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NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI.11
Cu I lanuariu 1887 st v., se va începe unii nou 

abonamente, la care învitămd pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foieî nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: 

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

Pentru România și străinătate: 
pe trei luni 10 franoi 
„ șâse „ 20 „
„ unu anu 40 „

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

Abonațiloru de păn’acum li-se recomandă 
a însemna pe cuponu numărulu fâșiei sub care 
au primită. (Jiarulti.

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

Administratiunea.9 

Brașovu, 23 Deeemvre 1886.
Amă vorbită eri de optimismulu și de pe- 

simismulu TJnguriloră.
Va fi bine, credemă, a cerceta puținii în 

ce modă se manifestă aceste disposițiuni sufie- 
tescl și în sînulă nostru, ală Româniloră.

Avemu și noi optimiști, mai mulți încă de 
câtă ne potă fi spre folosu, și avemă și legiâne 
de pesimiști.

Se află în mijloculu nostru bărbați, nu a- 
rareorl chiar âmeni cu multă cunoscință de 
carte, cari vădă tâte lucrurile altfelă de cum 
suntă în realitate. Privirea loră este înfluințată 
de-o liniște aufletâscă, care slăbesce puterea ima- 
ginațiunei loră așa de multă, încâtă devină ade
seori chiar apatici;

ei adună de pretutindeni numai ce e bună, 
aparițiunile triste și bolnăviciâse în societatea 
ndstră le încungiură întotdâuna cu sfială, cău- 
tândă a înfrumseța lucrurile, ca să nu li se con
turbe liniștea și să nu li se strice bunele im- 
presiuni;

ei se ferescă de a i se uita în față răului 
și de ală combate cu tâtă energia și rigârea băr- 
bătăscă și de aceea găsescă o sută și o miiă de 
cause spre a arăta, că așa a fostă întotdăuna 
de șâpte-spre-dece secuii, de când gloriosulă 
nostru străbună ni-a adusă aici și ni-a aședată 
între Tisa și CarpațI;

ei îți spună minuni despre câte a pătimită 
poporulă nostru de atunci și pană în di lele lui 
Tisza Kalman, și cum a sciută să resiste la tâte 
împilările veacuriloru ;

așa de multă se adâncescă în contemplă- 
țiunl de feliulu acesta, încâtă în cele din urmă, 
într’ună estasă de propriă admirare, înalță la 
gradă de virtute națională cele mai mari scăderi 
ale nâmului nostru, cari au contribuită în mare 
parte la nefericirile lui;

ei găsescă că natura molatică și rabduriă a 
Românului, care în împrejurări normale și în 
timpă de pace îlă face să supârte tâte nedrep
tățile și împilările în tăcere, spre marea mirare 
chiară a adversariloru lui , este chiar talismanlă 
esistenței sale;

de câte ori își redică vocea său își dau pă
rerea în scrisă, ei facă poesiă în prosă cu refre- 
nulă, că Românulă nu piere;

ei sunt âmenii mijlâceloră paliative, con
trari firesci ai orl-cărei cure radicale și dâcă le 
dă omulă să înțelăgă, că cu altă metodă s’ar 
pută dobândi mai bune resultate, îi răspundă 
totă ei: suntemă slabi, abia de eri alaltăerl ne- 
amă deșteptată, s’avemă mai întâiu mijlâce și 
atunci vomă face și mai multă. "

Aceștia sunt optimiștii noștri per exeellen- 
țiam. Ei sunt mai cu sdmă bărbați, cari s’au

redicată prin diligență său prin noroculă împre- 
jurăriloră la o trăptă socială mai distinsă și facă 
parte din „inteligență.“

Mai suntă afară de aceștia mulțime de op
timiști cari prin posițiunea și averea loră suntă 
liberați de grija esistenței proprie materiale și 
viindă arareori în contactă cu poporulă, nici 
nu cunoscă năcasurile lui, âr dâcă cetescă câte 
ceva despre ele, li se pară tâte esagerațiuni ale 
unoră capete prea înfierbântate.

Avemă mai departe bărbați, cari, deși se 
numără și ei în rândurile „inteliginței“, ducă o 
viâță sufletesce mai puțină liniștită;

ei stau în contactă mai de aprâpe cu po
porulă, vădă durerile și nevoile lui, dâr n’au 
putința și mai de multe ori le lipsesce energia 
și tăria morală de a-i sări în ajutoră;

și dâcă câteodată își i-au ună avântă spre 
a lucra ca să se îndrepte răulă se descuragâză 
său se „disgustă,“ la prima neisbândă, la cea 
dintâiu neînțelegere său desamăgire ce-o întîm- 
timpină în societatea română;

astfelă descurageați și disgustațl ei privescă 
cu-o fatalistică amărăciune la totă ce se în
vârte în jurulă loră, așteptând numai momentulă 
când voru trebui „să despereze cu totulă."

Urmâză în fine marea mulțime a celoră ce 
facă parte din gregarii „inteligenței" și ducă o 
viâță amărîtă și chinuită;

ei suntă în prima liniă a focului, ce se 
susține necoutenită din bateriile adversare; au 
să se lupte deodată cu notarulă, cu solgăbiră- 
ulă, cu judele, cu vice-șpanulă, cu inspectorulă 
de scâle regescu și cu tâtă câta contrariloră 
nâoși și renegați;

ei se luptă bieții câtă potă, dâr cei mai 
mulți dintre ei rămână fără susținere și în cele 
din urmă se vădă siliți a capitula perijându-și 
tâte speranțele.

Aceștia suntă pesimiștii noștri.
Noi amă combătută întotdăuna și optimis

mulu, care nu ține contă de stările reale și res- 
pândesce idei și păreri, ce contribue numai la 
amorțirea spiritului publică îomânescă, și pesimis- 
mulă, care slăbesce puterea nâstră de inițiativă 
și descuragâză poporulă. .

Numai o singură categoriă din cele enume
rate are ună înțelesă de a fi: acâsta este ca
tegoria celoră ce au devenită pesimiști, pentru 
că au fostă înfrânți nefiindă îndestulă susținuți.

Numărulu acestoră nenorociți cresce pe di 
ce merge și va deveni îngrozitoră de mare, dâcă 
nu vomă face printr’o sforțare comună să cadă 
odată idolulă prejudețeloră stricăciâse și ală si- 
namăgirei și dâcă nu ne vomă da mâna toți cei 
ce seriosă stăruimu pentru binele poporului, spre 
a susțină o luptă eneigică și sistematică puindu 
stavilă indiferentismului și descuragiărei, ce ame
nință a ne cupleși.

Cugetări în ajunulâ Crăciunului.
I.

La sfârșitulu lui Decemvrie, 1886.

Nici o sârbălâre nu revarsă atâta bucuriă curată, 
iubire nefățărită și îmbrățișare cordială asupra cercului 
restrînsă ală familiei în deosebi, și asupra celui ală so- 
cietăței în genere, ca Crăciunulă și în miliâne de glasuri 
răsună păna astădl de pe buzele creștinesc! acele imnuri 
minunate, ce s’au intonată de cătră cetele âDgerescI în 
acea sântă nâpte de odiniâră. Se pare, ca și când steua 
miraculâsă după 19 vâcurl âră ar străluci printre norii 
grei și întunecoșl ai năcazurilor!! și ai grijilorO, ai urei 
și împărăchiăni, ai fărădelegilor^ și ai pâcateloru, ce au 
undulată peste ană între ceriu și pământii; ca și când ârășî 
s’ar scoborî pre radele curate ale acelei stele ângerii bu
curii, ai iubirii și ai sperării intonândă laudele acelei nopți 
memorabile, .mărire întru cei de susă lui Dumnedeu 
și pre pămentO pace, între Omeni bună învoire».

Bucuria și veselia lucesce de pe fețele copiiloră ino
cenți în așteptarea darurilorO frumOse, ce le va aduce 
ângerulă Crăciunului, și inima părintâscă palpitâză în 
iubire fragedă înaintea acestei privelisci încântătOre și 
nu va fi părinte, din ală cărui pieptă să nu se rădice 
ună suspină tainică cătră Acela, carele a (Jisă .lăsațl 
pruncii să vină la mine, că a acelora este împărăția ce
riului*. 0 radă de dulce speranță încălzesce inima ce
lui amărîtă, întristată și sdrobită de adversitățile vieței, 
când privesce la Acela, carele șl-a începută viâța în iesle 
și o-a terminată pe stâncile Golgotei —la acelă Prome- 
teu divină, care în schimbă pentru schinteia dumnecjeâscă 
u resplătită cu mOrtea de ocară a crucei. — Și promi

siunea serbătorâscă „venitl la mine toți cei asupriți și 
eu vă voiu răcori pe voi» ușurăcjă suferințele îndurate, 
înalță inima desperată și oțelesce puterile și luptele 
Zilnice.

Deră, durere, dispoșițiunea acâsta înălțătore abia 
trece pragulă sărbătorii. Chiar în mijloculă veseliei gene
rale se furiședă pe nesciute grijile apăsătOre în inima ce- 
ui ce cugetă la viitorulă celă mai deaprâpe. Și In ade- 

vără, cine se va bucura cu tâtă inima, cine va gusta în 
ticnă nealterată liniștea sufletâscă, când scie, că mâne 
voră bate neajunsele, năcazurile și grijile cu furiă îndoită 
a ușa lui? Timpuri de grele încercări amă ajunsă. Când 

se voră curma Dumnezeu scie. Din ană în ană scade 
nădejdea într’ună viitoră mai bună și dăcă suferințele 
nu se voră alina — căci la lecuirea loră desăvârșită nu 
se avântă nici cele mai cutezate aspirațiunl — și pică
tura de credință de pănă acum va dispărâ cu totulă. 
Dâră nu numai noi cei eschișl dela viâța publică rădi- 
cămă plângeri întemeiate, ci se vaieră chiar acei, car! 
facă parte din rassa domnitâre și se bucură de preroga
tive estinse; nici ei înșiși nu mai potă să suporte starea 
actuală; ună tristă »solamen miseris socioshabuisse ma- 
lorum“ pentru noi I

Dâcă poporulă nostru e sărăcită —ceea ce cu du
rere se constateză la totă pasulă — și sărăcesce pre <ji 
ce merge, se pOte espliea și încâtva și scusa; dâră să
răcia rapidă a proprietariloră mari și mici, cari nu’șl 
potă regula prin posturi publice — adeseori fârte renta
bile — starea derangiată, se pâte espliea, nu Insă și scusa. 
Pănă ce poporulă nostru despoiată de drepturi publice 
în posesiunea unei moșiâre neîndestulitâre, fără alte ve
nite laterale, numai cu pălmile câștigă cele de lipsă, pro
prietarii posedă pământuri multe și bune, tragă {venitele 
după regalie, au primită sâu primescă desdaunarea urba- 
rială și pe basa activității publice tragă multe folose ma
teriale, abstrăgândă dela afecțiunile simpatice ale funcțio- 
nariloră conaționali.

Acestei sărăcii progresive, ce va produce peste 
scurtă ună proletariată înfricoșată—trebue să i se opună 
totă omulă bine simțitoră cu tâte mijlâcele disponibile 
pănă ce rana nu a ajunsă la osă. Cumcă starea actuală 
a națiunei nâstre e aprâpe de ora a unsprezecea ne do- 
vedescă reclamele și văierările necurmate, ce răsună din 
tâte unghiurile țării și răsuflă Zilnică prin organele nâs- 
tre de publicitate. Și aceste simptome suntă fârte grave, 
chiară pentru că se petrecă în sinulă poporului nostru, 
a cărui răbdare a devenita proverbială și s’a recunoscută 
de sute de ori și de cătră Ziarele maghiare.

Și care să fiă causa acestoră plângeri ? Ne spună 
Ziarele, ne arată cuvântările ocasionale ținute ici colea 
la adunări preoțescl și mirenescl, ne spune însuși popo
rulă în mii de glasuri, cumcă causa acestoră revărsări 
de amărăciune suntă împilările și sărăcia ce cresce din 
Zi în Zi-

Ml-aducă aminte de cuvintele unui deputată ma
ghiară, care cuvântândă pe timpulă persecuțiuniloră 
contra Jidaniloră, 'după reprobarea sceneloră întâmplate 
între altele Zise „pâtra înțelepciunei e: munca, cartea și 
tabla pitagorică (calculațiunea); cu aceste trei Ungurii și 
Românii voră alunga Jidovii din țâră și voră înainta in
teresele sale materiale, âr cu bâtele nu-i voră scâte în 
vecl“. Și totă dreptulă a avută acelă domnă. Acâstă 
treime formâză basa unei stări înfloritâre intelectuale și 
materiale atâtă pentru singuratici câtă și pentru popâre 
întregi.

Nu se pote nega, că poporulă nostru muncesce 
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fârte multă și totuși nu scote doue bune la cale. Lasă, 
că mulți din poporă îndatorându-se, o parte bunișâră din 
timpulă de veră o petrec în rostulă străinului, munca nu 
corespunde așteptărilor^, pentru că nu se folosescă de 
mijlâcele ușurătore ale sciinței și esperinței, ci se află 
totă pe țrâpra primitivă de deci de ani înainte, prin ti
nerea deseloră sărbători de preste veră mii de brațe 
muncitore se detragă dela munca onestă și prin aceea 
se pierdă capitale enorme din sînulă națiunei (timpulă e 
bană); âr prin traiulă rău forțele fisice obosescă cu- 
rândă și’ nu potă susțină cu ușurință osteneala dilei în
tregi — din dori de Ț pănă în murgulă serei fără a 
îmbrânci. Nu se păte pretinde, ca totă plugarulă să aibă 
tote rechisitele din economia rațională, căci procurarea 
loră cere spese enorme și pentru economii mărginite 
nici că se rentăză; dăr asociându-se mai mulți le potă 
procura pe cele mai de lipsă și mai potrivite. Plugarii 
noștri mai cu sămă așezați la pâlele munțiloră, unde pă- 
mântulă e sterilă și greu de lucrată, possedă în moșia 
loră multe locuri în parte mlăstinose, lutose, cari în tomne 
ploiăse remânu nearate din lipsa pluguriloră de ferit.

Cu privire la ținerea sărbătorilor^ mici, cari obvină 
mai cu sămă văra în driculă lucrului, preoții ară trebui 
să se opună cu totă tăria, îndemnândă poporulă la lucru, 
Să luămă numai timpulă din 13 Maiu pănă în 13 Aug. 
(92 dile) și vomă afl i nu mai puțină ca 40 dile de 
odihnă și anume : 14 Dumineci, 8 sărbători legate și 18 
sărbători mici. Aceste 18 dile fără lucru numai pentru 
o comună mijlociă de 100—150 fumuri aducă o pier
dere anuală de 3000—5000 (}ile de lucru într’ună timpă, 
când totă momentulă e prețiosă pentru economă. Și 
dăcă acestă rău s’ar mărgini numai la sărbătăre ar mai 
trece, dăr pausarea adeseori se resimte și în diua urmă- 
tăre. Poporulă de comună în dile de sărbătăre se adună 
la cârcîmă, unde unii jâcă, alții conversăză, ăr alții . . . 
bău. Călmăciți de băutură și neodihnă în daua urmăfâre 
nu suntă destoinici de lucru și așa economia piere, banii 
suntă cheltuiți, sănătatea sdruncinată și sărăcia bate 
la ușă.

Nu se păte recomanda propagarea ideiloiă despre 
abrogarea tuturoră sărbătoriloră, nu, pentru că în contra 
acestoră încercări se opune simțulă religiosă, pănă acum 
în vigăre, ală întregă poporului nostru; și pentru că in- 
teresulă lui pretinde cultivarea, generalisarea și întări -ee 
precepteloră și dispusețiuniloră bisericesc!, unde acela 
s’ar fi muiafă său chiar pierdută prin vr’o datină con
trară; e de lipsă însă, ca ori și care se se opună cu 
energiă âceloră curente, ce împiedecă munca onestă și pe
riclitând starea materială a poporului. Nenumărate esemple 
din scriptura sacră pledăză pentru'munca onestă: »să nu 
urăsc! lucrarea cea cu ostenălă și lucrarea pământului 
cea făcută de celă Prea înaltă*. Is. Sirac 7, 17, și >Celă 
ce-șî ascunde mânile sale în senă cu lene, nici la gură 
nn le va duce“. Sol. 19, 24.

Din lipsa unui traiu hrănitoră, care să redea tru
pului sucurile perdute prin muncă, poporulă adese re
curge la mijlăce ațîțătăre, ce au născută și au pregătită 
patima înfricoșată a beuturii spirtuăseloră, ce pune pe 
gânduri în modulă celă mai seriosă pe totă insulă, care 
se interesâză de viitorulă celă mai de aprope ală 
națiunei.

Pe terenulă sciinței dămă asemenea de-o stare de- 
solată. In lipsa unui numără suficientă de âmeni cunos
cători de carte poporulă peste totă e mărginită la sfa- 
tulă și. conducerea preotului său în cele sufletescl. Cum 
că activitatea pastorală a preotului peste totă și a preo
tului română în deosebi cere cultivarea și îngrijirea 
omului întregă, ne arată istoria. Mai multă ca la alte po- 
pore este la poporulă nostru, rămasă îndărătă fprin vici
situdinile timpuriloră, preotulă conducătorulă lui.

Armata austro-ungarâ.
In cjilele trecute a apărută raportulă anuală statis

tică ală armatei pe 1885. Din acestă raportă resultă, 
că a fostă chemată marele numără de 866,696 obligați 
la serviciulă militară, cu tj&ce procente mai mulți ca în 
anulă precedentă. Der aprope două treimi din cei obli
gați a se presenta, 722 din 1000 de tineri, au fostă șterși 
din liste pentru defecte corporale seu respinși. Numai 
127 din 1000 au fostă găsiți apți pentru serviciulă mi
litară, 100 din 1000 n’au apărută de locă său au fostă 
liberați temporală.

Numărulă neapțiloră, diee „N. fr. Presse*, cresce 
din ană în ană, așa că s’ar putea vorbi despre o dege
nerare a raseloră năstre. In ce progresiune repede cresce 
numărulă celoră neapțl, se vede de acolo, că în 1869 
din 1000 de tineri numai 590 s’au găsită neapțl, pe când 
adi se înfățișâză numărulă loră cu 32 procente mai ne
favorabilă. S’a văzută nevoia d’a se chiăma a patra 
classă de etate, atâtă în părțile sudslave, câtă și în cele 
ungare ale monarhiei. Pe lângă armata celoră neapțl și 
liberați temporală, vine și legionulă acelora, cari s’au 
sustrasă în modă nelegală dela serviciulă militară, în nu
mără de 40,664 omeni, așadâră 47 procente. Intre tine
rimea nostră se găsescă 10 procente de tineri absolută 
neapți, aceștia se ștergă din liste. Cisleithania dă ună 
contingență de 55,922 recruți, Ungaria și partes adnexae 
numai 39,552. E interesantă că orășenii, și anume Viena, 
Pesta și Praga, dau celă mai mare numără de tineri apți 
de serviciu, numai Cracovia cu numărulă său de 71 ti
neri apți face o tristă escepțiune, Galiția dă celă mai 
mare numără de tineri slabi de corpă.

Din acestă raportă se păte vedea și starea instruc- 
țiunei poporale. Din 1000 recruți și acum numai 639 
sciu serie, numărulă acestoră învățați a crescută în timpă 
de patru ani numai cu 15 la 1000; cei mai mulți cari 
sciu scrie s’au găsită în cerculă teritorială militară Inns- 
bruek (972 procente); celă mai înapoiată e Lembergă. 
In cerculă teritorială militară ală Vienei nu s’a găsită 
nici ună singură omă care, afară de limba germană, să 
scie scrie și în altă limbă. Cele mai multe restanțe de 
recruți le are Ungaria și țările ei laterale, 150 procente 
din contingentulă armatei permanente. Privitoră.la re- 
sultalele suprarbitrării, aflămă că peste 24,000 omeni se 
suprarbitreză, dintre cari numai 4702 se desemneză ca 
apți, peste 20,000 se libereză ca neapți de serviciu. Nu
mărulă celoră neapți și bolnavi, care cresce permanentă 
în classa ântâia de etate, dovedesce că limita de etate 
pentru asentare trebue suită. Dintre 1000 recruți visi- 
tațl de medici, 142 s’au recunoscută apți, 114 n’au avută 
înălțimea corpului prescrisă, 744 au fostă respinși pen
tru defecte corporale, și asămânândă statistica aniloră 
dela 1801 pănă Ia 1885 inclusive, arată ună sporă de 
106. Și e de notată, că în Austria măsura înălțimei 
corpului e 1554, în Germania 1621 milimetri.

SOIRILE PILEI.
Sub titlulă »Confiscarea unei broșuri», amă comu

nicată în Nr. 255 ală foiei nâstre sentința tribunalu
lui din Tergu-Mureșului, pe basa căreia ministeriulă de 
interne provocase pe tâte autoritățile administrative, ca 
să confisce de pretutindenea scrierea apărută la anulă 
1884 în tipografia lui Ștefană Michalescu din Bucuresci, 
sub titlulă , Români de peste munți". Cu privire la a- 
cestă disposițiune ministerială ni-se scrie din Câmpia, 
că pe acolo notarii comunali au și primită deja ordinul 
ca fiă-care în cerculă său se facă perchisițiunî în causa 
susă disei scrieri. „Măsura acesta, dice corespondentulă, 
a făcută o impresiune forte neplăcută asupra inteligen

ței românesci, căreia îi este acru sufletulă chiar și nu
mai la audulă numelui de perchisițiune. Nici timpulă 
nu este potrivită pentru astfelă de măsuri supărâciâse, 
de nu cumva intențiunea era anumită pentru aceea, ca 
prin ea să ne turbure și mai multă liniștea sânteloră 
sărbători ale Nascerei Domnului. Pentru ună poporă 
cu consciință curată și credinciosă patriei sale, care de 
atâtea ori și-a eluptată numele de bună patriotă prin 
botezulă sângelui, e cu neputință să nu fiă adâncă su- 
părăciose asemenea măsuri turburătâre". — Fără acte 
de persecuțiunî nici nu potă trăi șoviniștii. Asta-i o do
vadă că păcatele le apasă consciință.

—x—
Orașele bulgărescl Sofia, Rusciucă și Iernova au 

numită pe contele luliu Andrassy cetățână onorifică pen
tru vorbirile sale din delegațiunl.

—x—
Ministrulă justiției a numită ca președinte ală co- 

misiunei de esaminare a advocațiloră în Tergulă-Mure- 
șului pentru 1887 pe președintele senatului dela tabla r. 
Iosef Schneider și ca vicepreședinte pe prim-procurorulă 
din Tergu-Mureșului, Alexandru Vita.

—0—
Ministrulu honvedimei a trimisă o ordinațiune cer- 

culară cătră autoritățile civile Ia care se află în posturi 
oficeri de honvezi, învitându-Ie a face cunoscută acâsta 
comandei de honvecjl. Acâstă disposițiune se motivâză 
cu aceea, că oficerii de honvedl, cari au [posturi la au
toritățile civile și au fostă trecuți în reservă la propria 
loră cerere, în cașuri în care și-au perdută posturile ce 
le-au avută provisoriu se primescă ârăși în serviciulă 
activă, decă posturile loră s’au ocupată de alții. In vi- 
itoră numai atunci se trecă în reservă oficerii de honvetji, 
decă suntă puși definitivă în posturi, pănă atunci se 
țină în evidență ca concediați neprimindă nici o lâfă.

—x—
T6te clasele din noulă edificiu școlară săsescă din 

locă s’au închisă pentru șâse (Jile, fiindă profesorală 
Gusbeth bolnavă de scarlatină.

—0—
Fiindă ârna căldurosă și fără zăpadă, ca cum ne- 

amă afla în primăvâră, pomii înflorescă din nou. In co
muna Bolia, ună pomă din grădina primarului înfloresce 
acum pentru a treia oră.

— x—
Cu data de 1 Ianuariu n. întră în viâță secțiunile 

polițienescl în suburbiile Brașovului. Secția 1 din Scheiu 
se află în Prundă în casele protopopului I. Petrică. Sec
ția 2 din Brașovu-vechiu în casele economului Irk. Sec
ția 3 din Blumăna în casele D-rului Otrobană. După noua 
reorganisare a poliției, orașulă Întregă se împarte în 5 
cercuri aflându-se în fruntea fiecăruia ună funcționară 
de polițiă, și anume în cerculă 1, centrală orașului, co- 
misarulă Kauffmann; în cerculă 2, Brașovu-vechiu, comi- 
sarulă Măximiliană; în cerculă 3, Blumâna, comisarulă 
Szabo; în cerculă 4, Scheiu, vicecăpitanulă orășenescă 
Litsken; în cerculă 5., Dârste, Timișă și Stupinl, sublo
cotenentul Străulia. Toți acești funcționari pârtă în 
timpulă serviciului și în oficiu uniformă

—0—
Locotenentul^ lână Ilalmagiu dela regm. de inf. 2 

e liberată din slatulă militară la cererea sa propriă. 
Sublocotenentulă lână Dană dela regim, de inf. 63 e 
trecută în reservă.

—x—
Mâne, Mercur!, se va da ultima representațiune 

în teatrală germană de aici cu concursulă distinsului 
artistă comică din Viena Franciscă Tewele.

FOILETONU.

Românii Macedoneni.
(Urmare.)

Lipsea, 30 Decemvre 1886.
Țînțarii, mai suntă și Keragii — cum le dicea dân- 

sulă, noi Ie-amă tjice: cărăuși. Ei înlesnescă camuni- 
I cațiunea prin aceste țări, în cari nu pâte fi decâtă fârte 

rară vorba de șosele, și și aceste puține fârte primitive. 
Caii loră suntă mici de. stătură, der fârte dibaci, cu pasă 
nespusă de sigură De multe ori îi era grâză D-lui 
Weigand să călărescă pe niște potecuțe fârte periculâse ; 
cu timpulă însă s’a deprinsă, fiindă sigură că dusă de 
astfelă de cai nu i se va întâmpla nimică.

Aceia dintre Țînțarl, cari suntă ciobani, au sta
tură mijlociă, pără negru, suntă bruneți și se găsescă 
mai pretutindenea prin Turcia.

Ce privesce îmbrăcămintea, bărbații pârtă o manta; 
femeile haine lungi și ună corsetă mică înfrumsețată 
cu felă de felă de podâbe; ele umblă de regulă cu ca- 
pulă golă.

Obiceiurile Tîntariloră. Tutuirea e la ordinea di-
♦ J ’

lei. Deosebite forme sociale n’au, față cu âspeții suntă 
fârte amabili; ospitalitatea loră e proverbială. Bine 

suntă primiți cu deosebire Nemții, cari călălorescă prin 
părțile acelea. Dânsulă s’a mirată fârte, când a fostă 
întrebată unele și altele despre Bismark. Nu arareori 
voiau sâ sciă unii dintre Țînțarl, ce mănâncă, ce bea 
și alte lucruri d’acestea despre marele cancelară.

Femeia jocă ună rolă neînsemnată și stă pe o 
treaptă inferiâră bărbatului. Ea n’are d. e. dreptulă să 
mănânce la masă cu bărbații; loculă ei e în bucătăria.

Superstițiunile suntă în flâre. Așa d. e. din spe
tele unui berbece se profețesce victoria unei armate în 
răsboiu etc.

Danțurile, care le-a observată dânsulă, nu mulță- 
mescă gustulă Nemțiloră. Feciorii și fetele jâcă ei în
tre ei, mai multă hora. Melodiile danțuriloră suntă 
turcesc!, mergă fârte încetă și suntă tare obositâre. 
Feste ună cântecă națională n’a dată dânsulă.

Cum se pârtă Țînțarii față cu conlocuitorii de altă 
națiă: față cu Grecii. Aceștia, Grecii, susțină că ținutu
rile locuite de Țînțarl suntă grecescî, o greșelă fârte 
mare. Cei ce afirmă acâstă său suntă Greci său nu 
cunoscă starea lucrului Multe din cetățile și satele, 
considerate ca grecescî, numai grecescî nu suntă. Ce-i 
dreptă, șcâla contribue fârte multă la lățirea spiritului 
și limbei grecescî; cu deosebire praoțimea grecâscă nu 

scapă nici ună mijlocă, fiă acela și condamnabilă din 
punctă de vedere morală, care sâ nu-lă folosescă pen
tru marea problemă a grecisării. In [biserică predică a- 
ceștî propoveduitori ai cuvântului lui D deu, că Țînțarii 
numai rugându-se în limba grecească potă spera la a- 
jutorulă lui D-tJeu. ș. a. de felulă acesta. Nu e mirare 
der, că dânsulă a dată peste omeni, cari aveu ună portă 
asemenea aceluia ală Țințariloră, și se țineau că suntă 
Greci. — Cultura preoțiloră români e deplorabilă. La 
hirotonisire jâcă banulă mare rolă.

Caracteristică e faptulă, că mulți Țînțarl preferă 
sâ dârmă pe stradă, deși dispună de odăi bune de lo
cuită. D lă Weigand a dată și peste ună preotă, care 
avea odăi frumâse, spațiâse, și totuși dormia în curte.

Cum se pârtă Țînțarii față cu Turcii și viceversa ? 
Pe câtă de prevenitori suntă Turcii față cu străinii, pe 
atâtă de crutjl și nemiloși față cu indigenii. D-nulă 
Weigand istorisesce următorulă casă: Avândă dânsulă și 
suita sa lipsă de cai, s’a adresată cătră o autoritate tur- 
câscă. Acesta a trămisă numai decâtă ună servitoră sâ 
ia caii unui bietă Țînțară din grajdă, fără sâ-lă mai în
trebe. Pe când se afla d-nulă Weigand Ia funcționarulă 
turcescă, âtă că vine proprietarulă cailoră închinându-se 
pănă la pământă și plângândă, ca s6-i dea caii, căci are
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Manifestațiunile Grănițerilorâ.
Adresa Grănițerilor din cercul Rodnei.

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

Necită Galesiu, Iovulti Griga, Doroftei Griga, Da- 
mianO Griga, Davidti Hanganu, Sevestianti Ionascu, Pa- 
velii Ionascu, Toaderti Galesiu, Davidti Galesiu, Panteli- 
monii Ionascu, lacobi) Ionascu, Procopiu Griga, Mihailti 
Griga, Lariond Galesiu, Longinti Galesiu, Filipă Galesiu, 
Gregoriu P. Galesiu, lacobd Gondord, Danila Cosonacd, 
Pantelemonti Ionascu, lacobd D. Ionascu, Petru Catuna, 
Mihailti Catuna, Iond Catuna, Doroftei Catuna, Pamfiliu 
Catuna, Isidord Cantărbia, Filipă Cantaroia, lacobd Lă- 
zăurțiu, Zaharia Lazăruțiu, Gregoriu Constantinti, Ac- 
sente Constantinti, Gerasimd Constantinti, Terente.Canu- 
riciu, Ciforti Cacheritiu, Marțiană Catuna, Niculai Catuna, 
Giorgiu Catuna, Iond Andr. Constantinti, Pantelemonti 
Constantinti, Mihaild Lazaruțiu, Mihailti Constantinti, Mi- 
hailti M. Catuna, Dănilă Catuna, Maximo Cantaroiă, An- 
dronfl Cantarbia, Constantinti Lazaruțiu, Ciforti Oulti, Ti- 
moftei Oulti, Moisa Oulti, Cirica Cozonacii, Clemente Co
zonacii, Donisa Catuna, Gavrilă Catuna, Terente Lesianii, 
Procopiu Lesianii, Iftene Lesianti, loachimii Lesianii, 
Toaderti Oulti, Pavelti Melente, Simionti Mureșianu, Ilie 
Mureșanu, Longinti Oulti, loanii Onofri Oulti, Stefand 
Lupșianti, Domide Melente, Natu Melente, Mihailti Oulti, 
Maximii Oulti, Marlianii Lupșanti, Romanii Mureșanu, 
Iftode Lupșanti, Giorgiu Oulti, Pavelii Oulti, Toaderti So- 
meșanii, lacobd Sasu, Andronti Rusu, Procopiu Rusu, 
Alexa Popantonti ,■ Silvestru Popantonti, Vasiliu Sasti, 
Grigore Popursti, Sidorti Popursti, Niculau Rauca, Gri- 
gore Sabeu, Constantind Sabeu, Iond Rusii, Toaderti 
Rusti, Mihailti Rusii, Dionisiu Rauca, Onolrimti Rauca, 
Iacobii Popti, Georgiu Popii, Davidti Popursu, Damas- 
chinti Popii, Ibachimti Torni, loanti Torni, Procopiu So- 
mesianii, Luca Somesianii, Timoftei Somesianu, Teodosiu 
Sucilă, Gregoriu Sucilă, Simionti Strugariu, Vichente 
Tormi, Zacharie Tormi, Ștefanii Torni, Onisimti Stru
gariu, Longinti Strugariu, Scridonti Constantinii, Ilisie 
Scridonti, lfode Scridonti, Vasiliu Tormi, Cosma Tormi, 
Alexandru Torni, Stefand ȘiotO, Dănilă Slăvocă, Luca Slă- 
vocă, Ilisie Ureche, Martianti Ureche, Gregoriu Ureche, 
Natu Tomuța, Pavelti Tomuția, Simeon Tomuția, Pavelii 
Tomegea, Iacobii Tomegea, Dănilă Tomegea, Ionii P. 
Ureche, Vasile C. Torni, Ciforti Torni, Lariond Torni, 
Donira Tomuția, Luca Tomuția, Ionii C. Slăvbcă, Vasi
liu N. Slăvocă, Cosma Slăvbcă, Iond C. Slăvbcă, An
drei Slăvbcă, Ambrosiu Doboșiu, Iacobii Slăvbcă, Ga
vrilă Torni, Toaderti Sabeu, Ionii T. Torni Procopiu Torni, 
Toderii Ureche (subscrișl prin Ieronimii Slăvbcă, preoții.) 

(Subscrierile vor!) urma.)

Atentatul contra d-lui Brătianu.
(Continuarea ședinței dela 17 Decemvre.) 

Interogatorulu martorilvră acusărei.

Ioniță Constantinii, sergenlii de oraști, celii care 
a puști mai înfâiu mâna pe Stoica Alexandrescu, istori- 
sesce cele petrecute la 4 Septemvre, când s’a comisii a- 
tentatulti. Lui Stoica cjice că nu î-a cursti sânge.

Adv Leca spune, că Stoica Alexandrescu a foștii 
bătută și că ’i curgea sânge dela o rană dela gură.

Dinu Dumitru, sergenții de oraști, a văzuta pe 
Stoica rănitti la capii.

Ulpianu, telegrafist ii, a foștii la fața locului când 
s’a comisii atentatulii. Nu’șl aduce aminte, dbcă a vă
ruit) pe cineva bătendii pe Stoica, dec la casarmă a 
observată că Stoica era rănită la ceafă.

Stancu Ioniță, sergenții de oraști, a găsită glon- 
țulii cu care a foștii lovită catarama d-lui C. F. Robescu. 
Altceva nu scie nimicii.

Armurierulti Milller c chemată ca expertă. ț)ice 
că revolverulti are calibru de 12 milimetri, e revolverti 
ordinară, cartușul!) e turtită, pentru că n’a lovită drept, 
ci cu o lăture. D. Cantilli, advocată ală acusărei, în 
trbbă: dăcă n’ar fi fostă catarama, murea d. Robescu? 
Espertulti răspunde, că nu e doctoră.

Florea Christescu, funcționară în BucurescI, a scrisă 
cunoscuta pelițiă a lui Stoica cătră d. Brătianu. E ti
uit) cârciumarului la care a trasă Stoica, Conceptulă 
petiției l’a făcută Stoica, fără scirea lui Muscalu, și chel

fbrte mare lipsă de ei. Ce face Turculii? Face somnii 
servitorului să-lă ia de mână și să-li) sverle afară. Pur
tarea funcționarului față cu bietul!) Română i-a întristat 
inima d-lui Weigand, der împrejurările erau de astfelă 
de natură, încâtă dănsulă nu se putea amesteca. De câte 
ori are vre-unti creștinii vre-unii procesă cu ună Turcă, 
ceștii din urmă câștigă, vorba aceea: Turculă te bate, 
Turculă te judecă. Dintre doi creștini, celă care plătesce 
mai multă are dreptul!).

Hoții suntă mulți la numără și cutrieră tbte ținu
turile ; de aceea călătoriile suntti însoțite de multe peri- 
cule. Dănsulă avea cu sine mâi totdeuna câte 10, 15 
soldați plătiți, cari aveau să-lă apere de hoți. Aceștia 
punendti mâna pe vr’ună călătorii îlă țină prinsă, și-lti 
eliberează numai pentru o bună sumă de răscumpărare. 
Nu arareori se pbrtă hoții fbrte neomenește: Așa isto- 
risesce d-nulti Weigand că într’unti rendti hoții printjendti 
ună copilă de 8 ani, au cerută ca răscumpărare 200 
funțî. Tatălti copilului, pe care după aceea îlă înc.unos- 
ciințară totă ei, nu putea să plătăscă decâtti numai 100 
funți. Tiranii de hoți n’au fostă mulțămiți, au trămisă 
banii înapoi și totodată și capulă copilului. Ce cruzime!

D-nulii Weigand pune vina mai multă pe nepăsarea 
guvernului turcescti și îșl esprimă dorința, că ar fi bine,

tuiala de vr’o 2 franci în trei cjile avea s’o plătăscă 
Stoica.

Paulescu, senatoră bătrână, cunbsce pe Oroveni. 
In vâra anului trecută a vorbită cu Iosifti Oroveanu pe 
strada Colții. Oroveanu a (Jisti că d. Brătianu nu e pa
triotă, nu e liberalu, e omti rău. — Procurorulti gene
rala : N’a disti că să se găsescă cineva, care să ne scape 
de d. I. Brătianu? — Marlorulti: Nu — D. Neculae 
lonescu: N’ai mai auditti și pe alții dlicendă așa de d. 
I. Brătianu? — Mart.: Nu prea. — D. C. Boerescu: 
D-ta ești senatori), pe d. Mârzescu și pe mine nu ne-ai 
autjitti vorbindti așa violentă? — Mart.: Ba totdăuna 
(ilaritate,) — D. Vernescu : Va să (jică să ne ducemă cu 
toții la pușcăriă! — D. C. Boerescu: Suprimați regi- 
multi parlamentaro. — D. Grădișteariu: De ce felii de 
omti ții d-ta pe Iosifti Oroveanu? — Mart.: Omti fbrte 
bună, îlă cunoscti de multă, der e socialistă, (jicendi) că 
să fimă deopotrivă cu țăranulti (ilaritate) — D. Gră- 
disteanu: Ce înțelege martorulă prin vorba socialistă și 
dăcă de răposatulă C. A. Rosetti nu credea că e so
cialisto. — Mart.: Pe C. A. Rosetti îlă sciu ca celă mai 
mare patriotă. Dumnelui însă dicea, că pămentulti trebue 
să se dea la țărani și că nu trebue proprietate (ilaritate).

Mircea Ștefană, sergentă de oraști, a fostă la 
pbrta d-lui I. Brătianu, când Stoica a venită singură să 
dea cunoscuta petițiă, și i-a spusă că d. Brătianu nu 
primesce acasă.

Bilcescu spune că a fostă chemată odată de d-nulă 
Bosianu pentru ca să’i arate o scrisore primită dela An- 
vers prin care se scria d lui Bosianu, că Ionă Oroveanu 
ar fi disti la o întrunire, că trebue să rnbră d. 1. Bră
tianu. Nu ține minte data scrisorei, nici dăcă scrisbrea 
era iscălită de d-na Bosianu ori de fiulti d-lui Bosianu, 
spune că fără să fiă intimă cu d-nu Bosianu, acesta î-a 
arătati) scrisbrea și d-lui a arătat-o d-lui Carada.

Bosianu a fostă în Anvers cu Ionă Oroveanu, a- 
colo aveau obiceiu de făceau sindrofiă și într’o seră stând!) 
de vorbă cu acesta și cu Sacherdopolă, Oroveanu Ionă 
într'o discuția acolo i-a spusă că d. I. Brătianu trebue 
omorîti). Mama lui nu era acolo când s’a discutată a- 
cesta și nici nu scie de aceea scrisore. Arată cum în 
urmă a cătată slujbă în țeră și cjice că tată-său era datti 
judecăței pe când d. Bilcescu a arătati) scrisbrea d-lui 
Carada, intimului primului-ministru.

Sacherdopolu spune, cum Ionă Oroveanu venea 
mai în tbte serile la Bosianu juniorti, și cum a disti că 
nu se găsește nimeni ca să scape țera de d-nulă I. C. 
Brătianu. Vorbele lui Ioni) Oroveanu spuse, nu la întru
nire, ci față numai cu Bosianu juniori), n’au avuti) așa 
grozavă importanță, de vreme ce erau spuse într’o dis
cuția aprinsă. Altă dată, 4ice elO, nu l’a mai auditti spu- 
năndi) așa ceva și conchide că Ionă Oroveanu nu făcea 
nici o întrunire. (Va urma).

Ultime soiri.
Londra, 3 Ianuarie. „Times“ afirmă exis

tența unei alianțe ruso-germane pe basa neutra
lității Rusiei în casulă unui răsboiu franco-ger- 
manu și neutralitatea Germaniei în casulu unui 
răsboiu austro rusu.

Cracovia, 2 Ianuarie. — O fbie polonă spune, 
că la complectarea fortificărei Varșoviei se lu- 
creză diua și noptea. Grarnizbna se va spori în 
Ianuarie pănă la țifra de 22,000 6meni.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

PESTA, 4 Ianuariu. — F6ia oficială pu
blică decretulu prin care i se dă secretarului con- 
siliarului ministerială, Tarkovich, titlulu și ran- 
gultî de secretară de stată, recunoscându-i-se 
totodată multele merite ce și le-a câștigată în- 
tr’ună șiră de ani în servi ciulă statului.

LONDRA, 4 Ianuariu. — Scirea lui „Ti- 
mes“ : Regența bulgară are intențiunea să pu
blice unu manifestă, cu care îșl depune pleni- 
potențele sale în mânile, mariloră puteri. —

ca câtă de curendti să scape sărmanii Țînțari de sub 
ocrotirea unoră stăpâni atâtti de neumani!! — Cu acestea 
termină d-nulă Weigand primulti său discursă. Din dis- 
cusiunea, care s’a încinsă după aceea, amintesctij încă 
afirmarea d-lui vorbitori) în urma unei întrebări puse de 
ună altă membru alti amintitei societăți, că Nemții suntti 
bine primiți, cu deosebire pentru rolulă politică, care’lă 
are acji Germania în concertulti popbrelorti europene. 
Grecii recunoscă superioritatea Nemțiloră în arte și sciințe. 
Ună Dr. Wolf atinse cestiunea originei Româniloră. După 
unele lămuriri, pe cari i le-amti dată noi, studenții ro
mâni d’aici, s’a declarată pentru faptulă, că Românii 
suntti urmașii coloniștilor!) lui Traiană. Dintre motivele, 
cari l’au îndemnată pe dănsulă a recunbsce acesta, e și 
împrejurarea, că granițele naționalității române — cum 
î’a esprimati) dănsulă — aprbpe se acoperă cu granițele 
politice ale Daciei. După părerea sa, poporulă români) 
are mare viitori). Discusiunea s’a încheiată cu unele des
lușii! ce li le-amă dală noi, despre obiceiurile dela nuntă, 
despre musică etc

Lasă să urmeze aici pe scurtă și cuprinsulă dis
cursului ală doilea alti d-lui Weigand, reservându-mi a 
face pe urmă câteva mici observări.

(Va urma).

Goschen a primită definitivă oficiulă de cance- 
larft ală visteriei în cabinetulu lui Salisbury.

BUCURESCI, 4 Ianuariu. — Scirea luă, 
„ Pester Lloyd“ : Se (jice că Sturdza are se fii- 
numită ministru de esterne în loculu lui Feri 
cliide, dr acesta trece ca ;ambasadoru la Viena 
în loculă lui Mavrogheni, care e bolnavă.

DIVERSE.
Necrologu. — Maria I. Davidu a încetată din 

vieță la 21 Decemvre 1886 (2 Ianuarie 1887) la 9 bre 
săra în etate de 68 de ani. Despre acăstă durerbsă și 
ireparabilă perdere se încunosciințăză tbte rudele, amicii 
și cunoscuții reposatei. Ceremonia funebrală se va face 
adi, Marți. în 23 Decemvre 1886 (4 Ianuarie 1887) la 3 
bre p.m. Conductulă va porni din casele proprii, tăr- 
gulti Straelorti Nr. 148, spre cimitiriulti din Grbverti. 
Brașovu, în 22 Decemvre 1886 (3 Ianuarie 1887.) | Ni- 
colae Hagi Ilie, ca frate. Zoe I. Popmv ca fiică. I. B. 
Popp, ca ginere, George I. Popp, Nic\ți Mariții Dușoiu, 
Dumitru I. Popp, Teodoră V. Davidti, ca nepoți.

* ’A *
Pliniu și cura de slăbire. — In anii din urmă s’-a vor

bita adeseori și s’a întrebuințată rura lui Oectel, d’a se 
abțină la masă, și câtva timpi) mai nainte, dela orice 
băutură, pentru ca să scadă grăsimea omului. Dăr a- 
căstă cură nu e nouă. In „Historia naturalis" XXIV, 41 
(23) a lui Pliniu se dice: „Celă ce vrea să i se mărăs- 
că cuprinsulti corpului său și să-și îngrașe o burtișbră, 
acela se cade să bea în timpula mâncârei; er celti ce 
vrea să’i scadă cuprinsulti și să nu i sn rotundăscă pân
tecele, acela nu trebue să bea când mănâncă, și chiar 
după aceea să bea puțină seu peste totă să sa abțină 
câtti se pbte dela băutură.»

* * *
Trei morți. — Din jMuhlhausen lângă Tabor a- 

nunță »Prager Tablatt": Ună medici) stimată de aci, 
Dr. Alexandru Herman, fu chemată în săra de Crăciunti 
la facere în sătulă Hiiwonitz, o oră depărtată de aci. 
Copilul!) veni mortti pe lume și în timpulti operațiunei 
muri și mama copilului. Dăr în același momenti) cădlu 
și medicul!), care opera, morii) la pămenti). Ună atacă 
de inimă puse capătă vieții sale.

* * *
Ne mai pomenită.—Cea dintâiu dănțătbre a operei 

din Madridi) a adresată adoratorilor ei următorulti edictti: 
Debrece salariulă meu nu numai că ml-e de ajunsă ca 
să mă provădti cu locuință și toalete frumbse, și cu mân
care bună, ci îmi mai rămâne și unti bună restâ, care’mi 
permite să’mi cumpără în casă de trebuință briliante, 
opresct) a mi-se trimite vre-ună obiectă dela giuvaergiu 
și declară, că orice contralucrare ași considera-o ca o 
ofensă. Deasemenea să nu mi se trimătă nici flori, de
brece florăria mea mă provede după dorință cu flori, ăr 
bombbnele le respingă, debrece am unti cofetară, cu care 
sunt fbrte mulțămită.

* ± *
Scurtă răfuială. — Intr’ună trenă accelerată din 

Italia era doctorult) Bargnoni și advocatulă Pizzoli. Dis
cutau politică, Nefiindti de aceleași păreri ajunseră Ia 
certă, apoi la palme și de aci la schimbulti cărțiloră de 
visită. Când se opri trenulti la Bologna, adversarii se 
duseră iute la casarmă, invitară patru ofițeri și ună me
dică și să bătură în manejti. Duelulă fu urmată ime
diată de amputarea brațului drepții alti doctorului Barg
noni. Dela palme pănă la operație nu trecuse unii căști!

UnU nou Sardanapalfl, — Grădinarul!) de luxă Sa- 
muel Adams din Hemerlon se sătură de viăță tocmai în 
dliua de Crăciunti, săpâ o gropă mare, în care ’și puse 
tbte prețiosele sale, hârtiile de valbre și banii gata ce ’i 
avea. Grămădi apoi peste gropă ramuri uscate peste 
care turnă petroleu, să verî și elti în gropă și dete focă 
întregului edificiu. Foculti atrase lume, der pănă să so- 
săscă ajutoră, Adams arsese și se prefăcuse în cărbune.

Maimuța ca animală de casă. — Vestitul!) naturalist 
Victor Meunier a publicați) acum unti opti, care se ocupă 
cu o problemă pe câtti de originală pe atâtti de intere
santă. Eruditul!) tratăză cestiunea, că bre nu s’ar putea 
întrebuința maimuța ca animală de casă și să se aplice 
la lucru. Meunier afirmă, că se pbte și arată talentulă 
maimuței pentru cele mai diferite serviții la întreprin
deri industriale în fabrici ș. a. Eruditulă desvoltă ună 
plană formală de învățământ!) pentru educarea și instru
irea maimuțelor!) și asigură, că bmenii acvirându’și ast- 
felti de puteri de lucru eftine ară avea multe avantage.

Anunțămă onoratului publică, că împărțirea 
vestminteloră copiiloră români săraci aflători în 
Brașovă la meserii se va face Mercurl în 2 4 
Decemvre (4 Ianuarie) a. c. la 6 ore săra 
în Sala de desemnă a Gfimnasiului românescă.

Comitetulu.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactori) responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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Oursulfi la bursa de Viena
din 3 Ianuariu st. n. 1887.

Rentă de aură 5% . . . 10410
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 93 40 
Imprumutuld căilorit ferate 

ungare..........................150.50
Amortisarea datoriei căi- 

lorfi ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.75

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi- 
lorC ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) ....------

Bonuri rurale ungare . . 104.50
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.25 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

zniștt............................104.—
Bonuri cu cl. de sortare 104.25 
Bonuri rurale transilvane 104 30

Bonuri croato-slavone . . 105 50
Despăgubire p. dijma de 

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

ung..................................
Losurile pentru regularea 

Tisei și Segedinului
Renta de hărtiă austriacă

l' 1

98.75

120.81

123.75
82.85

Renta de arg. austr. . . 83 85
Renta de aură austr. . . 112 15 
Losurile din 1860 . . . 138.25
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 880 —
Act. băncel de credită ung. 303.25
Act. băncel de credită austr.295.50

GalbinIArgintulă
împărătesei ................. 5.95

Napoleon-d’orI .... 9.97
Mărci 100 împ. germ. . . 61.75 
Londra 10 Livres sterlinge 126.70

r v

Cota oficială dela 20 Decemvre st. v, 1886.

Bursa de Bucuresei.

Cump. vend.
Renta română (5%). . ■ 9P/a 92*/a
Renta rom. amort. (5°/0) 91- - 94V2

» eonvert. (6°/0) ■ . 86Va 87—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 35—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 101 101 »/4

* n n (5°/0) . 85— 851/.,
» » urban (7°/0) . . 98Va 99—
» » » (6°/o) « ■ 91 Vs 92—
> » » (5°/0) . . . 8P/a 821/*

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

« » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 17./»* 18.—
Bancnote austriace contra aură. 2.0P/a 2.02:

Cursulu pieței Brașovu
din 4 Ianuariu st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.42 Vând . 8.44

Argint românesc . . . . . . » 8.40 * 8.42

Napoleon-d’orI................. . . » 9.90 > 9.94

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

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

Galbeni.............................. . . » 5.93 » 5.95

Scrisurile fonc. «Albina» . . » 100.50 > 101.50

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

Discontulă . . . » 7—10°/9 pe ană.

II J
d iră humoristică și satirică cu multe ilustrațiuni, ce apare la 
Sibiiu în prima fie-cărei luni, legată în caiete de una și ju
mătate c61e, și costă, pe întregu anulă, numai 3 fl. său 7 franci. 

Dăscălii românesc!, fără deosebire de răbdări confesio
nale, și alți calici, adresându-se la redacțiunea ndstră, primescă 
Caliculă cu prețuri reduse.

poftă de rîsă, și 3 fl. în pozonară, ție-și pofta, 
fl. și noi garantămă Româniloră din t6te un- 
hohotă p’ună întregii ană, obligându-ne tot- 

celoru nemulțămiți abonamentul^. Numeri de 
Calendarulu Calicului pe 

’. se trimite abonențiloră, care

w Cine are
w trimită-ne cei 3 

ghiurile rîsu cu 
odată a restitui
probă trimitem ii ori cui ne cere, 
anulă 1887 în preță de 36 cr, 
plătescă d’odată întregii abonamentului, cu 26 cr. franco.

A se adresa la Sibiiu : 1—3

Administrațiunea Calicului.

I

5
w

Tarifa ■Hon si wlmita
Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. — cr. 6 

Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.
Pentru repețiri se aedrdă următdrele rabate:

Pentru repețiri de 3— 4 ori 10°
H 5> 1) 5— 8 ii 15°
n 11 11 9—11 ii . 20°
n 11 11 12—15 ii . 30°
V 16—20 ii . 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.

(Avisu d-loră abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponul!! mandatului poștalii și numerii de pe 
fâșia sub care au primită (jiarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și postaultimă. ADMINISTli. „GAZ. TRANS*

Beschitiemu abonamentu
pe anulă 1887 la

„Amiculu Famileî."
Revista beletristică și enciclopedică-literară — cu 
Cursulă XI. — Anulă 1887.
Va eși în l-a și 15-a di a lunei în numeri de câte 

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

ilustrațiuni.

2—3 c61e;

„Preotull Românii."
Revistă bisericăscă, scolastică și literară.
Cursulă XIII. — Anulă 1887.
Va eși în broșuri lunare de câte 28/i — 31/* c61e; și va pu

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

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

și-’și voru pută procura cu prețuri reduse numerose

sociali, articlii sciențifici, amănunte de instrucțiune și distracțiune ș. a.
Prețulă de abonamentă pe anulă întregă e 4 fl. — pentru 

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

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

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

Tragem!! mai departe atențiunea publicnlui nostru cetitorii și asupra tuturoru scrierilor!! apărute în 
edițiunea nostră și anunciate în unu catalogu deosebită ce se trimite gratis ori-cui îlă cere. Er în apropierea 
sărbătorilor!! Crăciunului și anului nou, ne luămu voiă a recomanda, pe lângă alte numerose scrieri pentru 
tinerime ce se află de vendare la noi, ca — daru potrivită de serbători — următorele Cărți de 
rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului.
Carte bogată de rugăciuni și cântări bisericesc! fărte 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 fl. în legătură de luxă 1.50—2.50.

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

22 cr., legată în pânză 26 cr.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu" 
cumperă și acții dela „Albina,* „Furnica,*

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii scolayi de ambe sexele. Cu mai multe icăne fru- 
m6se. Prețulă unui esemplară 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.)

V i s u 1 u
Prea-curatei și Prea-sântei născătdre de Dumnezeu, urmată de cele 
mai frumăse rugăciuni cătră Mama Domnului și cătră Domnulă 
nostru Isusă Christosă, cu ilustrațiuni. Prețulă unui esemplară tri

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

în Gherla — Szamosujvâr — Transilvania, unde se 
„Timișana,* „Ardeleana/ „Economul!!* și „Transilvania.*

Tipografia ALEXI, Brașovă.
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