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NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI.**
Cu I lanuariu 1887 st. v., se va începe unft iaon 

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

Prețuit! abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: 

pe trei luni 3 fl.
,, șâse „ 6 „
„ unu anu. 12 „

Pentru România și străinătate: 
pe trei luni 10 franci 
„ șâse „ 20 „
„ ună anu 40 „

Abonarea se pdte face mai ușoră și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloră de păn’acum li-se recomandă 
a însemna pe cuponă numărulă fâșiei sub care 
au primită 4^arulu.

Domnii cari se voru abona din nou s& binevoescă 
a scrie adresa lămurită și a arida și posta ultimă.

Administrațiunea.

Leită tată,-s6u.
Brașorii, 18 Decemvre 1886.

In dilele aceste a debutată înaintea alegă- 
toriloru săi din Ocna-Sibiiului și Dr. Ștefană 
Tisza, fiiulă ministrului președinte ungurescu, 
c’ un ti di sc ti r să - programă. n

A vorbită despre financele statului, cari 
stau rfeu de totă ; a găsită, că se mai potă în
drepta lucrurile prin cruțare și prin îmbunătă
țirea stăriloră economice, dâr modulă de lecuire 
nu l’a arătată, ceea ce i se pdte ierta fiindă 
încă tinără și fără esperiență și necunoscândă 
încă puterea ce-o esercitdză asupra guvernului 
pătura „iluștriloră patrioți“ ; a mai făcută și po
litică esternă repețindu vorbele tată-său, că poli
tica monarchiei reclamă independența și des- 
voltarea pacinică a popdreloră din peninsula 
balcanică; vorbi în fine și de cestiunea națio
nalităților ă.

Ne așteptamă ca c.elă puțină pe acestă te- 
râmă ală raporturiloră cu naționalitățile să-lă 
vedemă pe tînărnlu Tisza desvoltândă idei proprii, 
ce și le-a putută câștiga în timpulă studie- 
loră sale.

Pe câtă scimă Dr. Ștefană Tisza a făcută 
studiele sale juridice la universitatea din Berlină, 
unde draenii suntă dedațl a judeca lucrurile cu 
mai multă răcelă și seriositate. S’ar fi putută 
aștepta ddr ca tînărulă jurisconsultă să dove- 
dăscă la renduîă său, ca unulă ce face parte 
din noua generațiune, că și-a însușită .ună modă 
de gândire mai reală și mai independentă.

Acăsta așteptare însă nu s’a împlinită. Dr. 
Ștefană Tisza n’a desvoltată în cestiunea națio- 
nalitățitoră nici o ideă mai de Ddmne ajută. 
După ună raportă ală clarului „Kolozsvar“ elă 
s’a pronunțată în acăstă cestiune în modulă ur- 
mătoru:

„Atâtă situațiunea grea esteridră, câtă și 
relațiunile ndstre financiare facă să dorimă, ca 
între diferitele naționalități ale patriei ndste să 
esiste raporturi bune și o pace durabilă. Sta- 
tulă maghiară l’au înființată antecesorii noștri, 
geniulă maghiară l’a creată și elă trebue să fiă 
și să rămână maghiară; acesta este scopulă gu
vernului, atâtă astăzi, câtă și în viitoru, der 
elă nu va împedeca niciodată, ca naționalitățile 
să-și cultive și să’și desvolteze limba și cultura, 
ba se va nisui chiar a-o înainta. “

„Și într’adevăru, ddcă se redică plângeri din 
sînulă naționalitățiloră în contra acestei direc
țiuni, ași dori să mi se arate ună stată în Europa, 
unde naționalitățile se bucură de-o libertate 
și egalitate de dreptar! mai mare, ca la noi. 
Vddă care este sdrtea naționalitățiloră în alte 
state și să spună apoi sinceră, dăcă dorescu, ca 

și noi să urmămu o asemenea politică față cu 
ele ? ... . Și ori-câtă de multă silință și-ar da 
unii — în contra cărora trebue să pășimă cu 
stricteța cea mai rigordsă — de-a învenina senti- 
mentulă patriotică a cetățeniloră români ai pa
triei, sunt convinsă totuși, că maioritatea cea 
fdrte mare a loră sunt totă așa de credincioși 
fii ai patriei, precum sunt membri credincioși ai 
naționalității loră. Mă întăresce în acăsta cre
dință și împrejurarea, că în șirurile vdstre, ono- 
rațiloră mei alegători, este îepresentată pe de
plină și elementulă română. “

Va se dică Tisza fiiulă n’a disu nici mai 
multă nici mai puțină decâtu ceea ce amă au
rită de atâtea ori spuindu-se din partea lui 
Tisza tatălă. Prin acăsta De-a dovedită că sciă 
să respecteze părerile părintelui său, că a resfo- 
ită și a cetită cu atențiune enunciațiunile sale, 
ddr că n’are o părere propriă, nici pentru pre- 
sentă, nici pentru viitoră.

Nu cundscemă capacitatea spirituală a no
ului deputată ală Ocnei, ddr foile unguresci ne 
spună, că este talentată. Cu atâtă mai regre
tabilă e în casulă acesta împrejurarea, că ună 
bărbată din noua generațiune maghiară, care 
este pdte chiămată a juca încă ună rolă însem
nată în mijloculă poporului său, este așa de 
multă lipsită de idei sănătose și de sentimente 
în adevără liberale, încâtă să nu fiă în stare a 
se avânta ceva mai presusă de vederile mărgi
nite și pasionate ale politicilor;! militanți ma
ghiari de astădi.

pice Dr. Ștefană Tisza, că ar voi să i se 
arate ună stată în Europa^. unde naționalitățile 
se bucură de-o mai mare egalitate de dreptă și 
libertate, ca la noi.

Noi amă dori să ne spună tinerulă Tisza, 
în care stată constituțională din Europa nu au 
popdrele diferite multă mai mare libertate, ca la 
noi ? Unde se mai pomenesce, ca pentru multe 
milidne de locuitori statulă să nu ridice din vis- 
teria sa măcară o singură scdlă cum se cade și 
cum cere trebuința, libertatea și egalitatea de dreptă? 
Unde s’a mai aurită, ca într’o țâră așa de mare 
ca Transilvania, aprdpe trei părți dintre locui
tori, să fiă eschiși dela funcțiunile publice și în 
județe cu sute de mii de locuitori să se conducă 
administrațiunea tsi justiția de funcționari, cari 
nu cu cunoscă de locă limba poporului ?

Acdstă libertate și egalitate de dreptă este 
în adevără ne mai pomenită în Europa civi- 
lisată.

Nu așa înțelegă libertatea și egalitatea Bel- 
gianii de pildă, căci altfelă nu le-ar fi dată în 
gândă tocmai acum să redice o universitate deo
sebită pentru poporațiunea flămândă cu limba 
acesteia.

Se asigură, că Tisza fiiulă ar fi mai liniș
tită pe alegătorii săi, că elă va combate orî-ce 
măsură, care ar pute împiedeca desvoltarea lim- 
bei și culturei naționalitățiloră. De ce nu stă- 
ruiesce dâr pe lângă tatălă său, ca să se cas- 
seze legionulă de măsuri, ce n’au altă scopă 
decâtă a împiedeca acăsta desvoltare? De ce nu 
stăruiesce ca să se împlinăscă odată vechia do
rință a Româniloră de-a av.ă o propriă universi
tate, care să asigure progresulă limbei și ală 
culturei loră?

Să încetămă însă cu aceste întrebări, ca — 
ferâscă Dumnezeu — să nu ni se impute că 
voimu să „înveninămă patriotismulă junelui de
putată “ și să-lă facemă să alerge și elă, ca ta 
tă-său, după soboli.

Mărturisimă, că n’avemă nici o intențiune 
ostilă față cu Tisza-fiiulă, ne pare numai rău 
din t6tă inima, că nu ne-a dată ocasiune de a-i 
face altă complimentă, decătă că este leită 
tată-seu.

■ > 
Manifestulti Germanilor!! din Boemia.

Deputății germani, cari au eșită din dieta 
boemă, au adresată „Cătră poporulă germană 
din Boemia“ ună manifestă, pe care-lă resumămă 
în următărele:

»lmphnindu-ne cu fidelitate datoria în dieta boemă, 
ne-amă dată silința să aducemă la valâre interesele na
ționale și politice cele mai esențiale ale poporului ger
mană din Boemia—anularea ordinațiunei din 1880 pri- 
vităre la limbă și asigurarea teritoriului germană după 
limbă prin delimitarea națională a ocoluriloră pentru jus
tiția și administrațiune politică. De repețite ori amă pro
pusă acăsta în dietă și, cu tote că nici la desbaterile eo- 
misiunei, nici la trădările dietei n’amă fostă întâmpinați 
cu prevenire, speramă că ni-se va recunâsce în fine 
dreptulă nostru și, după ce ordinațiunea dela 23 Sep- 
temvre a. c. privitâre la limbă a înrăutățită în modă 
simțitoră situațiunea Germaniloră din Boemia și a mă
rită amărîciunea deja esistentă, amă ținută și acum ea 
o imperidsă datoriă se aducemă din nou în desbaterea 
actualei sesiuni a dietei acâstă importantă afacere. Nu 
ne așteptamă să se primăscă propunerile nâstre, dâr n’amă 
credută, că dreptele cereri ale poporului germană să nu 
se găsâscă nici măcară demne de desbatere. Prin ho- 
tărîrea dela 22 Decemvre c., maioritatea dietei boeme a 
eschisă dela orî-ce desbatere propunerile nostre ce țin
teau a aduce pace în țâră, ofensândă forte gravă prin 
acestă refusă simțământulă națională ală poporului ger
mană din Boemia. Dâr cu acâsta s’au ofensată și con
vingerile poporului nostru despre drepturile publice ce 
suntă valabile în Austria. Nouă ni se opune așa numi- 
tulă dreptulă publică boemă. Acea hotărîre, niinicindă 
încercarea nostră d’a aduce la valâre drepturile și inte
resele poporului ce lă represenfămă, spre a reda prin a- 
câsta patriei nâstre pacea dorită, ne-a silită să părăsimă 
dieta boemă, care s’a închisă dinaintea celoră mai im
portante cereri ale nostre, declarândă că nu mai putem u 
participa la desbaterile acestei diete și că vomă sta de
parte de ea, pănă când ni se voră oferi garanții pentru 
o obiectivă aprețiare a gravamineloră și propuneriloră 
nâstre. Amă făcută acâsta liberi de pasiune, după ma
tură chibzuință și firmă convinși, că nu putemă lucra 
altfelă în fața atiludinei majorității dietei. T6te acestea 
vi le aducemă la cunoscință, esprimândă încrederea, că 
sunteți și veți rămână de acordă cu noi și că veți con
simți cu hotărîrea nâstră, ce amă luat’o pentru mântui
rea, dreptulă și onorea nostră a tuturora. Noua situa- 
țiune cere nouă și grele datorii dela noi toți și pentru 
ajungerea scopului trebue să fimă totdâuna 'conduși de 
seriositate morală, de statorniciă și unire. De aceea ți
neți în memoriă tâte aceste virtuți și urmați vechiului 
apelă ce vi l’amă mai adresată în timpuri grele. »Ger
mani din Boemia, fiți uniți și tari !* (Urmeză subscrie
rile deputațiloră).

Partida Celiilorii tineri.
In (fiua de Crăciună, 25 Decemvre n., partida Ce- 

hiloră tineri a ținută în Fraga o adunare.
Dr Eduard Gregr deschide desbaterile printr’ună dis- 

cursă. ,,Eșirea deputațiloră germâni din dietă, clise elă, 
e ună evenimentă importantă, vrednică de amintire. 
»Dâr pe mine nu mă spariă acâsta, nu e nici o neno
rocire. (Aplause îndelungate). Cehii au făcută multe 
prostii în viâța loră politică. Una din cele mai mari a 
fostă abstinența. Aducă-le ea Germaniloră aceleași fructe, 
ca Cehiloră“. Fiăcărui Cehă adevărată trebue să i se 
frângă inima, când cei mai buni bărbați ai poporului 
cehă pledează pentru învățarea limbei germane. (Strigări: 
Scandală!) „Acești bărbați nu o facă acâsta din lipsa 
de patriotismă, ci spiritulu lorii e îneguratu, suferă de 
o rea nălucire. Mai nainte Germanii au înpilată, prădată 
și omorîtă, mai târziu sub pretextulă lățirei culturei au 
căutată să ne răpâscă ce avemă mai sfântă, limba ma
ternă. Noi, Cehii, pe când Germanii zăceau încă pe 
peile loră de ursă și mâncau ghindă, amă cultivată deja 
ogârele nostre și amă coptă colaci. (Aplause detună- 
tnre și îndelungate) Cehii încârcă ei înșiși să se ger- 
maniseze.» (Strigări: Rușine!) Dâcă unulă din cei mai 
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buni regi boemi, George Podiebrad, a putută domni fără 
cunoscința limbei germane, pentru ce se nu fia în stare 
fiecare din noi a’și ajuta mai departe fără cunoscința 
limbei germane? Din Germania nu pâte veni binecuven" 
tare pentru Cehi, acea trebue sg o căutăm ă numai în 
Ostii la frații slavi în Rusia". (Aplause nesfârșite.)

Toții așa au vorbită și alți deputațî, închitjendu-se 
apoi adunarea.

Realegerea prințului Alexandru de Battenberg.
„Wiener Tagblatt" scrie, că întrevederea deputațiunei 

bulgare cu prințulă Alexandru pare a fi de mare în
semnătate. Bulgarii ar fi hotărîți să realâgă pe prințulă 
de Battenberg, după ce candidatura prințului de Co- 
burg nu va fi isbutită. D. Stoialoff a fostă primită ântâiu 
de prințulă Alexandru la Darmstadt, unde se ducea cu 
scopulă de a produce o întrevedere a deputațiunei în
tregi cu prințulă, care s’a declarată dispusă să se re- 
întârcă la Sofia.

Același diară crede a sci, că prințulă Alexandru 
va merge la BueurescI să visiteze pe regele României, 
ca să fiă mai aprope de granițele bulgăresc!.

»Nezavissima Bolgaria" <Jice, că astăzi prințulă 
Alexandru de Battenberg, prințulă Ferdinand de Coburg 
și cornițele Gabriel Peiacevici suntă candidații, cari au 
să fiă luați în seriosă și a căroră alegere ar putea-o lua 
în considerația Sobrania. In casulă când Battenberg n’ar 
putea fi alesă, cei mai mulți sorți de reușită ar avea 
Peiacevici, fiindă de origină bulgară.

Manifestațiunile Grănițerilorii.
Adresa Grănițerilor din cercul Rodnei.

Prea stimațiloru domni Dănilă Lica și Gavrilă Mânu, 
advocați în Bistriță.

Din incidentulă așternerei gravamineloră nostre la 
treptele Tronului întâmplată prin D-Vâstre ca representanții 
și mandatarii noștri în audiența din 11 Noemvre a. c.. 
subscrișii grănițeri și descendenți de grănițeri venimă pe 
acâstă cale a Vă esprima cea mai profundă și cordială 
mulțămire și recunoscință pentru acestă pasă energică 
și bărbătescă, întreprinsă în favorulă și în interesulă 
nostru, — venimă a Vă asigura, că cele espuse în acea 
plânsdre suntă eflucsulă adevărată ală sâmțeminteloră 
nâstre, suntă capiă fidelă a dureriloră și năcasuriloră 
nâstre, că ne băntue în o măsură neesprimabilă, — ve
nimă a Vă declara sărbătoresce, că aderămă întru tâte 
și aprobămă cu trupă și sufletă modulă de procedere, 
abnegațiunea și curagiulă civică, cu care a-’Țî în
fruntată și bravată tote piedecile și greutățile ce ne stau 
în cale întru apropiarea și espunerea dureriloră și ne- 
voiloră nâstre la Treptele înaltului Tronu, la piciârele 
Prea bunului nostru Impărată și Rege apostolică.

Asigurându-Vă despre încrederea nostră neclătită, 
suntemă cu tâtă stima.

Rodna vechiă, 5 Decemvre 1886.
Grănițerii din comuna Rodna-Vechia; Clemente 

Lupșai, parochulă Rodnei, Pantelimonă Domide c. r. că- 
pitană în pensiune, cavaleră ord. rusă S-ta Ana, pro
prietară în Rodna-nouă și veche, pos. a crucei c. r. 
militare pentru merite, decorațiunea de resbelă, a me
daliei c. r. de resbelă, a crucei c. r. pentru ser- 
vițiu II classă. Membru comitatensă în Rodna-veche 
și nouă. Avacomu Anca, Zaharia Bindiulă, Gera- 
simă Domide, preotă eoop. gr. cat, Silvestru Mureșană, 
grănițeră-proprietară, Macarie Popă, Dănilă Gușa, Pam
firă Scripeță, Ioană Partene, Anchidimă Scripeță, 
Larionă Sângeorzană , Pamfiră Piorașiu, Necita Mari- 
cuțiu, Vartolomei Hașbeiu , Necita Domide, Grigore 

Moldovană, George Gusia, Sevestianu Paiușiu, Ștefană 
Gușă, Mîhailă Cârdanu, Manoilă Bureaca, Scridonă Do
mide, Precubă Grapini, Macedonă Popă, Artene Cotulă, 
Silvestru Cotulă, Pamfiră Slăvâcă, Maftei Alesandru, An- 
tonă Steopană, Arsente Gușă, lacobă Gușă. Vartolomei 
Cozonacă, Alexandru Cotulă, Onofrimă Cotulă, Alexan
dru Anca, Masimu Porculă, Larionă Porculă, Vasiliă 
Mureșianu, Constantină Mureșianu, Odohimă Leșanu, A- 
lexa Cardanu, Danila Sol :anu, Demiană Alexandru, Toma 
Anca, Filimonă Leșianu, Pantilimonă Boldișiu, Ostace 
Paiușiu, Vasile Tolfă. Maftei Boldișiu, Sidonu Bindiu, 
Leonă Morozanu, Niculai Mănăstire, Nica Croitoru, Flo- 
rianu I. Porciu, Calistru Flămându, Saviru Scripițiu. 
Gavrilă Sangeorzanu, Lazaru Uriche, Pavelă Lipană, 
Terente Bureaca, Teodoră Beleiu, Gavrilă Cardană, lână 
Piorașiu, Samsonă Domide, Slefană Finceru, Ilarionă 
Bindiu, Macedonă Luchi, Tonă Anca, Andreiană Porciu, 
Anchidimă Munteanu, Cirilă Tirșiulă, Arsente Migovană, 
Niculai Gușia, Ionă Mateiu, Ionă Luciu, Ilie Porcius, Ga
vrilă Boldișiu, Grigore Scripetiu, Onofrimă Ciciocă, De
miană Lipană, Condrate Matei, Ștefană Grapini, Seves- 
tiană Grapini, Iosifă Steopană, Pamfiră Steopană, Tănase 
Maricuță, Procopiu Paiușu, Nicolae Folfă, Procope Do
mide, Gerasimă Porculă, Toma Domide, Domide Flamă, 
Domide Cozonacă, Iochimă Cozonacă, Antonă Popă, 
Andrei Cozonacă, Toma Mateiu, lonu Scripeță, Sidonă 
Bouțiară, Vasile Cărbune, Donică Luchi, Ariene Flama, 
Maftei Bindiu, Masimă Anca, Marțiană Filipoiu, Toma 
Steopană, Nica Coșarcă, Ștefană Cardană, Masimă Popă, 
Ionă C. Popă, lacobă Domide, Ionă Boldișiu, Doniză Anca, 
Ciforă Cârdană, Doroftei Cârdană, Mironă Popelea, Scri
donă Popelea, Dănilă Beleiu, Gavrilă Talfă, Mafteiu Căr 
dană, Demiană Steopană, Petru Boldișiu, lacobă Bol
dișiu , Calistru Cruitoră, Romană Boldișiu, Ilie Dobra 
Antonă Steopană, Gregore Anca, Acsente Domide, Con
stantină Cotulă, Dorofteiă Mureșană, Pantilimonă Fili
poiu, Vasile Tapalagă, Pantelemonă Cotulă, Filipă Flama, 
Larionă Steopană, Gregore Bureacâ, Ionă Gușă, Toderă 
Beleiu, Andronă Porculă, Gavrilă Pomuhaciu, Ionă C. 
Anca, Gavrilă Alecsandru, Simionă Pr. Domide, .Dorotei 
Bursacă, Ilie T. Domide, Scridemă S. Domide, Alecsandru 
Cotulă, Macavei Cotulă, Ionă Berende, Grigorașă Flama, 
îosifă A. Beleiu, Dumitru Slăvâcă, Onofrimă Bindiu, Os
tace Anca, Simionă I. Domide, (prin Silv. Mureșanu.)

(Subscrierile voră urma.) 

SOIRILE DILEL
Vicespanulă comitatului Ciucu, după cum scrie 

«Szekely Nemzet,< în reportulă seu făcută cu ocasiunea 
ultimei adunări comitatense, arătă între altele, că atâtă 
comitatulă peste totă, câtă și comunele singuratice dela 
graniță au de a suferi mari conturbăm din partea veci- 
niloru locuitori din Moldova si România. Vorbi vice-»
spanulă despre încălcările de granițe, tjicgndii între al
tele: >Violările datâză încă din anulă 1834, în mai mare 
măsură însă au începută în 1853, âr în decursulă aces
tui ană au ajunsă a fi de ne mai suferită, și ceea ce 
bate mai multă la ochi este, cu dreptă cuvântă, împre
jurarea, că se esecută prin întrevenirea miliției. O parte 
însemnată din muntele acestui comitată, așa numită mun
tele »Solyomtâr,< a fostă ocupată. Peste apa Ciobana 
au rădicată poduri pe teritoriu ungurescă. S’a ocupată 
mai întregă muntele „Kerekb kk« începândă dela comuna 
„Szâpviz," precum și o parte însemnată din muntele 
»Apahavas! Demarcațiunea de graniță prin părțile așa 
dise >£getmezo,« >Aldomâs* și „Lokut" s’a făcută după 
arbitriu, trecândă în mare măsură pre teritoriulă nostru. 
Mai multe din pichetele nâstre, edificate cu spese însem
nate, au fostă aprinse, locuitorii noștri dela graniță să 
maltratâză, ba și în posesiune suntemă conturbați, așa 
încâl.ă tăie acestea fără rușinea lașității nu se potă su- 
eri mai multă. Despre fiăcare casă singuratică se face 

de repețite ori arătare la ministeriu și resultatulă este,

că >după investigațiunile făcute din partea României nu 
s’a adeverită complinirea faptului, că nu s’au putută 
afla cine suntă respectivii supuși români." Când am 
intervenită cu mână mai puternică, am fostă avisată: 
*să mergă pe calea legală." Am amintită acestea, ca 
să nu fiu trasă la răspundere pentru negligență."

—x—
In afacerea estradării criminaliloru refugiați în 

străinătate, ministrulă de justițiă Fabiny a adresată o 
ordinațiune-cerculară cătră tâte autoritățile juridice din 
țâră, în care ordonă, ca în casă, când s’ar cere estra- 
darea unui criminală dela ună stată neînvecinată, docu- 
mentulă ce are să servâscă ca basă a estradării (ordi- 
nulă de arestare, sentința ș. a.) trebue să se presinte 
ministrului în atâtea esemplare, ca să se păta trimite 
câte unulă din ele tuturoră aceloră state, prin care are 
să se facă transportarea criminalului. Aci se observă, 
că și autorității austriace trebue să i se trimită ună ast- 
felă de esemplară.

—x—
Comisiunea austro-ungaro-română pentru regulare 

granițeloru, care s’a ocupată mai multă timpă în Viena 
cu aplanarea și regularea cestiuniloră pendente, privitâre 
la granițe, între Auslro-Ungaria și România, ’șl-a sistată 
lucrurile înainte de sărbători și amândoiu comisarii ro
mâni, generalulă Constantin Baroți și colonelulă Sergiu 
Băicoianu, precum și representanții guvernului ungurescă 
în comisiune, au părăsită Viena. Comisiunea .se va în
truni insă în curândă, ârășl în Viena, probabilă că în 
cursulă lunei lanuariu, pentru a reîncepe lucrările. Se 
asigură, că trădările comisiunei au luată pănă acum 
ună cursă favorabilă și e speranță indreptățită, că re
sultatulă acelora voră pune capătă în modă mulțămitoră 
multeloră certe pendinte de ani de Zile.

—x—
Dr. Teodor Oppolzer, consiliară aulică, profesoră 

de astronomiă și geodesiă s periâră la Universitatea din 
Viena, a murită în 26 Decemvre în vârstă de 46 de ani. 
Oppolzer îșl câștigase renume europeană prin activitatea 
sa sciențifică.

—x—
D-lă Iulianu Popescu, amploiată la institutulă de 

credită și economii „Albina,* și-a încredințată de soțiă 
pe d-șora Vaier ia Popii din Mihalții.

—x—
In comitatulă Ciucu au fostă împușcațl în cele din- 

tâiu trei săptămâni 6 urși.
—x—

In Panciova s’au mai ivită două cașuri mortale de 
coleră, în Ilertelendifalva ună casă. In Zips tolera e 
în scădere.

—x—■
Poliția din Pesta a publicată o cărticică întitulată, 

ungurește negreșită: „însemnare alfabetică și scurtă de- 
criere personală a individiloră ținuți în evidență la po
liția de stată r. ung. din Budapesta și cu trecută pă
tată," și care pe 200 de pagine conține numele a 2350 
îndividl cu trecută pătată. Ministrulă de interne a re
comandată acestă „lexiconă* autoritățiloră polițienesc! 
din provinciă și comandeloră de gendarmeriă.

— x —
Se raportâză din Viena, că acolo circulă din nou 

losuri din 1864 false și anume două falsificate de câte 
50 (1., unulă cu Seria 1586 Nr. 26, allulă cu Seria 
1578 Nr. 14. Poliția publică semnalementele vânzătorului.

FOILE TONU.

Colindele.
(Urmare).
Ședetârea.

La cea casă mare
Lerui Dâmne. 

Este-o șe^fitâre 
De fete feciâre,
Tâte ’șl torcă fuiâre;
Num’o dalbă fată
Șâde supărată 
Pe firă, ce firâză. 
Ochii-i lăcrimâză, 
Gă pe ea n’o dată 
Dup’ună împărată. 
Ficuță, ficuță 
Nu fi nebunuță 
Că la ’mpărățiă 
Trebe avuțiă, 
Și la ’mpărătâsă 
Trebe hain’alâsă. 
La noă cumnați 
Noă cai gătați. 
La noă cumnate 
Sumne ’mpăturate, 
Și la ’mpărătâsă 
Haină de mătasă.

Calulu din alergătâre.
Frundă verde-ună Domnuță mare

Leru, Leru și-a nostă Domnă. 
Portă mur'gu ’n lergătore 
Și-lă duce din grajdă în grajdă 
Imbie-lă cu de mâncată 
Cu grâu roșu vânturată 
Cu ferdii amăsurată, 
Dup’acea l’o-adăpată 
Cu vină roșu strecurată 
Prin cornuțulă năframii 
Pe crucile săbiei.
Astăzi Luni șî mâni’i Marți
Vine târgulă la Galați,
Vine târgulă la Ciceu
Vinde-te-oiu murguțul meu.
Vinde-mă Domnițulă meu
De-i sci cere prețuia meu
Prețuia meu ’să noă buți
Noă buți cu bani mărunți.
Câți cai o fostă lăudați
Toți în mare ’să înecați,
Numai eu nelăudată
In mare nu te-am 'necată,
Noă ape te-am trecută
Noă ape fără fundă.
Nicăirî nu te-am udată
Numa’n cornă la căpenâgă
Și-acolo m’am piedecată
In sfârgoșă
Dela paloșă

De rânzană 
Dela pintenă.

Ciutele și cerbii.
La munți ninge, plouă

Cistrai Domnuță bună, 
La șesă cade rouă 
Ciute, cerbi, sosea 
Apa de a bea 
Și se hodinea; 
Erba o păscea, 
Apa din isvâre, 
Erba din rezâre, 
Junele-’i Zice: 
Sui cârnele mele, 
Eu tare te-oi duce 
Peste munți cărunți. 
La d’umbre de nuci, 
Suntă fântâne reci 
Și fete de greci, 
Și tu să-ți alegi 
Dâmnă ăstoră curți 
Noră la părinți.

Fata română.

Josă la țâra Talenâscă
Florile d’albe. 

Este-o fătă românâscă 
Nu-i fecioră s’o adelâscă. 
June bună o-adăli 
Murgu și l’a potcovi

Cu potcâve de aramă 
Să sosâscă mai cu sâmă 
Și cu cuie de argintă 
Să sosâscă mai curândă, 
Căci murguțulă ’lă înșela 
Și acolo de sosea 
Fic’aprinse-a lăcrima 
Junele o măngăia: 
Taci fiiuță nu totă plânge 
Nu vărsa lacrimi cu sânge, 
Că te oiu trece peste munți 
Peste munți la d’albe curți, 
La surori necunoscute 
La cumnate neîntrebate 
Și-i vedea pe sâcra ta 
Și-i gândi că-i maică-ta, 
Și-i vedea pe socrulă tău 
Și-i gândi că-i tatălă tău.

Bradulu, Tisa și Plopulu.

Maica Sântă se luară,
Domnului Dâmne. 

Cu Fiiulă sântă se duseră 
Pe picioră de munte ’n susă 
Unde-i drumulă curmeZișă 
Pe drumă greu se ostenea 
Punea josă și hodinea : 
pice cătr’ună brăduță verde: 
Stăi brăduță și mă d’umbresce. 
Bradu-a stată și o d’umbrită 
Precesta l’o fericită;



Nr. 284. GAZETA TRANSILVANIEI. 1886.

Ce treime să facă bisericile nostre.
Cu acâstă cestiune, discutată din parte-ne 

în mai mulți articull, se ocupă și fdia maghiară 
guvernamentală „ Kolo8svăr“ dela 28 Decemvre 
a. c. Sub titlulă afaceri române, acostă f6iă 
publică unu articulu, în care, după ce arată 
că cunoscuta propunere a episcopului reformată 
Szasz Domokos a provocată unele enunciațiunl 
din partea foiloră române, continuă din cuventă 
în cuvântă cum urmeză :

Mai multă atențiune merită doi articull ai „Gaze
tei* din Brașovfl, cari suntă întitulați : «Misiunea patri
otică a bisericilor^ nbstre." Mai înainte .Gazeta" a îm
părtășită în estrasă cititorilor^ săi discursulă, ce l’a ți
nută episcopulă Szasz Domokos în comitetulă centrală 
ală Kulturegyletului maghiară din Ardeală, a 4ISIL o c& 
elă are o importanță principiară și s’a ferită de ori-ce 
espresiune necuviinciosă".

„îndată după acâsta au urmată articulii amintiți, 
a căroră țintă este, că bisericile române din Ardeală 
și Țăra ungurăscă, cea greco-orientală și cea greco-cat. 
ară trebui să nisuiâscă a se avânta la nivelulă acela,; la 
care s’a avântată Szasz Domokos cu propunerea lui pen
tru salvarea maghiarimei din Ardeală. Și aceste două 
biserici române ar trebui să-șî deaj mâna [pentru apăra
rea și susținerea elementului românescă".

«Nimenea nu pbte rădica vre-o obiecțiune contra 
faptului, ca cele două biserici române să folosâscă tote 
căile și mijlocele legale, pentru ca să potă clădi frumbse 
biserici, ca să potă înființa șcble corespundătăre scopului, 
și acolo unde cele două confesiuni nu suntă în stare a 
susține fiecare deosebita șcble bune, să-șî clădâscă cu 
puteri unite și să-și susțină șcble bune și corăspundătore 
scopului".

.Acesta este într’aceea o afacere interioră a aces- 
toră două biserici și noi nu ne amestecămă în ea. De 
voră urma seu nu bunulă sfată ală .Gazetei", acăsta 
nu ne privesce. Pe noi ne interesâză obiecțiunile «Ga
zete?1 din altă punctă de vedere.11

„Ca totdeuna, așa și în acăstă afacere curată cultu
rală, ea amestecă politica înaltă și susține, că pe Ro
mân* partida Deakiană i-a scosă din posițiunile loră na
ționale, care va să dică din scupcina dela Sibiiu, și le-a 
răspunsă Româniloră: „V’amă lăsată pe sâma vostră 
biserica și șc61a și aveți tăremă, unde vă puteți cultiva 
naționalitatea.11

„Nu este loculă a cerceta aici încâtă are dreptate 
„Gazeta11. Dâr câtă privesce atitudinea bisericeloră n’are 
dreptate când dice, că aceste biserici n’ar fi făcută iotă 
posibilulă din parte-le, pentru ca să împiedece introdu
cerea studiului limbei maghiare în școlele poporale și 
secundare11.

„Cumcă stăruințele loră au rămasă fără succesă 
este faptă. Decă patriotice au fostă aceste stăruințe 
atunci, când vedemă, că nici în România nu e altmin
trelea, că și acolo trebue să se învețe în fiecare șcblă 
limba statului, acăsta este altă întrebare.11

„Gazeta11 a considerată ca ună periculă comună 
Introducerea l.mbei maghiare în șcblele române și așa o 
consideră și acuma. După densa misiunea patriotică a 
celoră două biserici române ar consta în aceea, ca să 
porte răsboiu în contra limbei maghiare. Aici apoi și 
noi subscriemă ceea ce dice, că cuvintele sale au răsu
nată în pustiă. Acăsta e adevărată și dăcă și după asta 
voră răsuna: se șl-o impute sieși. Bisericele române se 
voră feri de-a se apuca de-o muncă atâtă de nemulță- 
mităre pentru plăcerea „Gazetei11. Limba maghiară, ca 

limbă a statului, se va învăța în școlele naționalitățiloră 
în propriulă loră interesă bine înțelesă11.

„Caute dăr „Gazeta11 altă tăremă pentru misiunea 
patriotică a aceloră biserici și nu ne îndoimă, că va 
și afla. Ataculă în contra moriloră de vântă este o ză- 
darnică muncă!11

Vomă reveni.

Sciri militare.
Rusia. Dela 20 Decemvre se visităză toți caii din 

tote curțile proprietariloră în întregă guvernamentulă 
Kielc. Aceia se voră folosi în casă de mobilisare la trasă 
și la încărcată. S’a făcută deja ună catastru de cai 
complectă. In același timpă se conscriu tote provisiunile 
de cereale pentru armata de sudă. Din Caucasă sosescu 
în continuu, via Odessa mari transporturi de cai. Con
struirea căii ferate Tarnobrzeg-Kinbica se va face ne
întârziată din considerațiuni strategice.

Germania. Ună ordină, care a sosită în dilele 
acestea din Berlină la ministeriulă de răsboiu din Munchen, 
arată câtă de seribsă e situațiunea. S’a ordonată adecă 
să se termine și să se trimeță câtă mai grabnică tablou
rile de marșă comandeloră armatei, așa ca mobilisarea 
și mișcarea în marșă a unei puteri mai mari de trupe 
șă se pbtă esecuta în timpă de abia 24 bre.

Bulgaria. Ministrulă de răsboiu a ordonată să se 
introducă în armată limba bulgară în loculă celei ruse. 
Tote regulamentele să se traducă în bulgăresce. Pănă 
se va face acăsta, comanda va fi cea rusă. — Sentința 
publicată în procesulă școlei militare a fostă primită de 
toți acusații zîmbindă, esprimândă speranța, că Rușii îi 
voră elibera în curendă.

Serbia. Ministrulă de răsboiu, generalulă Horva- 
tovicl, avea de gândă să trimâtă Zece tineri la academia 
militară din Petersburgă, pentru complectarea statului 
medicală în armata serbâscă. In scopulă acesta ceru în
cuviințarea guvernului rusă, care îi și veni prin minis- 
terulă de răsboiu. Consiliulă de miniștri respinse pro
punerea lui Horvatovici și hotărî, ca respectivii tineri să 
fiă trimiși la Viena și Parisă. Acestă hotărîre a consi
liului de miniștri a produsă mare resentimentă în cer
curile rusofile.

Mulțămitâ publică.
După-ce în diuă de 29 Octomvre a. c. la 11 bre 

a. m. fatala sorte a voită ca 6 familii din celea mai cu 
stare bună (din comuna Rece-Cristură, comitată Solnocă- 
Dobeca) în timpă de 3 ore au devenită predă focului, 
ajutată de ună vântă contrară . nerămănându-le nici cina 
pe o sără, și prefăcându-li-se în cenușiă totă ce au ago
nisită în ună ană, dinpreună cu clădirile economice: 
nobila Dămnă ved. Maria llyâs, soția răposatului Ga- 
vrilă lllyâs, șl-a înlorsă ochii părințescî asupra nenoroci- 
țiloră, dându-le din ală său tbte lemnele trebuinciose 
pentru edificări gratis, precum și bani și cele de lipsă 
pentru traiu în măsură îndestulitdre, prin cari fapte nobile 
a ștersă lacrămile acestoră nefericiți în tempulă de 
iarnă: prin mine în numele aceloră nenorociți i-se aduce 
mulțămită publică, oftându i mulțî și fericiți ani, spre bi
nele conlocuitoriloră săi.

In numele susă Z>seloră familii nefericite: 
Dergea, 26 Decemvre 1886.

Ioană Ilațeganu. 
v. protopopule eparchial g.-bath.

SG1RÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.*)

VIENA, 29 Decemvre. — Adresându „Nene 
Freie Presse11 întrebarea telegrafică cătră atașa

tul ti militarii germanii Villaume din Petersburgfi, 
primi răspunsulă, că sgomotulu ce s’a împrăș
tiată cu privire la densulu e o invențiune rău- 
tăcibsă.

BELGRADtJ, 29 Decemvrea. — Comisi- 
unea sârbo-bulgară pentru aplanarea cestiunei 
Bregovei a recunoscută teritoriul^, din litigiu ală 
Bregovei ca fiindiî ală Serbiei. Toți membrii 
subsemnară protocolulă privitorii la acâsta și 
comunicară decisiunea imediatii ambeloră gu
verne.

DIVERSE.
0 judecată de pe timpulfl lui Grigorie Ghica. — 

In „Păcatele tinerețeloră/ răposatulă Const. Negruzzi 
povestesce următorea întâmplare: Intr’una din filele 
anului {1826 [printre alte hârtii, logofătulă ală doilea 
înfățișă d lui Grigorie Ghica o anafora a divanului pe 
vr’o trei, patru coaie de hârtiă. După ce îi ceti vr’o 
două părți din ea: — „Ce e aceea?" — întrâbă Vodă.
— „0 anafora a divanului în pricina unoră bani, ce 
pretinde Stoica dela Mihailă.* — Cine suntă aceia?"
— «Doi neguțători de aici din orașă." — „pice, că 
deși Stoica are dovadă, că are să ia o sumă de bani 
dela Mihailă, der Mihailă întîmpină, că acei bani erau... 
fiindcă... Să vădă, ce Z>ce.‘ — «Cetesce dintâiu," Z'se 
Ghica. Logofătută ală doilea începu a ceti anaforaua... 
Domnulă asculta. Acum era pe la a șesea față. — „Am 
uitată câte ai spusă pănă aci, logofete/ Zise Vodă, «în
cepe dintâiu". Bietulă funcționară vărsândă sudori, re
începu cetirea, care acum merse pănă la încheierea ce 
se sfârșia cu obicinuita formulă: „Ear desăvârșita hotă- 
rîre rămâne la înțelepciunea M.-Tale.< — «Și ce hotă
rîre să dea înțelepciunea mea/ Zise Ghica, „când din 
tote disele și des-Zisele loră n’am înțelesă nimică ? La 
începută are dreptate Stoica, la mijlocă Mihailă și la 
codă și Stoica și Mihailă. Aferimă! bunî judecători am ! 
Și de câtă vreme se lănțuesce pricina acăsta ?“ — 
«De patru ani," — „Patru ani! Și pentru ce n’a tri- 
mis’o în cercetarea staroștiloră de isnofurl, după cum e 
obiceiulă între breslași?* — ,Nu sciu.". — „Buiurdi- 
sesce-o cătră starostii bresleloră, ca s’o cerceteze, s’o 
pună Ia cale, și să-mi facă de-a dreptulă mie anaforaua." 
Funcționariulă făcu, ce i-se porunci. Peste două c^ile, 
logofătulă ală doilea îi înmânâ o anafora pe o jumătate 
colă hârtiă, în care erau următbrâle: „Măria ta ! Am 
cercetată și am hotărîtă: Stoica să plătâscă cinci sute 
lei lui Mihailă; pentru care amă și băută adălmașulă la 
cârciuma lui Badacă Plecatele slugi M. Tale." — „Ma
șala!1 strigă Ghica Vodă, smucindă hârtia dinmâna lo
gofătului, și sărutând-o, „0! de s’ar sfârși așa tbte ju
decățile în domnia mea ! Ascultă logofete ! scrie îndată 
aici pe hârtia asta, că întărimă această hotărîre, și po- 
runcimă, să nu se strămute în veci". După ce a scrisă 
logofătulă, domnulă iscăli și Muhurdarulă puse pecetea.

* * :fc
Jidovu din German. — Ună nepotă ală predica

torului curții, Stbcker, ună tînără comerciantă, a tre
cută în Z'lele acestea in Berlină la judaismă. Stbcker 
jun., asupra căruia se pare că discursurile cele pioșe ale 
dnchiului său n’au făcută nici o impresiune, s’a cunu
nată Marția trecută în Berlină cu o damă de confesiu
nea mosaică, care ’i cucerise inima. Lume ’ntbrsă!

Editoră: Iacobti Mureșianu.

Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mnreșiann

Dare-ară, brăduță, D-Zeu 
Ca frunZuța ta a sta
Și vâra ca și ârna, 
Și pe vântă și pe răcbre 
Și când a fi vremea mble. 
Maica Sântă ’n polă puse 
Pe fiiulă Sântă, și se duse 
Pe drumă, greu se ostenea 
Punea josă și odinea, 
Dice cătră Tisa verde: 
Slăi Tisă și mă dumbresce. 
Tisa o stată și o d’umbrită 
Maica sântă o fericită 
Dare-ară, Tisă D-Zeu 
Că frunZuța ta ar sta 
Și vâra ca și ârna, 
Și pe vântă și pe recbre 
Și când a fi vremea mole. 
Maica Sântă ’n pblă puse 
Pe fiiulă Sântă și se duse 
Pe drumă, greu se ostenea 
Punea josă și hodinea, 
Dice cătr’ună plopuță verde, 
Stai plopuță și mă dumbresce! 
Elă n’o stată și n’o umbrită 
Precesta l’a furisită : 
Dare-ară, plopuță, D-Zeu 
Că frunZuța ta n’ar sta 
Nici vâra ca și ârna, 
Nici pe vântă nici pe răcâre, 
Nici când a fi vremea mble.

Crăciunulu celii betrânii:
Florile dalbe 1 

Vine Crăciună celă bătrână 
Ca să dâe la boi fână, 
VăZu eslea luminândă 
Din plociumpl făclii arZândă, 
Prin grădele 
Luminele
In flbrea fânului a cătată 
Află ună fiiă nebotezată, 
Și-lă luară
Și-lă duseră
La apa lui Iordană.
Acolo l’o botezată, 
Mândru nume i’o aflată 
Ca și la ună împărată: 
Isusă Chistosă
Domnulă nostă.

Craii și prorocii.
Prorocit’o prorocită
Trei proroci pe fiiulă Sântă 
Cu trei crai de s’o întîlnită ; 
Bună Z^ia domniloră, 
—Sănătoși prorociloră 
Unde voi domni de plecați 
Și eu grabă alergați?, 
—Aicea la Rusalimă, 
C’amă auZită c’o născută 
O născută și fiiulă Sântă, 
In curțile lui Davidă.

Pe deasupra curțiloră 
Mândră-o stea a strălucită , 
După ea amă călătorită
Noi ârăși din răsărită

lânguirea lui Adamu.
Lângă porta raiului
Șede Adamă cu Eva lui
Cătră pbrtă ei privindă
Și cu jale suspinândă ;
Li se mustră binele,
Deci își plângă păcatele.
Și le plângă ei cu bănată
Că de raiu i-au depărtată
Raiulă ’ngrădită cu bine
Nu m’așă despărți de tine
De mirosulă floriloră
De zuzetu albiniloră, 
fir celă șârpe veninată
Elă de raiu ne-au depărtată 
Unde’lă afli ’n drumă culcată 
Capulă să-i fiă sfărmată.

Diana fată d’albă.
Lângă mare colo ’n josă

Domnuță bună!
Intr’ună rîtă tare frumosă
Est’ ună pomă înrămurată

Cu crăngile atârnată,
Da la umbra pomului
Șâde D’ana,
Pădurâna
Cu mirele lângă ea,
Josă pe mare se uita
Mici corăbieri vedea,
Adunândă corabia
Pe valuri ca postavuri
Cu spume ca de giolgiurî
Câți trecură
Toți tăcură,
Când fu unu
Dindărătă,
Nu să trâcă
Și să tacă,
Elă grăbia
De cuvânta:
D’ana D’ana,
Fată d’albă,
Ce ți-e ție-acestă tînără?
— Nu mie frate nice vără,
Ci mi-e mire tinerelă
Mi l’o trimisă Dumnedeu.

(Va urma.)



Nr. 284. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

OursuJu la bursa de Vleua
din 29 Decemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 50/0 . . . 10-4.15
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 93. 0 
împrumutul^ căilortt ferate 

ungare..........................152.25
Amortisarea datoriei căi- 

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

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 117 50

Bonuri rurale ungare . . 104.60
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.30 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

zmștt..............................104.20
Bonuri cu cl. de sortare 104.20 
Bonuri rurale transilvane 104.50

Bonuri croato-slavone . . 105.50 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung............................98.75
împrumutului cu premiu

ung.................................. 120 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.40 
Renta de hărtiă austriacă 82.65 
Renta de arg. austr. . . 83 25
Renta de aurii austr. . . 112 — 
Losurile din 1860 . . . 137.20
Ac(iunile băncel austro- 

ungare........................881 —
Act. băncel de credită ung. 303.60
Act. băncel de credită austr.295.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.97
Napoleon-d’orI .... 9.97
Mărci 100 împ. germ. . . 61.85 
Londra 10 Livres sterlinge 126.70

Cota oficială dela 28 Decemvre st. v. 1886.

Bursa de ISiieuresci.

Cump. vend.
Renta română (5%). 91— 92— ’
Renta rom. amort. (5°/0) 92i/a 93^4

> convert. (6°/0) '. . 86V4 87—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 36—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 104— 105—

* >> >> (b°/o) • 87^ 88—
> » urban (7°/0) . . 101— 102—
’ ’ » (6°/o) . 94— 95—
» » » (5°/o) ■ • 84V4 85—

Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. —

« » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . • 17.1/t 17.0a
Bancnote austriace contra aură. 2.01 2.03

Cursulu pieței Brașovu

din 30 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

Galben!.............................. . . » 5.95 > 5.97

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

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

Discontulii . . . » 7—10°/0 pe ană.
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Hotel „Europa" BRASOVU
) • 3

în cetate, Strada Vămii Nr. 11. 
clădire nouă din anulă 1885, înzestrată cu totă 

comfortultt

Restaurațiune și hală de bere. 
Omnibusulu hotelului la gară. 

hotelă 
comfortabia din cetate în apropierea pieței.

R. BARTHA.
--------

Anunciur! în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fi. — cr. 6.
Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.

Pentru anunciur! 
voiri și reduceri și peste

Pentru repețirl de 3— 4 ori
n n n 5 — 8 H
n n H 9 —11
n n 12—15 n
V n H 16 —20 n

Dela 20 de repețirl în susîi

10°
15°
20°
30°
40°
50°

ce se publică pe mai multe luni se facă în- 
cele însemnate mai susu.

$visă d-loră abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulfl mandatului poștalii și numerii de pe fășia 
sub care au primită (^iarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămu'-itu și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. 'IRANS*

1887 la

■ ■

pe anulă
„Amiculu FamileL“

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

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

Prețulfl de abonamentu pe anulu întregfl e 4 fl. — pentru 
România 10 franci — lei noi plătibili și în bilete de bancă și în 
timbre poștali.

Abonanții voră primi unele premii de valore 
opuri din edițiunea nostră.

Colectanții primescu gratis totu alu patrulea esemplaru.
Numeri de probă se trimită gratis ori cui cere.

Tragemă mai departe atențiunea publicnlui nostru cetitoru și asupra tuturoru scrieriloru apărute în 
edițiunea nostră și anunciate în unu catalogă deosebită ce se trimite gratis orl-cui îlă cere. Er în apropierea 
serbătoriloră Crăciunului și anului nou, ne luămă voiă a recomanda, pe lângă alte numerose scrieri pentru 
tinerime ce se află de vândare la noi, ca — dară potrivită de serbători — următorele Cărți de 
rugăciuni:

Mărgăritarulu sujetului.
Carte bogată de rugăciuni și cântări bisericesc! forte frumosă ilus
trată. Numără peste 300 pagine. Prețulu unui esemplaru broșu- 
rată e 40 cr. legații 50 cr. legată în pânză 60 cr. legată mai finu 

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

Miculu mărgăritaru sufietescu.
Cărticică de rugăciuni și cântări bisericesc! — frumoșii ilustrată, 
pentru pruncii școlari de ambe sexele. Cu aprobarea Iurisdicțiunei 
sup. bisericesc!. Prețulu unui esemplu broșuratu e 15 cr. — legatu 

22 cr., legații în pânză 26 cr.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu“ 
cumperă și acții dela „ Albina,a „ Furnica,a

9

1

„Preotult Românii/
Revistă bisericăscă, scolastică și literară.
Cursulu XIII. — Anulu 1887.
Va eși în broșuri lunare de câte 2’0 — S'O c61e; și va pu

blica articlii din sfera tuturorii sciințeloru teologice și între aceștia 
mulțime de predice pe Dumineci, sărbători și diverse ocasiunl, — 
mai departe studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl.

Prețulfl de abonam, pe an. întregfl e 4 fi. — pentru România 
10 fr. — lei noi plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștali, 

și-’șl voră pute procura cu prețuri reduse numerose

Cărticică de rugăciuni și căutări 
pentru pruncii școlari de ambe sexele. Cu mai multe icăne fru- 
m6se. Prețulfl. unui esemplaru 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 edițiune se cere.)

Visulu
Prea-curatei și Prea-sântei născătdre de Dumne4eu, urmată de cele 
mai frumâse rugăciuni cătră Mama Domnului și cătră Domnulu 
nostru Isusti Christosu, cu ilustrațiuni. Prețulu unui esemplarfl tri

misă franco 10 cr., 50 es. 3 fl. 100 es. 5 fl. v. a.
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în Gherla — Szamosujvâr — Transilvania, unde se 
„Timișana/ „Ardeleana/ „Economului și „Transilvania/

Tipografia ALEXI, Brașovfl.


