă bănuială s'a încarnată 
ast-felă într’ânsulă, în câtă afară de Țarina și de copii 
săi, vede ună adversară politică în cele mai de aprope 
rude ale sale.

Ultime soiri.

ală
de

ne- 
ro-

Soiri militare.

nâstre, 
viitoră 
necesi-

eu.

Francia. Colonelulă Gras, care a avută o misiune 
în Slatele-Unite, s’a reîntorsă d’acolo, precum spune dia- 
rulă „Figaro», cu mașinării întocmite pentru fabricare 
de pusei cu repetiția. Dela 1 Aprilie se voră pune a- 
ceste mașinării într’ună etablisementă de ală statului în 
lucrare și se crede, că voră fabrica la lună 30,000 pușci 
cu repetițiă. Aceste mașinării îlă costă pe statulă fran- 
cesă 2,000,000 franci.

* România. In arsenalulă din Bucuresci se lucrăză 
cu mare grabă cară pentru armată și trăsuri pentru ar
tileria. Unele regimente de artileria au începută a primi 
materiala nou. Se asigură în cercurile militare, că sta
tulă majoră generală ală armatei se reorganisâză din

Ună vultură
Cam sură
Prin cetatea verde.
Nimeni nu-Iă mai vede.
Numai ce’lă văcjui'â 
Crăciună
Celă bătrână
Și de l’o ’ntrebată
Și i-o cuvântată:
Unde te-ai ernată

Vulture?
La vaduri
Caiduri.
Și de l’o ’ntrebată
Și i-o cuvântată :
Unde te-ai vărată

Vulture?
La fântâne reci
Cu fete de greci.
— Ce duci în unghii

Vulture?
Pahară
De aură.
— Da ’n pahară ce duci? 
Miră să miruescă
Vreu să dobândescă.
Și de l’o ’ntrebată
Și i-o cuvântată:
Ce duci în aripi?
— Valuri de jioljiurl 
Vreu se dau daruri.

Sofia, 27 Decern vre. Sentința publicată în 
procesulu șcâlei militare a fostu primită de toți 
zîmbindă, esprimându speranța, că Rușii îi voră 
eliben în curându.

Munchenu, 27 Decernvre. Ună ordină, care 
a sosită în (filele acestea din Berlină la minis- 
teriulu de răsboiu, face să se cundscă în destulă 
seriositatea, cu care cercurile conducătdre ale 
Germaniei judecă situațiunea. Ordinulă dispune 
să se facă și să se trimită câtă mai grabnică 
tablourile de marsă comaDdeloră armatei, așa 

și mișcarea în marșă a unei pu- 
mai mari să se p6tă esecuta în 
24 6re.

ca mobilisarea 
teri de trupe 
timpii de abia

DIVERSE.
Contrabandă. — La biserica Belu s’a prinsă Ni

colae Rusu c’ună butoi cu spirtă de contrabandă, în can
titate ca la 20 vedre.

DCC*  Numere singuratice din „ Gazeta Transilva
niei^ ă 5 cr. se potă cumpăra în totwngeria 
lui I. GJROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: Iacobti Mnreșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșiauu

Merele de argintă.
Mâsă rotilată

Dâmnelio D-ne.
Roșiă de pâtră,
Pomuță răsădită
Mândru înflorită
Tot’ în flori d’argintă.
Sârele lucea
Merele ’și cocea,
Vântă mare sufla
Merele juca,
Boierii trecea
Și le culegea 
Și le trimetea
Pe ușă de raiu
La fete de craiu,
Lună ’n drumă le-a stată 
Frumosă le o ’ntrebată : 
Cine vi le-o dată?
— Noi le-amă căpătată 
Dela slântul sâre
Cu mare rugare, 
De te-i sci ruga
Și ție ți-a da.

Mătura de aură.
Coborît’o coborîtă
H’oi Lerui Dâmne*)  
D-deu p’acestă pământă

P’o scară
D’albă de cără.
Nu l’o vădută nime’n lume, 
Numai ună jidovă de câne, 
Elă jidovii îi sculară 
Totă cu furci și cu topâră 
Pe Dumnezeu să-lă omâră 
Și pe Dumnezeu ’a prinsă 
Și ’ntr’o chiliă l’a ’nchisă 
Pe chiliă-a pusă lăcată 
Pe lăcată ună stană de pătră; 
Maica sfântă a lăcrămată, 
Fiiulă sfântă a cuvântată : 
Măcaru câtă îi lăcrăma 
Eu d’aicea n’oiu scăpa
Pănă tu maică te-i duce 
Și mie de mi-i aduce 
Din orașe jidovescl,
Totă mie să’mi târguescl 
O mătură de aură
Io cu-aceea să mătură 
Totă ceriulă de negurele 
Și raiulă de gozurele.

*) Hoi—oh!
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Oursuîâ la toarsa da Vlsna
din 27 Decemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 5°/0 • • • 104.—
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 93,35 
împrumut ulii căiloră ferate 

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

lorfi ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.50

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 117 —

Bonuri rurale ungare . . 104.60
Bonuri cu cl. d6 soitare 1C4.30
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miștt..............................104.20
Bonuri cu cl. de sortare 104 20 
Bonuri rurale transilvane 104 50

Bonuri croato-slavone . . 105.51 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................ 98.75
Imprumutulii cu premiu

ung.................................. 120 70
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.40 
Renta de hărtiă austriacă 82.60 
Renta de arg. austr. . . 83 20 
Renta de aură austr. . . 111 90 
Losurile din 1860 . . . 137.20
Acțiunile băncel austro-

ungare ........ 877.— 
Act. băncel de credită ung. 303.25 
Act. băncel de credită austr.293.80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ..................5.97
Napoleon-d’orI .... 9.97
Mărci 100 împ. germ. . . 61.80 
Londra 10 Livres sterlinge 126.20

Cota oficială dela 23 Decemvre st. v. 1886.

Bursa de Bucurescl.

Cump. vfend.
Renta română (5°n). 9P/2 92^
Renta rom. amort. (5°/0) 92 93‘/2

> convert. (6%) 86— 87—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 35—
Credit fonc. rural (7°/0) . 105— 105V2

> n » (5°/o) • 873/ă 881/*
» » urban (7°/0) . 102— 102V2
> » (6°/0) < 93— 94—
> > (5°/0) • 84— 85—

Banca națională a României 500 Lei 1020 1030
Ac. de asig. Dacia-Rom. 264 268

« » » Națională 202 204
Aură contra bilete de bancă . . 17?/. 17.s/4
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Cursulu pieței Brașovu
din 28 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

Imperiali..................... . . * 10.30 • 10.33

Galbeni......................... . . * 5.95 » 5.97

Scrisurile fonc. »Albina* . . * 100.50 * 101.50

Ruble Rusesc! .... . . » 116 — » 117.—

Discontulă . . . » 7—10°/9 pe ană.

8& nmS'"” 11 U11 k II e

l:

Viesia,
croitoriă fină, de

X
XX
XX

$
XX

Tarif:
V

7

• •

I
L

Subsemnatulă după o praesă de sodală în meseria croi
toriei fine de vestminte bărbătesc! în timpii de 5 ani de dile; 
după unu studiu de crodlă în scdla specială :

FACH-SCHULB, diia 
primindă concesiunea a lucra meseria de 
sine-mi am deschisă:

Atelierui meu în Tergid-grâului Nr. 558.
în curte îndărătă, catulu primu.

Incunosciințeză on. publică că primescă în atelierulă 
meu comande' pentru totă felulă de vestminte bărbătesc!, asi- 
gurândă că le voi esecuta în modulă așteptată, cu tdt.ă promp
titudinea și după moda cea mai nouă.

Prețurile voră fi cele mai moderate; mă recomandă 
on. publică.

Brașovă, 2 (14) Decemvre 1886.
Teodord Ploscă,

croitoră, în Tergulu-grâului, Nr. 558.

XX
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Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fi. —cr. 6.
Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia a fi. — cr 10.

Pentru repețirI se ac6rdă u r m ă 16 r e 1 e r a b a t e:
Pentru repețiri de 3— 4 ori . . 10° 0

7 7 7? 5— 8 77 • . 15°o
77 7 7 7 7 9—11 77 ..... • 20° 0
77 77 17 12—15 77 ..... • 30° 0
V 7 7 7 7 16—20 77 ..... • 40° 0

Dela 20 de repețiri în susă • 50° 0
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în-

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susă.

d-loră abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se bine- 

voiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe fășia 
sub care au primită cjiarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămuntu și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. 1RANSU

e o e e e e
pe anula 

„Amiculu 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 cole; 

și 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 fi. ■— pentru 
România 10 franci — lei noi plătibili și în bilete de bancă și în 
timbre poștali.

Abonanții voru primi unele premii de valore

1887 la
„Preotulu Română."

Revistă bisericdscă, scolastică și literară.
Cursulă XIII. — Anulă 1887.
Va eși în broșuri lunare de câte 23/* — S1/^ cdle; și va pu

blica articlii din sfera tuturorii 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 fi. — pentru România 
10 fr. — lei noi plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștali, 

și-’și voru putâ procura cu prețuri reduse numerose

s e e
i e
I
1a e
S opuri din edițiunea nostră.
H Colectanții primeseti gratis totu atu patrulea esemplară.
e e a s
•

i a e

Numeri de probă se trâmitd gratis ori cui cere.
Tragemu mai departe atențiunea publicnlui nostru cetitorii și asupra tuturorti scrieriloru apărute în 

ce se trimite gratis ori-cui îlu cere. Er în apropierea 
a recomanda, pe lângă alte numerose scrieri pentru

9

ef
e e e s

edițiunea nostră și anunciate în unu catalogu deosebită 
serbătorilortt Crăciunului și anului nou, ne luămu voiă 
tinerime ce se află de vândare la noi, ca — darii potrivită de serbători — următorele Cărți de 
rugăciuni:

Mărgâritariilw sufletului.
Carte bogată de rugăciuni și cântări bisericesc! fdrte frumosă ilus
trată. Numără peste 300 pagine. Prețulă unui esemplară broșu- 
rată e 40 cr. legată 50 cr. legată în pânză 60 cr. legată mai fină 

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

Miculu lîiarsj'âritaru sufletescu.
Cărticică. de rugăciuni și cântări bisericescl — frumosu ilustrată, 
pentru pruncii școlari de ambe sexele. Cu aprobarea Iurisdicțiunei 
sup. bisericesc!. Prețuia unui esemplu broșurată e 15 cr. — legată 

22 cr., legată în pânză 26 cr.

A se adresa la „C/ancelarîa Ne$o&țâu££ 
cumperă și dela „Albina/ „Furnica/

Oarticicâ de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ^mbe sexele. Cu mai multe iedne fru- 
mdse. Prețulu unui esemplară trimisă franco e 10 cr.; — 50 
esemplare costau 3 fi.; 100 esemplare 5 fi. v. a. (Edițiune pentru 
gr-cat. și altă ediț. pentru gr. or. Să se noteze: care

Visulu
Prea-curatei și Prea-sântei născătdre de Dumnedeu, 
mai frumdse rugăciuni cătră Mama Domnului și 
nostru Isusă Christosu, cu ilustrațiuni. Prețulă unui esemplaru tri

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

edițiune se cere.)

urmată de cele 
cătră Domnul fi

în Gherla — Szamosujvâr — Transilvania, unde se 
„Timișana/ „Ardeleana/ „Economului și „Transilvania/

e e e e e s e ■s
Tipografia ÂLEXI, Brașovă.


