
KK»ACȚIUNEA ȘI ADMININTRAȚICNEA : 
BRAȘOVU, piața mare Nr. 22.

SE PRENUMERĂ:

la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.
GAZETA" IESE ÎN FIECARE pi.

Pe unii anii 12 fior., pe șfese luni 6 fior., pe trei luni 3 fior.
România și străinătate:

Pe anii 40 fr., pe ș6se luni 20 fr., pe trei luni 10 franci.

ANULU XLIX. ANUNCIUKILE:
O seriă garmondtt 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicar

Sorl.orT nefranoate nu te prlmsiou. — Sanusorlpte nu se retrămltu.

m 285. Sâmbătă, 20 Decemvre. 1886.

NOU ABONAMENTU
la

Cu I lanuariu 1887 st. v., se va începe unii nou 
abonamentii, la care învitămâ pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei Mostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru Anstro-Waria:

pe trei luni 3 fl. 
>, ș6se _ 6 ,,
„ unu anu 12 „

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

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

Abonațiloru de păn’acum li-se recomandă 
a însemna pe cuponb numărulu fâșiei sub care 
au primită diarulu.

Domnii cart se voru abona din nou sil binevodscă 
a scrie adresa lăm/uritu și a ar&ta și posta ultimă.

Administratiunea.3

Brașovu, 19 Decemvre 1886.
piarulu guvernamentalii „Kolozsvar44, care 

s’a formată din contopirea lui „Magyar Polgar“ 
cu „Kolozsvari Kozlony, se ocupă și elu Ia rân
dul ă său de articulii noștri despre „misiunea pa
triotică a bisericiloru române?1

„Kolozsvar“ găsesce că articulii noștri me
rită atențiune și dându-și părerea asupra lorii, 
se folosesce de unii limbagiu mai urbană, în 
contra obiceiului, ce și ’lu însușiseră memoratele 
două (țiare înainte de contopirea loru. De a- 
aceea gâsimu și noi, că merită să cumpănimă 
puținteii! obiecțiunile, cu cari debutâză diarulă 
uniunei guvernamentale maghiare din Clușiu, 
sperându că întdrcerea lui spre mai bine nu va 
fi ărăși numai de adi pe mâne.

Ce-amu diaă noi și ce vrea „Kolozsvar“ ?
Amu cjisii, că și bisericile ndstre au o mi

siune patriotică, asemenea aceleia ce o reclamă 
episcopulu ungurii Szasz Domokos pentru bise- 
ricele maghiare.

In punctulu acesta nu ne contradice fdia 
guvernamentală, ba nu pdte obiecta nimicii nici 
în contra afirmărei nâstre, că misiunea biserice- 
loru române este de a a apăra și cultiva ele- 
mentulu românii. Se vede constrînsă a recundsce 
mai departe, că justă este cererea ndstră, ca 
bisericele române să folosâscă tdte căile și mij- 
16cele legale, pentru ca să p6tă clădi frumâse 
biserici, să p6tă înființa scăle corăspundătdre 
scopului și acolo unde cele două confesiuni nu 
suntu în stare a susțină fie-care în parte scăle 
bune, să-și clădescă cu puteri unite și să suțină 
scăle bune și corăspundătăre scopului.

Tăte aceste trebue să le admită cu voiă 
ori făr’ de voiă „Kolozsvâr“.

Nu’i vine însă nicidecum la socotelă făiei 
clușiane, când vede, că noi voimu cu tătă serio- 
sitatea a trage și conclusiunea din premisele de 
mai susu.

Cu alte euvinte: bisericeloră române li se 
recunăsce dreptulu de a clădi case dumnedeeșci 
și de a înființa scăle cu puteri unite, dăr dăcâ 
prin acăsta voiescu să realiseze în adevăru înal- 
tulti scopă alu misiunei loru, care este apă
rarea, susținerea și desvoltarea limbei și a cul- 
turei române, atunci cei dela „Koloszvar“ pro- 
testăză, pentru că acăsta—după ei—însărană a de
clara răsboiu limbei maghiare.

Ne provăcă „Koloszvâr“ să căutămu unfl 
alții tărâmă pentru realisarea misiunei biserice
loră române, care să eschidă ori și ce conflictă 
cu limba maghiară.

Dăcă cei dela făia guvernamentulu admită, 
că elementulti română are lipsă și elu de apă
rare și de conservare, atunci trebue să admită, 
că are și dușmani, cari îlu amenință. Și cine 

este dușmanulu celu mai mare alii limbei și alu 
naționalității române dăcă nu maghiarism ulii vio
lentă, care a pusîi în ființă legile pentru intro
ducerea forțată a limbei maghiare în scălele 
năstre ?

A voi să ne apărămii limba și cultura ro
mână și a nu purta răsboiu cu maghiarlsmulu 
violentă, ar însemna a îvoi să cărărnu apă cu 
ciurulu.

Cum se pătă bisericele năstre să-și împli- 
născă cliiămarea lorii față cu elementulu româ- 
nescu, fără de ală feri câtă numai Jle stă în pu
tință de înrîuririle stricăciăse ale tendințeloru de 
maghiarisare ?

E clară că în lupta lorii bisericele năstre 
nu se potu depărta de pe tărâmulil legală, dăr 
pe acestă tărâmă trebue să întrebuințeze tăte 
mijlăcele posibile spre a țină în distanță pe cu- 
tropitori și a paralisa scopurile loru destructive.

Dăcă amu imputată vreodată ceva biseri- 
celoră năstre, a fostă, că nu s’au folosită dela 
începută cu destulă energiă de tăte mijlăcele 
legale spre a pune stavilă povoiului de maghia
risare pornită asupra șcăleloră năstre și dăcă 
pretindemă acjl ceva dela dânsele, este, ca să nu 
lase ca povoiulu să ducă cu sine tăte zăgazele, 
îndărătulă cărora se mai adăpostesce ca vai de 
elă învățămăntulă nostru românescă.

Dăcă bisericele năstre s’au luptată până 
acum făr’ de succesă, cum dice făia maghiară, 
atunci cu atâtă mai multă suntemă datori să le 
îndemnămă să lupte în viitoru cu puteri îndoite 
și împreunate spre a dobândi mai mari succese 
în apărarea și răspândirea mai intensivă a cul- 
turei române între massele poporului.

Acăsta este în formă și în fondă totă în- 
țelesulă „politicei înalte,41 ce ni-o ia în nume 
de rău „Kolozsvâr?4

De ar fi să facemă politică înaltă amă dice 
celoră dela făia guvernamentală: una este bi
serica și alta este națiunea, amândouă aceste se 
întregescu, der nu se potă nici decum confunda. 
Pentru ea biserica română să se pătă bucura de 
autonomia și de drepturile ei și să-și pătă împlini 
cum se cuvine înalta ei misiune, este neapărată de 
lipsă, ca și națiunea română să se bucure de 
deplina folosire a drepturiloră sale politice na-

Cestiunea bulgară.
întâlnirea depui ațiunei bu'gare cu prințulă Alexandru 

de Batlenberg n’a putută trece fără să producă mare 
efectă In Rusia de sigură că a produsă o rea impre- 
siune, considerându-se acesta ca o înțelegere puntru rea
ducerea prințului Alexandru pe tronulă bulgară, și va 
contribui la nutrirea mâniei și urei Rușiloră contra Bul- 
gariloră. Pe de o parte se crede că acestă întâlnire va 
trece fără consecințe grave, fiindă eă principele nu va 
permite să fiă realesă, de altă parte însă circulă ver
siuni, cari facă să apară lucrurile într’o lumină mai se- 
riosă. Așa corespondentul^ din Viena ală loiei englese 
, Daily Telegraph< scrie următorele:

«Deărece tăte silințele Bulgarilor^ d’a resolva crisa 
pe basa tractatului din Berlină au fostă zadarnice, e po
sibilă că acum se va căuta o resolvare în afară de trac
tată. Se potă întâmpla următărele: Bulgarii, împinși 
la desperare, voră face o ultimă opintire d’a scăpa țâra 
de Ruși. Idea, d’a proclama Bulgaria regată de sine-stu- 
tâtoră, se va impune fără îndoială de sine, cu o putere 
de atracțiune inresistib'lă pentru patrioticulă poporă bul
gară. Bulgarii voră imita esemphlă veciniloră loră și 
voră pune Europa înaintea unui faptă împlinită. Ună 
rege n’ară avea să caute multă timpă. Decă vre odată 
și-a câștigată vre-ună principe ună titlu la corona de 
rege, atunci e prințulă Alexandru de Batlenbergă. Dâcă 
ar consimți să’.șl lege încă odată sortea sa de aceea a 
patriei sale adoptive și să rischeze a cuteza să primâscă 
corona de rege, atunci întârcerea sa ar fi salutată de 
poporulă bulgară cu entusiasmă nemărginită. Atunci âr 

urma, pote o răsculare a Macedoniei. Referințele erau 
mature pentru acesta, încă înainte d’a isbucni crisa bul
gară. 0 astfelă de procedere pOte că ar fi incomodă 
pentru puteri, der acestea cu destulă ușurință s’au ocu
pată de esistența Bulgariloru și aceștia nu se mai potă 
considera legați d’a ținea sâmă de disposițiunea Europei.»

Rusia vrea rGsboiu.
„Matin“ din Parisă publică o întrevorbire cu ună 

politiciană rusă din Parisă, care a declarată, că Rusia 
vrea resboiu.

„Acestă resboiu dise politic<anulă va isbucni la 
primăveră și e probabilă că mai ântăiu va fi purtată 
contra Austriei, apoi contra Germaniei, căci Germania 
este dușmanulă Rusiei prin antagonismulă slavismului și 
ală germanismului. Ura contra Germaniloră e încă mai 
puternică în Rusia, decâtă în Franța. Era aprâpe să 
isbucnescă răsboiuiă deja estimpă din causa cestiunei 
bulgare, der pacea s’a mai prelungită, pentru eă Germa
nia a cedată, dândă Rusiei carte blanche în Bulgaria. Der 
prin acesta resboiulă s’a amânată numai, dâr nu s’a în
lăturată. Anglia și Italia cu greu se voră mișca. Riva
litatea între Anglia și Rusia e ună prejudițiu vechiu. 
Parulă a disă, că va înainta spre Indii numai dâcă’lă 
va sili Anglia. Rusia nu tinde nici spre Constantino- 
polă; nerecunoștința Bulgariloră nu entusiasmeză pe ni
meni la fundarea unui mare imperiu slavă în peninsula 
balcanică. Câtă priveșce pe Italia, ea ar putea să se 
mărescă numai pe socotâla Austriei, nu însă dăcă va 
face alianță cu Austria.»

„Reorganisarea armatei rusești este complectă; efee- 
tivulă pe picioră de pace e de 951,210, pe picioră de 
răsboiu 2,409,20q omeni; afară d’asta Rusia dispune de 
o armată provincială de ună milionă și jumătate omeni; 
acâstă oștire se pOte mobilisa în 14 dile. Cu o ase
menea armată se pOte vorbi susă și tare chiar și cu 
puterniculă cancelară ală Germaniei.»

SOIRILE DILEL
Din Câmpia ni se comunică: «Mercurl, 29 Decem

vre, i-a ajunsă o grea lovitură pe bieții locuitori români 
din comuna Juculu nobilă. Nu dela Dumnezeu a fostă 
venită acestă lovitură peste ei, ei dela »boerii" din Bu
dapesta, căci unu esecutoră de dare ca și o pară de 
focă a despoiată pe o mulțime de locuitori de totă ce 
aveau în jirulă casei loră, le-a luată vitele, porcii, oile, 
bucatele, âr la unii chiar și slănina de pe podă. Așa 
s’au obicinuită stăpânii dela putere a ne cinsti pe noi 
în ajunulă sânteloră Sărbătorl|!“ — Sărmani âmenl!

—x—
Lui „Kolozsvâr" ’i se comunică ună raportă des

pre starea învățământului în comitalulă Mareșu-Turda 
pe anulă scolastică 1885—6. Numărulă copiiloră obli
gați la scolă a fostă de 26,527 ; .din aceștia au fostă 
maghiari: 15,702; români: 9862 și germani: 963. Scoli 
cu limba de propunere ungurescă au fostă cu totulă 
165, cu limba de propunere română 78, dintre cari 51 
gr. cat., 18 gr. or., âr cu limba de propunere germană 
au fostă 5 Au mai fostă germano-maghiare 1 și ro- 
mâne-tnaghiare 18 scoli în cari de asemenea s’a pro
pusă în limba un'gurâscă. Cu privire la scâlele nema
ghiare, s’a propusă limba maghiară cu bună succesă în 
24 scoli gr. cat., în 6 gr. or. și în 4 de confes. augus- 
tană. împrejurarea, că dela anulă 1881 pănă acum 
numârulă scâleloră ungurești a crescută dela 100 la 
165 și mai virtos împrejurarea, că din același an pănă a- 
cum numârulă scoleloră cu limba de propunere română 
maghiară s’a sporită dela 2 la 18, îlă face pe raporloră 
sâ fiă răpită de o bucuriă estraordinară. Invățătoră, 
care să nu scie nimică unguresce, nu se află in comi- 
tatulă acesta. Raportulă nu-lă credemă să fiă tocmai 
esactă. Cu Iote astea trebue să intrebămă, cum de se 
sporescă scâlele cu limba de propunere română-ma- 
ghiară? A cui e vina?

—x—
In anulă 1852 se aflau în Ungaria numai 6 4'are 

unguresc!, âr în Transilvania era ună singură ijiară 
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ungurescă și o scriere periodică. In 1885 numărulă 
diareloră unguresc! era mai mare de 300. — A loră e 
lumea.

—x—
Camera advocațiloru din Brașovă face cunoscută, 

că advocatulă Dr. Isak Szasz din Sepsi-Sân.-Georgtu e 
primită în lista camerei, âr advocatulă Iosefă Iakab, 
căruia i s’a ridicată concursulă, e reintegrată în eser- 
citarea advocaturei.

—x—
Ministrulă Trefort a pricopsită pe preotulă I. Mariîi 

din Crisbavă cu 80 fl. — Tristă de totă părinte, că 
intri în anulă nou cu păcate!

— x—
Intr’ună cercă ală Budapestei e ună esecutoră 

P., care e de o asprime estraordinară. Ținându-i-se 
sâmă de „meritele*  sale, șl-a făcută esecutorulă repede 
cariera și peste mormanulă de esecuțiunl .strălucesce*  
între colegii săi cu mai puține merite. Acestui domnă 
i-au făcută „adoratorii" săi o surprindere de Crăciună. 
In diminâța dilei de Crăciună întră împărțitorulă poștală 
cu o voluminâsă scrisâre francată avândă adresa : „ Dară 
de Crăciună pentru Ilustritatea Sa d-lă inspectoră de 
dare... Budapesta." Cnriosă deschise adresatulă scriso- 
rea, care mai avea o învălitOre pe care era scrisă: „Co- 
lecțiunea de opuri... ale d-lui inspectoră de dare.» Bile 
tulă inspectoră era și mai curiosă nesciindu-se vinovată 
de nici ună delictă literară. Rupse învălitârea și aruncă 
— furiosă pachetulă la o parte. „Adoratorii" săi îi 
dăruiseră... tote publicațiunile de licitare ce le făcuse 
de Crăciună inspectorulă.

*) Acâsta se privesce ca gratulare 
de Crăciună.

**) Inspieăței=inspicațl la pără.

—x—
Ministeriulu, de comunicațiune a dată întreprinză

torului de căi ferate Adolf Pozsonyi încuviințare să 
facă lucrările tehnice pregătitdre pentru o cale ferată 
vicinală normală, care să lege stațiunea finală Bistrița 
a căii ferate din valea Someșului cu stațiunea finală 
Reghinulă săsescă a căii ferate Cucerdea-Tergu - Mure- 
șului-Reghinulă săsescă.

—x—
Ministeriulu comunicațiunei organisase în 1884 

ună consiliu de comunicațiune, care pănă acum nu a 
lucrată absolută nimică și nic! n’a fostă convocată la 
vr’o ședință de constituire. Acum s’a desființată acâstă 
instituțiune, care n’a dată nici ună consiliu.

—x—
Judecătoria cercuală din Căpușulu mare a dată 

mandată de urmărire în contra notarului substitută A- 
dalbertu Kiss, acusată fiindă de detraudare.

—x—
In cursulă săptămânei trecute, s’au exportată din 

portulă Brăila următârele vite, Z* ce «Bomba: Vaporulă 
„Elisabeth Alle,« sub pavilionu englesă, a încărcată pe 
bordă 130 boi, vaporulă *Patterdale,*  sub pavilionă en
glesă, a încărcată pe bordă 120 boi pentru Italia; va
porulă „Collivaud" sub pavilionă engleză, a încărcată 
pe bordă 130 vaci, vaporulă »Dolwais*  sub pavilionă 
englesă, a încărcată pe bordă 120 boi, și vaporulă ,Wil- 
berforce" sub pavilionă englesă, a încărcată pe bordă 
117 boi și 3 vaci. Casa Cirio a mai trecută în Dobro- 
gea pe uscată 400 capete vite, spre a le îmbarca la 
Constanța pe vapdre, cu destinațiune totă pentru Italia.

—x—
Se vorbesce multă în Timișâra și în Seghedinu 

despre ună duelă cu pistole, ce s’a întâmplată între doi 
domni pe o pustă lângă Felegyhaz. Unulă din duelanțl 
a fostă greu rănită și abia va putea scăpa cu vieța. 
Rănitulă fu transportată în spitalulă din Felegyhaz, âr 
ceilalți participanțl la duelă au plecată încă în aceea 

di cu trenulă de după amâdl. Intre secuudanțl se 
aflară doi oficerl superiori. Numele duelanțiloră nu 
s’a comunicată.

—x—
Scirea privitâre la sosirea în BucurescI a princi

pelui Alexandru de Battenberg este o simplă născocire. 
Alteța sa nu va veni în România, Z* ee „Telegraful^,.

—x—
Inregistrămă după fiarele francese următorele: ,,ț). 

Dr. Assalcy, profesoră agregată la Lille, a fostă numită 
secretară ajutoră la congresulă francesă de chirurgia, 
ținută în Octomvre acestă ană. La 1 Decemvre a apă
rută decretulă prin care d-sa e instituită pentru o pe- 
riodă de nouă ani șefă ală lucrăriloră anatomice și ope
rațiunile chirurgicale. La 18 Decemvre a fostă desem
nată 'de adunarea profesoriloră din Lille ca delegată 
pentru a represinta facultatea din Lille la adunarea ge
nerală a facultățiloră din Francia. „V. Națională" anunță 
odată cu aceasta, că d. Dr. Assaky e nnmită laureantă 
ală Academiei de medicină din Parisă. D-sa a obținută 
pentru tesa sa de chirurgiă premiulă' Amussată (1500), 
care nu se dă în întregime tocmai ușoră.

Dela Ternii Crișului, 24/XII. n. 1886.
Decisiunile Curiei în privința dreptului de alegere 

alu onorațioriloru).
Domnule Redactoră! In câtă îmi aducă aminte, în 

unulă din numerii săptămânei trecute ai prețiosei nostre 
„Gazete" în rubrica sciriloră dilei ați publicată și Dom- 
nia-Vâstră; faimâsa decisiune a Curiei reg. ung. din 
Pesta adusă, mi se pare, la anulă 1877, în care deci
siune curială se <Jice, că onorațiorii, adecă aceia, cărora 
nu după censă li se dă dreptă de alegere de deputațl, 
nu potă fi sterși din listele electorali din causă, că au 
rămasă în restantă cu darea directă, care au d’a o solvi 
în cerculă electorală respectivă. Acestă decisiune s’a 
preumblată prin multe diare, atâtă românescl câtă și 
neromânesc!.

Nu-mi este scopulă d’a mă ocupa cu valârea de- 
cisiuniloră Curiei reg. ung. cari de multe ori suntă în 
contradicere nu numai cu realitatea și logica, ci chiar 
și cu ele însă-șl. Voiu însă d’a mă ocupa cu o cesti- 
une de interesă publică. Voiu a arăta, că câtă de a- 
mară s’au înșelată și se voră mai înșela încă toți ace
ia, cari nu vădă mai departe și cari s’au încrezută în 
acea decisiune fatală, care ca și cum anume ar fi a- 
dusă pentru a produce confusiune publică între alegători, 
a produsă multe rătăciri și urmări neașteptate.

Recunoscă, că vină cu chiarificările mele după 
ora a 12-a, dupăce adecă listele electorale ale alegeriloră 
din anulă viitoră, cari se voră face pre 5 și nu pre 3 
ani, suntă compuse și apelațiunile resolvite ; der credă, 
că și acum îmi facă datorința fa[ă cu publiculă română 
cetitoră.

Legea electorală (§. 12 din art. de lege XXXIII 
ex 1874) spune apriată: >Nu potă esercia dreptă electo
rală și prin urmare nu potă fi luați în listele nominali 
ale alegătoriloră, aibă altăcum dreptă de alegere pe 
orice basă, aceia:". . . ele. Aici urmâză apoi specifică
rile de eschidere a cinci puncte, între cari punctulă ală 
5-lea conține următârele : „aceia, cari pe anulă jiremer- 
getoru conscripțiuneij, .respective rectificărei, nu și-au 
solvită darea directă, care au d’a o solvi în cerculă 
electorală1*.  Aceștia dâr nu-șl potă esercia dreptulă de 
alegere.

Disposițiunea acestui punctă, precum și disposi- 
țiunea §-ului 108 totă din legea electorală memorată 
art. XXXIII ex 1874, prin disposițiunea §-ului 1 ală art. 
de lege VI ex 1875 s’a modificată ’într’acolo, că s’a 

concesă, ca aceia, cari inclusive pănă la 15 Aprilie s. n. 
și-au solvită darea directă, respective restanța corespun- 
Zătâre a anului precedentă, să pâlă fi luați în listele 
electorale nominale.

Așaderă espresiunea legală: „aibă altă cum dreptă 
de alegere pre ori ce basă“, obligă și pe onorcițiorii, 
cărora §-nlă 9 ală art. de lege XXXIII ex 1874 le dă 
dreptă de alegere, să-și solvescă darea ca și alții. Legea 
pentru aceștia nu face escepțiune. Epresiunea legală nu
mită nu se p6te interpreta cu o așa restricțiune, ca să 
nu se referescă și la onorațiorii din lege, fiă chiară și o 
sută și o miiă de decisiuni curiall. Se pole, că referen- 
tulă respectivă din 1877 a fostă binevoiloră, cum se în
tâmplă câte odată. Referenții din ăstă ană ală Curiei 
reg. ung. au aplicată legea strictă și așa au eschisă ono
rațiorii cu dare restantă, contra cărora s’a făcută re
cursă. Așa s’a întâmplată — durere I — chiară și cu 
unulă dintre deputății noștri națiunali, care pre anulă 
viitoră, nefiindă alegătoră, după lege (§ 13. XXXIII. 
1874) nu p6te fi nici alesă în acelă ană.

Am atinsă disposițiunea positivă legală, care afară 
de interpretarea gramaticală alta nu sufere. Adevărată, 
că în teoriă se pâte disputa atâtă pro, câtă și contra 
disposițiunei legali. Acâsta însă este altă cestiune. Eu 
spre orientarea mai deaprope a publicului cetitoră și a 
celoră interesați cu acestă ocasiune numai atâta am 
aflată de lipsă a aduce la cunoscința publică.

Dr. Ae.

Manifestațiunile Grănițerilorii.
Adresa Grănițerilor din cercul Rodnei.

(Urmarea subscrierilorii la adresa de aderare și recunoscință cătră 
d-nii Dănilă Lica și Gavrilă Manii.)

Pavelă Lipană, Scridonă Migovanu, Ionă Popă, 
Luca Popelea, Ionă T. Morozană, Ionă Slăvâcă, Longin 
Mănăstire, Acsente Domide, Samsonă I. Domide, Ga
vrilă Domide, Iacobă Sângeorzanu, Necita Morozanu, Ionă 
N. Grapini, (prin Silv. Mureșanu); Onofrim Steopanu, Irimie 
Băleiu, Ilie Flama, Antonă Partene, Tomasă Boderhecu 
Irimie Moldovană, Ilarionă Maricutiu, Mihaila Anca, An- 
chidim Tirsiu, Davidă Tirsiu, Ionă Croitoru, Casianu Mo
rozană, Gregore Morozană, Demiană Steopanu, Davidă 
Leșanu, Maroila Flama, George Alexandru, Niculai Folfa, 
Necita Bindiu, Silvestru Bindiu, Filipă Birdiu, Gerasimă 
Mateiu, Andrei Bonțanu, Mihailă Anca, Dumitru Bindiu, 
Tâdâră Bălăiu, Tanase Grapini, Macavei Maricuțiu, Maca- 
vei Bălăiu, Andronă Solcanu, Longin Partene, Maximă 
Domide, George Flămându, Acsente Hăsbeiu, Necita Mo- 
roșanu, Pamfiru Boldisiu, Zaharie Boldisiu, Onofrimă Folfa, 
llie Folfa, Sergiu Petrășcană, Necita Lipană. Larionă 
Bouțană, lftene Bouțană, Macavei Jugană, Mironă Ju- 
gană, Cosma Tirșiu, Macedonă Slavaca, Avramă Domide, 
Giorge Steopană, Andron G. Bureacă, Ionă Flamă, Ma- 
noilă Lipană, Necita Boutiană, Larionă Bureacă, Otilotă 
Steopană, Larionă Steopană, Dumitru Ciciacă, Toaderă 
Badeană, Necita Grapini, Manoilă Cozonacă, Danilă Ste
opană, Ionă D. Anca, Ionă Paiusiu, Pavelă Mănăstire, 
Mitrofană Stoica, Grigore Grapini, Nicolae Filipoiă, Ci- 
rilă Scripeță, Ciforă Cozonacă, Danilă Mihirstea, Toaderă 
Crețiulă, Samsonă Popă, Ilisie Bureacă, (prin S. Mure
șanu); Necita Buaeacă, Andrei Partene, Leonă ’Hasbeiă, 
Onisimă Anca, Cosma Domide, Sidoră Popelea, Ionă 
Bodorhecă, Ionu Domide, Iacobă Domide, Onofrimă Scri- 
peță, Macaveiă Domide, Macedonă Piticariu (prin S. Mu- 
reșană); George Steopană, Ionă Piticariu, Larionă Piti
cariu, Iacobă Beleiu, Iosifă Beleiă, Natu Steopană, Si- 
mionă Lipană, Samsonă L. Steopană, Ilie Anca, Tanase 
Bodezheicu, Vasile Stiopână, Mihailă Anca, Giorge Flă
mândă, Leonă Morozană, Iacobă Pomuhaciu, Toaderă 
A. Bouțană, Danilă Cardană, Gerasîmă Popă, Alesandru 
Pomuhaciu, Iacobă Mateiă, Silvestru Iugană, Filipă Fi- 
lipoiu, Samsonă Steopană, lftene Catulă, Dumitru Ilas- 
beiu, Marțiană Piticariu, Grigore I. Domide, Artene Crui- 
toră, Larionă Piorasiu, Macedonă Folfa (prin S. Mure- 
șană)

Grănițerii din comuna Sângeorgiu: Silviu Sohorca, 
preotă și grăniț, Gregoriu Berciu, j,Gavrilă Berciu, Isi-

FOILE TONU.

Colindele.
(Urmare și fine).

Colaculu.
Joi diminâță x

Cistrai Domnuță bună. 
Jupânu gazdă
Multă se sfătuea,
Că elă se va duce
Cu feciorii lui
In păduri de meri
De meri și de perl
Și ei voră tăia
Resteie, mereie,
Se mârgă ’n bulfeie,
Juguri și pluguri;
La ele voră prinde
DouăspreZece vite,
La pâră înspicate
Și la capă comate,
Ei de voră ara
Brazda-oră răsturna
Grâu voră revărsa
DumneZeu a da
O plâie cu sâre

Cu sâre 
Grâu de va cresce 
La paiu trestiosă 
La spică luminosă. 
DumneZeu a dată 
Cum o cugetată : 
Grâu roșu 'nspicată, 
Ei l’o secerată 
In snopi l’o legată 
Clae l’o formată 
Pe cară l’aședată 
In sată l’o cărată 
Și l’o trierată 
Și l’o vânturată 
In saci l’o luată 
La moră l’o dusă 
In coșă de l’o pusă. 
Câci l’o măcinată 
Acas’o plecată 
In sită’lă punea 
In covată’lă cernea 
Și l’o asogată 
Și l’o frământată 
Totă grâulă frumosă 
Lăsată de Christosă 
Colacă l’o formată 
In cuptoră l’o dată 
Er dâcă s’o coptă 
Din cuptoră l’o scosă

De colbă l’o suflată 
’N masă 1’o-așeZată.

Avutulu*).
Jupâne gazdă de locă 
Eu am venită să te vădă 
Am venită la casa ta 
M’aflaiu în poiata ta.
Acolo nu încăpuiu
Me miraiu de ce văZuiu: 
țîece boi
Inspicăței **),  
țlece junei 
Cu corne lungi, 
Dece vaci 
Cu cârne largi.
M’aflaiu în grajdulă tău 
Acolo nu încăpuiu
Totă de lăZi 
Cu haine verZi
Totă de tocuri mucedite 
Și de slănini rânceZite, 
In șura ta mă aflamă 
Acolo nu încăpeamă 
Totă de cară ’nferecate 
De căruțe minunate.

Vestea *).
Vine vulpea dela munte
Prin omătă pănă’n genunche.
Ce veste bună ne-aducl
Dela munte păn’aici?
— Veste bună
Nu prâ bună...
Ca cu moșii fetele
Și feciori cu babele.
Dâr moșii din graiu grăi:
— O tăceți fete tăceți,
C’oră înflori spinișorl
Omă fi și noi ca feciori,
Că ne-omă pune dințișorl.
Babele din graiu grăi:
— O tăceți feciori tăceți
C’oră înflori vișinile
Și ne-omă pune și măsele 
Și-omă fi și noi ca fetele.
Culese în Oiobăncztța și Ciobanca 

de
Gregorie Crăciunașiu.

*) Acâsta se pâte privi ca o satiră.
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doră Halițe, lacobă Gaboră, Ioană Puițeu, Gavrilă Stiopoe, 
Ioană C. Jarda, Ioană Steopoe, Eremie Cârcu, Ioană 
Nițiu, Larionă Miștiu, Samsonă Ciociu, S’mionă So- 
horca, Vasile Flore, Ioană Buia, Necila Ciociu, Mihaiu 
Domide, Maximă Buta Budurleanu, Nicolae Giorge, Silvan 
Andresi, Ioană Șiorecău, lacobă Joja, Simionă Gaboră, 
Petre Popă, Nicolae Gagea, Bartolomei Siorobetea, An- 
chidimă Cârcu, Maftei Gaboră, buca Tahîșu, Mihaiu 
Rambulea, Davidă Ciocană, George Buga, Sidoră Re- 
breanu, Alexandru Șiorecău, Ilisie Nistoră Popă, Cle
mentă Popă, Gregore Mihăilă, Ioană Marcușă, Aritonă 
Andresi, Maftei Buia, George Sohorca, Alexandru Mar
cușă, Pantelemonă Onca, Isacă Gogotă Calistrn Irimie 
llie Sfrangeu, Ioană S. Buia, Aritonă Spaimacu, Scridonă 
Spaimacu, Vasile Rambulia, Achadină Haruția, Simionă 
Algeorge, Terente Ionelă, lacobă Petrascu, Scridonă Popă, 
Vlasa Andresi, lacobă Cordoșiu, lacobă Lupșioru, Maximă 
Șiorecău, Maxim Buia, Atanasiu Filimonă Constan, 
Leonă Sfrangeu, Colaru Gaboră, Filipă Varvari, llie Ha- 
lița, Luca Morariu, Petre Joje, Donisa Spici'.ă, Ionă Pr. 
Algeorge, Nechita Darabană, Alexa Marica, Maximă Buia, 
Constană Șiarda, Tanase Fole, Leonă George, lacobă Cio
cană, Alesandru Strimbu, Grigore Varvari, Larionă Șiotă, 
Moisa Rambulea, Ionă Sohorca, George Trianca, Mitro- 
fană Anisie, Maximă Lica, Gavrilă Constană, Constantină 
Darabană, Vasiliu Popă, Ionă Algeorge, Varvari Solo- 
vest.ru, Irimie Bulția, Tosifă Popă, Prooopiu Petrăe, Si
mionă Gagea, Tanase Costană, Mihailă Costanu, Toma 
Puițeu, Maximă Budușianu, Ionă N. Popă, Vasile Moldo- 
vană, Todoră Andreeșă, Alexa Bulția, Simionă Berciu.

(Subscrierile voră urma.)

Atentatul!! contra d-lui Brâtianu.
Mercur! in 17 Decemvre s’a începută înaintea Curții 

cu jurați din BucurescI procesulă atentatului, sâvârșită 
la 4 Septemvre contra minislrului-președinte Brătianu.

Judecători suntă: G. Bagdată președinte, Lara și 
Ghimpa asistenți. Fotoliulă ministerului publică e ocu
pată de procurorii Populeanu și Cociașă.

Apărătorii acusațiloră suntă : N. Ionescu, G. Ver- 
nescu, I. Lahovary, P. Grădișteanu, Mârzeseu, Maiorescu, 
Paladi, Păucescu, C. Boerescu, Rioșanu, Dâmboviceanu 
C., Vrăbiescu, Vineșă, Bosie, D. Popescu.

Partea civilă — C. F. Robescu, care la 4 Sep
temvre însoțindă pe d. Brătianu a fostă atinsă de glonță 
— are apărători pe: R. Staniană, C. Sloicescu, St. Șen- 
drea, 1. Poenaru Bordea ș. a.

AcusațiI suntă: losifă Oroveanu deputată, lână 
Oroveanu, Stoica Alexandrescu, Iordache Tănăsescu cjisă 
Muscalii, G. Protopopescu, Pompilie Stănescu.

Jurați suntă : PopovicI Așadoră, Tache Petrescu, 01- 
mazog’u G., Bărbulescu Petre, Măgureanu M., Popescu 
Petre, Răduleanu G., Mihailă Gabrielă, Mazîlă I., Capșa 
C., Rașianu Stef., Brătianu Petre, er jurați suplimentari: 
Băicană și Moceanu G.

Se dă cetire actului de acusațiă. losifă Oroveanu 
e comerciantă, în Rîmnicu'ă Sărată, a fostă primară ală 
acestui orașă, și în urmă deputată în cameră. I se im
pută că e autorulă intelectuală ală atentatului. Stoica 
Alexandrescu, totă din acelă orașă, fostă sergentă la ge
niu, se afla ca vendătoră în prăvălia fratelui sâu vitregă 
G. Protopopescu, băcană. E acusată pentru crima de 
omucidere. Iordache Tănăsescu (fisă Muscalu, cismară 
în același orașă, amică intimă cu Stoica; Pompilie Slă- 
nescu din același orașă, amică intimă cu Stoica. Aceștia 
suntă acusațl ca .provocatori la atentată. Etă cum se 
încheiă aclulă de acusațiune:

Stoica Alexandrescu, majoră, este culpabilă.-
1. Că în sera de 4 Septemvre 1886, cu voință a 

comisă omucidere asupra persănei d-lui I. C. Brătianu, 
prim-ministru, crimă săvârșită der neisbutită, acusatulă 
luăndă mai dinainte hotărârea a se porni asupra viețe> 
d-lui I. C. Brătianu, faptă prevădută de art. 225, 226, 
227, și pedepsită de art. 232 comb. cu art. 38 al. 1 și 
ultimă codulă penală.

2. Că totă acesta în aceeași sâră și cu aceeași 
ocasiune prin tragerea unni ală doilea glonță a comisă 
omucidere cu voință asupra persânei d-lui C. F. Ro 
bescu, crimă săvârșită dâr neisbutită, faptă prevădută de 
art. 225, și pedepsită de art. 234 ultimulă aliniată comb. 
cu art. 37, ală 1 și ultimă și 40 codulă penală.

3. Iordache Tănăsescu rȘisă Muscalulă, majoră, că 
cu bună sciință a asistată pe Stoica Alexandrescu în 
faptele cari ar fi pregătită săvârșirea crimei comise a- 
supra d-lni I. C. Brătianu, primă-ministru; faptă prevă
zută și pedepsită de art. 50 al. 2 și 48 comb. cu art.
225, 226, 227, 232, 38 al. și ultimă c. p.

4. losefă Teodoră Oroveanu, Ionă Teodoră Oro
veanu, Gheorghe Protopopescu și Pompilie Stănescu, ma
jori, că prin promisiuni și uneltiri culpabile a provocată 
pe Stoica Alexandrescu la săvîrșirea crimei comise asu
pra personei d-lui I. C. Brătianu, prim-ministru; faptă 
prevăzută și pedepsită de art. 47 combinată cu art. 225,
226. 227, 232 și 38 al. 1 și ultimă c. p.

Vomă da amănunte și despre decurgerea proce 
sului.

Interogai oriul îi Ini Stoica Alexanilrescii.
Președintele: Ai văZută că ți se impută 2 fapte: 

1) că în sera de 4 Septemvre ai trasă cu revolverulă 
asupra d-lui I. C. Brătianu pentru a-lă omorî și ală 2) 
că ai trasă și asupra d-lui C. F. Robescu.

Ce răspunZI la acestea?
Acusatulă: Așa este, însă numai în d-nulă Bră

tianu am vrută să tragă, în d. Robescu din greșelă am 
dată, agentulă secretă apucându-ml mâna.

Președintele'. Pentu ce causă ai făcută acâsta?>
Acusatulă: (încetă) Alții m’au îndemnată.
Președintele: Cine ?
Acusatulă: losifă Oroveanu.
Președintele: Dă-ne ceva amănunte.
Acusatulă spune cum a făptuită atentatulă în 

strada Vămei.
Președintele: Ce țî-a spusă Oroveanu ?
Acusatulă: Mi-a spusă că mă va face forte 

fericită.
Președintele: Din care causă?
Acusatulă: Căci astfelă numai, dicea Oroveanu, va 

cădea guvernulă.
Președintele: Aceste vorbe numai te-au hotărîtă a 

face crima?
Acusatulă: Nu, mi s’an făgăduită bani.
Președintele: Cu sumă?
Acusatulă: Nu sciu, nu ml-a spusă câtă îmi va da.
Președintele: L’a mai văZută cineva pe Oroveanu 

venindă la d-fa?
Acusatulă: Nu sciu.
Președintele: In urma acestoră propuneri l’ai mai 

întâlnită ?
Acusatulă: Da.
Președintele: Atunci țî-a mai spusă ceva?
Acusatulă: M’a întrebată de fratele său și d’alte 

daraverl comerciale. (Acusatulă vorbesce cu frică, pri- 
vindă în juru i cu mare spaimă. Mărturisirile le face cu 
gura pe jumătate.)

Președintele: L’ai mai văZută vreo-dală?
Acusatulă: La judecătoriă.
Președintele: Der în urmă?
Acusatulă: Nu.
Președintele: Pompilie Stănescu a fostă vr’odată 

la d-ta?
Acusatulă: Nu, nicl-odată.
Președintele: Cum atunci, deeă Ioană Oroveanu și 

Pompilie Stănescu nu veneau la tine, ’i acuș), că le-au 
îndemnată la atentată ?

Acusatulă: Pentru că credeamă că și ei suntă 
amestecați și ca să apără pe Oroveanu.

Președintele: Ai mai vorbită cu cineva despre 
acesta?

Acusatulă: Da, cu Tănăsescu.
Președintele: Când și cum?
Acusatulă: I-am spusă cu vre-o 10 Z>le înainte 

cum voiu face, căci nu-lă cunosceamă pe d. Brătianu.
I. Iordache spunea că te-a întrebată cine te-a pusă 

la cale și ce ai Zlsd?
BSspunsu: Am Z>s^ trăâscă Orovemi. 
întrebare: Der societatea cine e?
II. Cu cine o fi asociată d-nulă Oroveanu.
I. pici că numai losifă Oroveanu te-a învățată, 

nici Ionă Oroveanu, nici nimeni.
B. Nimeni.
I. De ce ai spusă și pe ei?
B. Am creZută c’o fi și ei.
I. Ai plecată la 2 Septemvre. Ce s’a petrecut apoi ?
B. Muscalu a venită în urmă, i-am dată parale și 

’șl-a scosă biletă.
I. Când veneațl în trenă mergeațl împreună?
B. Da.
I. Muscalulă Zice că nu.
B. Nicidecum: totă împreună am fostă și la Buzău
I. Der petiția unde ai făcut’o?
B. Acolo, când ne-amă dată josă.
I. Ce vreai să faci cu petiția?
B. Să o dau d lui prim-ministru și când o ceti-o să 

dau cu revolverulă, așa mă povățuise d. Oroveanu.
I. In BucurescI te ai întâlnită cu Oroveanu?
B. Nu.
I. Cum, dta, care Zid că te povățnise Oroveanu, 

să nu te întâlnesc! cu elă, când sciai că elă e în Bu- 
curesci.

B. (forte încurcată). Nu sciam unde trage
I. De multă cunosc! pe Oroveanu?
B. Da, de multă; der nu sciu decă mă cunoscea 

d-lui pe mine.
1. Cu ce ai plecată la BucurescI.
B. Aveam în casă 60 de franci și am mai luată 

dela Dimifrache Dobrescu.
I. Der Oroveanu nu țl-a dată o poliță de 5000 de 

franci, cum ai Zlsh la Judecătoriă?
B. Nu, numai ml-a făgăduită.
I. Atunci cum te-ai dusă la BucurescI numai așa, 

fără să-ți plălâscă, când te’ndemnă să omori ună omă?
B. (tăcere, încurcătură) De, credeam....
I. Der nu i-ai spusă fratelui d-tale, că te duci la 

Orovenl?
II. La Oroveni, adecă o prăvăliă, care au ținut’o 

de multă Orovenii și acuma totă Orovenl ii Z‘>ee-
Acestă răspunsă produce ilaritate.

ScirI militare.
România. Pirotechnia armatei a primită din En- 

glitera o mașină, care păte fabrica pe fiă care Z1 o sută 
de mii de cartușe, scrie „Lupta.*  Același diarii află, că 
căpitanulă Dimancea a retușată suma de 200,000 lei, ce 
i s’a oferită de cătră ună fabricantă englesă pentru in- 
vențiunea revolverului său.

Editoră: lacobă Muresianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mnreșiann

Bulgaria. Șefulă arsenalului militară din Rusciuk, 
căpitanulă Zelenogoroff, a sosită în BucurescI avendă a 
efectua nisce comande pentru arsenalulă bulgară.

A P E L U.
Subscrișii, cu intențiunea de a înființa în Abrudă o 

Cassă de economii, ne hiămă voiă a deschide prin acâsla 
subscrierea pentru acțiunile necesarii.

Programa nășiră în sensulă articulului de lege XXXVII- 
1875, este urmăforea:

1. Institutulfi său însoțirea se va înființa pe timpii 
nedeterminată și va purta numele: .Auraria,« cassă de 
economii, societate pe acțiuni, în Abrudă, unguresce: «Au
răria*  abrudbănyai takarăkpânztâr reszvenytârsasâg, nem- 
țesce:| «Auraria*  abrudbanyaer Sparcassa Actien-Gesell- 
schaft.

2. Scopul0 însoțirei este: a da împrumuturi, a 
primi bani spre păstrare și fructificare și prin acâsta a 
contribui la desvoltarea spiritului de economiă ală popo
rului din munții apuseni.

3. Capitalulă însoțirei se va compune din 500 
acțiuni de câte 100 fl. și așa capitalulă va fi de 50,000 fl.

4. Fiecare societară (subscribent) va solvi cu ocasiunea 
subscrierei ca taxă de înscriere după fiescecare acțiune 2 
fl. odată pentru totdeauna. Totă cu ocasiunea subscrie
rei se solvesce din capitalulă acțiunei 10% din valârea 
ei nominală; 200/0 se plătescă îndată după ținerea adu- 
nărei generale constituante, precândă restulă de 70% 
este a se solvi la provocarea direcțiunei prin diarele des
tinate spre acestă scopă.

5. Taxele de înscriere suntă a se solvi prelângă 
chitanță la mână ori căruia dintre subscrișii.

Totă acesLuia și pe lângă acesta modalitate se potă 
solvi și ratele din capitalulă de acțiune

6. Subscrișii, ca fundatorii însoțirei, față cu cei
lalți societari nu ne reservămă nici ună felă de prero
gative.

7. Subscrișii în sensulă §. 152. din arf. de lege 
XXXVII-1875. primimă solidari responsabilitatea pentru 
tdte solvirile, ce se voră tace pănă la adunarea gene
rală constituaută; — asemenea și acționarii subscribențl 
odată cu subscrierea primescă obligamentulă prevăzuta 
în §. 15 J. ala citatului articlu de lege.

Deci dâră Domnii, cari voiesch a participa la în
ființarea acestui Institută, atâta de necesară pentru ți- 
nutulă nostru, suntă rugați în 24 lanuar. st. n. 1887 
a. m. Ia 10 ore a se presenta în Abrudă în cancelăria 
primului subscrisă spre a vidima căla de subscriere și a 
solvi taxa prescrisă și prima rata.

Abrudă, în 10 Decemvre 1886.
A. Filipîi, 

adv. și proprietară de mine.
Ioană Iancu, 

par. și propr. de mine.
A. Danciu, 

directoră și propr. de mine.

Ioan Gali, 
prot. și propr. de mine 

Simionă Cajană. 
medică și propr. de mine.

G. Ivascu. 
comerciantă.

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

PESTA, 30 Decemvre. — F6ia oficială pu
blica numirea secretarului de stătu Baross ca 
ministru de comunicațiune.

CONSTANTINOPOLtl, 30 Decemvre. — 
Gradban-effendi a fostă chemată la Constanti- 
nopolă.

LONDRA, 30 Decemvre. — Iddesleigh a 
primită cordială deputațiunea bulgară, accen- 
tuândă simpatia Angliei pentru Bulgaria. De- 
putațiun^a pl^că de aci la Parisă.

DIVERSE.
Uriașulu Drasal a murită. — Dintr’ună orășelă în 

Moravia, Hollescheau, ne sosesce scirea, că la 17 Decem
vre a murită după o bolă îndelungată în verstă, de 45 
ani, gigantulă Iosef Drasal. Bărbatulă care întrecea pe 
toți contimporanii săi în lungime, măsurândă șâpfe și 
jumătate piciâre (2 metri 37 centimetri) s’a sfârșită ca 
omulă celă mai mică. Ce e mai multă : se asigură că 
puterea lui corporală, proporțională cu mărimea (său mai 
bine dicendă lungimea) lui, ’i-a grăbită sferșitulă. Drasal, 
în timpulă înflorirei sale, era considerată ca o minune 
europână; elă călătorise atunci peste totă continentulă. 
Aflându se la Viena asistase într’o lojă la o representa- 
țiune de baletă. Invitată între acte a veni pe scenă, 
acceptă cu plăcere propunerea. Acolo se adunaseră bale- 
tistele, cărora le dise ună glumeță, că direcțiunea ar fi 
angagiată ună nou dănțuitoră solistă, care tocmai acum 
va esecuta ună pasă nou. Iși pote face cineva ideă de 
mirarea balerineloră aflându—se în fața noului loră co
legă. Deși discipulele Terpsicorei nu prea suntă sfiiciăse 
în presența bărbațiloră, totuși în fața acestui esemplară 
ală secsului puternică, le părăsi obicinuita loră siguranță. 
Elevele de baletă fură cele d’ânlâiu, care reprinseră cu- 
ragiu și se apropiară din ce în ce mai multă de uriașulă 
dănțuitoră, pănă ce în sfârșită se apucară a juca d’a 
mincea cu dânsulă. Se înțelege că domnișârele figurau 
ca mincea. Ca sâ rămână o permanentă amintire d’astă 
visită, invitară pe Dl’asal a se pune cu spatele la o cu
lisă, pe care se însemnă înălțimea Iui. Trăsura roșie in- 
dicătâre mai esistă și astădl: singura urmă ce a lăsată 
marele omă p’acestă pământă.

Numere singuratice din „ Gazeta Transilva
niei^ ă 5 cr. se potu cumpăra în totungeria 
lui I. GIIOSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.
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CnrsBÎn la bursa d© VSana
din 29 Decemvre st. n. 1886.

Rentă de aurâ 5°/0 . . . 104.15
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 93.0 
împrumutul^ căiloru ferate 

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

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

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

Amortisarea datoriei căi- 
lortt 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- 

miștt..............................104.20
Bonuri cu cl. de sortare 104.29 
Bonuri rurale transilvane 104.50

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

vinii ung........................ 98 75
Imprumutulii 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
Acțiunile băncel austro-

ungare........................881 —
Act. băncel de creditii ung. 303.60 
Act. băncel de creditii austr.295.50 
Argintuia —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.97
Napoleon-d’orI .... 9.97
Mărci 100 împ. germ. . . 61 85 
Londra 10 Livrea sterlinge 126.70

Bursa de Bucnresci.
Cota oficială dela 28 Decemvre st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5°0). 91— 92—
Renta rom. amort. (5°/0) 92Va 93i/4

» convert. (6°/0) 861/, 87—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 36—
Credit fonc. rural (7°/0) . 104— 105—

* » » (5°/o) • 871/. 88—
» » urban (7°/0) . 101— 102—

» (6°/0) . 94— 95—
» > > (5°/0) . 84i/4 85—

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

< » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 17.V. 1.7J/2
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.03

Cursulu pieței Brașovu
din 30 Decemvre st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.44 Vând. 8.46

Argint românesc . . . . > 8.40 » 8.42

Napoleon-d’ori................. » 9.94 > 9.97

Lire turcescl..................... 11.30 » 11.33

Imperiali......................... > 10.30 » 10.33

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

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

Ruble Rusesc!................. t T * 116.— » 117.—

Discontulă . . ,. » 7—•10°/9 pe ană.

Subscrisa direcțiune, prin acesta aduce la 
cunoștință 0n+ publicu, cumcă Societatea» de 
creditu si economii 

jlUREȘANA" 

judecătoresce împrotocolată, cu 1 lanu- 
1887 n. își va începe activitatea publică, 
lângă darea de împrumute hipotecari și

I
1

fiindu 
ariu 
și pe 
personali, primesce și depuneri spre fructifi
care, pentru privați cu 5 er pentru corporațiuni 
cu 5VI,

1

Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fi. — cr., 6.

Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia â, fl. — cr 10.
Pentru repețiri se a c 6 r d ă următdrele rabate:

Pentru repețiri de 3— 4 ori . • • • 10°
n r v 5— 8 n .... 15°
n v n 9—11 n 20°
h n h 12—15 . 30°
v 16—20 H • • . . . 40°

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

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susă.

[o la antt 
Reghinu, 29 Decemvre 1886. 

Direcțiunea Societății de credită și 
economii „Mm"eșaiaa.“

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

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

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

19,
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pe anulă 
„Amîculii ’Familei."

Revista beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiuni. 
Cursulu XI. — Anulă 1887.
Va eși în l-a și 15-a di a lunei în numeri de câte 2—3 c61e; 

va publica poesii, romanuri, novele, schițe, piese teatrali, studii

1887 la
„Preotulu Eomânu.“

Revistă bisericăscă, scolastică și literară.
Cursulă XIII. — Anulă 1887.
Va eși în broșuri lunare de câte 2s/4— 3'/4 c61e; și va pu

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

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

și-’și voru pute procura cu prețuri reduse numerose

9i

9
9 -

I

&

9e

și va publica poesii, romanuri, i_____ , ___ y_, r...... __.......------------
sociali, articlii sciențifici, amănunte de instrucțiune și distracțiune ș. a.

Prețulu de abonamentă pe anul ii întregii e 4 fl. — pentru 
România 10 franci — lei noi plătibili și în bilete de bancă și în 
timbre poștali.

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

Colectanții primescă gratis totă atu patrulea esemplaru.
Nwmeri de probă se trimitu gratis ori cui cere.

Tragemu mai departe atențiunea publicului nostru cetitorii și asupra tuturoru scrierilorQ apărute în 
edițiunea nostră și anunciate în unu catalogtt deosebită ce se trimite gratis orl-cui îlu cere. Er în apropierea 
serbătoriloră Crăciunului și anului nou, ne luămfi. 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:

Mărgăritarul^ sufletului.
Carte bogată de rugăciuni și cântări bisericesc! fărte frumosă ilus
trată. Numără peste 300 pagine. Prețulu unui esemplaru broșu- 
rată e 40 cr. legații. 50 cr. legații în pânză 60 cr. legatu mai finii

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

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

22 cr., legată în pânză 26 cr. i

A se adresa la „Oaucelaria Wegruțiu“ 
cumpără și acții dela „Albina/ „Furnica/ „

Cărticica de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe sexele. Cu mai multe icdne fru- 
măse. Prețulu unui esemplaru trimisu 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 i s u 1 u
Prea-curatei și Prea-sântei născătăre de Dumnedeu, 
mai frumăse rugăciuni cătră Mama Domnului și 
nostru Isusîi Christosu, cu ilustrațiuni. Prețulu unui esemplaru tri

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

edițiune se cere.)

urmată de cele 
cătră Domnulu

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

Tipografia ALEXI, Brașovu.
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