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SE PRENUMERĂ:

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

Pe unfl ana 12 fior., pe șăse luni 6 fior., pe trei luni 3 fior.
România și străinătate:

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

ANULU XLIX. ANUNCIURILE:
O serii garmonda 6 cr. și timbru.de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicai

Scrisori nefranoate nu se prlmesou. — Uanusorlpte nu se retrămltu.

N*-  289. Joi, 25 Decemvre. 1886.

Din causa S-lorii serbători de mâne și poi-mâne 
cțiarulu nu va apare până Luni.

NOU ABONAMENTU
la

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

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

Pretulti abonamentului:
5

Pentru Anstro-Ungaria: 
pe trei luni 3 fl.
„ ș6se „ 6 „
„ unu anii 12 „

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

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

Abonațiloru de păn’acum Ii-se recomandă 
a însemna pe cuponă numărulă fâșiei sub care 
au primită. 4’aru^-

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

Administratiunea.
5

Brașovu, 24 Decemvre 1886.
Par’câ n’ar bate la ușă moșă Crăciună, așa 

de voiosă ne surîde albastrulu ceră scăldându- 
se în radele aurie, ce le trimite sfântulu s6re 
pământenilorti, ca să mai încălddscă puțină ini
mile lorii atinse de suflarea rece și omorîtdre a 
urei, a invidiei, a egoismului fără cumpătă, a 
miseriei și a desnădejduiiei.

Și natura paie că s’a îngrozită de atâta în
străinare între dmeni, de atâta nențelegere și 
cârtă, de atâta sete de distrugere și de nimicire, 
câtă bântue adi țâra ndstră dela unu colță până 
la celălaltă, și ca să ne mai îndulcâscă amarulă, 
ne surîde, caută să ne ’nvioșeze, ca și cum ne- 
ar <Ș.ice: nu perdețl speranța!

Da, speranța este singura mângăere ce i-a 
mai rămasă bietului Română, căci urgia sorții 
sale i-a alungată tbtă veselia din inimă.

Adencă mâhnită și încărcată de griji și de 
năcazuri îlă află 4>ua de mâne, cli sfântă, me
nită să’i aducă bucuria și mulțămire.

De douădeci de erni Românii din Transil
vania și din Ungaria totă aștâptâ să li se îm- 
bunătățâscă câtă de puțină situațiunea politică, 
dâr în fiăcare ană numai nouă perderi, nouă 
violări de dreptă și prigoniri, numai nouă amă
răciuni au întâmpinată.

Din ană în ană, în locă să scaijă, cresce 
cutezarea adversariloră limbei și naționalității 
ndstre, și pe lângă aceea că poporulă română 
este atji cu totulă negligeată si urgisită în ceea 
ce privesce interesele esistenței sale materiale și 
culturale, îlă mai declară acum cei dela putere 
și de ună elementă dușmană statului, vrândă ast- 
felă să’i denege chiar și esercitarea liberă a drep- 
turiloră sale individuale cetățenesc!.

Urgia acâsta în contra neamului nostru, deși 
este unică în felulă ei în istoria stateloră consti
tuționale, amă înțeles’o totdâuna și nî-o esplică 
destulă de viu nenorocitele porniri politice ale 
adversariloră noștri.

Ceea ce însă nu putemă înțelege, este, că 
într’ună timpă atâtă de îndelungată noi Românii 
n’amă fostă în stare să ne reculegemă în urma 
primeloru desastre în așa măsură, ca să putemă 
opune uneltiriloră și atentateloră contrare o re- 
sistență mai energică și mai sistematică.

Dâcă în timpulă acesta de douăzeci de ani, 
cu t6te neajunsurile împrejurăriloră nefavorabile 
nouă, n’amă fi mersă înainte ca brdsca, raculă 
și știuca din fabulă, ca unii să dămă înainte, 
alții să tragemă îndărătu și ârăși alții să sărimă 
pe locă, atunci altfelă, decum e a(ji, ar fi po- 
sițiunea ndstră politică și n’amă avea să deplân- 
gemu atâtea perderi și desastre, și cu altă inimă

'P6rta și înarmările Muntenegrului.
In urma unoră șciri oficiale ce menționau inarmărl 

și ridicări de trupe din partea Muntenegrului, cu scopă 
de a trimite în Serbia mai ântâi câte-va bande de Mun
tenegreni pentru a ațița la revoluțiă, și apoi trupe de 
Muntenegreni cu prințulă Karageorgevici în frunte spre 
a proclama pe acestă din urmă rege ală Serbiei, Porta 
a notificată prințului de Muntenegru, că nu va tolera 
nici o trecere de bande seu de trupe" muntenegrene prin 
teritoriulă otomană. Porta speră că prințulă Muntene
grului va împedeca ori ce actă susceptibilă d’a turbura 
pacea.

Răspuncjendă la cererea de explicații a Porții în 
privința proiecteloru atribuite Muntenegrului contra Ser
biei, prințulă Neculae a desmințilă într’onă modă for
mală aceste sgomole. A asigurată că nu va face nimică 
fără voia Sultanului; că Muntenegru face pregătiri în 
contra Turciei, der numai în prevederea unoră eveni
mente, că altminteri și Serbia face totă așa, concen- 
trândă trupe chiar la graniță.

In fine prințulă crede că aceste șciri suntă răspân
dite de agenții Austriei.

amă serba nascerea celui ce a propoveduită li
bertatea și egalitatea între 6meni.

Dârr 6re ceea ce nu s’a făcută până acuma 
din parte-ne, să nu se p6tă face în viitoră?

Dăcă este o speranță ce ne ’ncăldesce inima 
în aceste momente seriâse și critice ale vieții 
nâstre naționale, atunci ea se ’ntemeiază pe 
firma convingere, că douădeci de ani de aspră 
lecțiune ne voră fi ajunsă a ne face să ’nțele- 
gemă, că altfelă trebuescă apărate drepturile 
ndstre și cu altă putere trebue să se manifeste 
solidaritatea ndstră, decâtă pănă acuma.

A indura în tăcere t6te călcările de dreptă 
și ilegalitățile cele mai revoltătdre însâmnă nu 
numai a ne viola noi înșine interesele esis
tenței nâstre naționale, ci este o lașitate care 
cu timpulă trebue să provbce disprețulă tu
turoră.

N’avemă nevoiă să atacămă, ci numai apă
rarea neamului nostru o voimu.

Și’n presăra dilei, care a vestită pacea și 
bunăvoirea între 6meni, trebue să ne gândimă 
la daforia nâstră de propria apărare, căci dâcă 
vomă lăsa pe adversarii noștri în idea, că noi 
vomă îndura mereu fărădelegile loră în contra 
ndstră, fără să luămă, toți cu toții în unire, po- 
sițiă dc apărare, la care suntemă îndreptățiți chiar 
după legile vitrege pentru noi, și acâstă apărare 
să o și punemă de faptă în lucrare pe t6tă linia, 
— atunci nu va mai fi între locuitorii acestei 
țări pace și bunăvoire.

Tari în credință, că suntemă în ajună de 
a inaugura sub stindardulă solidarității, care a 
fâlfâită și pănă acuma în mijloculu nostru, o 
nouă eră de acțiune sănătâsă pentru apărarea 
legală a nâmului nostru, le dicemă tuturoră fra- 
țiloră din munți și din câmpii: S&rbători fericite!

de pustnici și martiri, cari cu atâta statorniciă au suferită 
muncile cele mai grele, suntă totă atâtea esemple, ce au 
să întărescă inimile clerului în suportarea sacrificiiloră 
pentru fericirea poporului.

Der chiar starea materială a multoră preoți refor
mați nu e nicidecum mai splendidă și totuși cu câtă 
energia lucră aceia, când este vorba de înflorirea rassei 
maghiare. Dela episcopă și pănă la celă din urmă ser- 
vitoră bisericescă se întrecă in zelă; nu-i vorbă de con
fesiune intre preoții maghiari, când se pune la ordinea 
cjilei delicata cestiune națională. Cuvântarea episcopului 
catolică din Satu-mare se înlregesce prin espunerile epis
copului reformată din Clușiu și refrenulă tuturoră este: 
apărarea, susținerea și întărirea rassei maghiare. — Dâcă 
așa va procede și preoțimea nâstră, poporulă va ajunge 
într’o stare mai bună spre folosulă său propriu și spre 
întărirea patriei.

Este datorința clerului, de a cuprinde în activitatea 
sa pastorală omulă întregă intelectuală, morală și ma
terială. Intelectuală, prin luminarea minței, combaterea 
superstițiuniloră etc.; morală, prin combaterea scăderiloră 
și propunerea virtuțiloră creștine; materială, prin îndru
mări și sfaturi practice — întrețesute în cuvântările am
vonului — cu privire la îmbunătățirea economiei, la fo
losirea drepturiloră cetățenescl etc, cari îndrumări pe 
lângă folâsele, ce le aducă, dau cuvântăriloră ună in
teresă specială, țină încordată atențiunea poporului și 
inalța vâcjă preotului. Numai pe acâstă cale să com
bate cu succesă răcela poporului față cu biserica, ce 
din iji în di se ivesce totă mai tare.

Să trecemă acum ârășl la cercetarea causeloră să
răciei de a doua și a treia mână, ce sguduie la [starea 
materială a poporului nostru. Una dintre aceste e lipsa 
de destulă pământă lucrătoră. Deși legile asupra moște- 
nirei statorindă principiulă de egală îndreptățire între 
frați cuprindă disposițiuni juste și umane, totuș*  Ro- 
mânulă în vederea micei sale moșii părintescl ține încă 
morțișiu la obiceiulă vechiu, de a răscumpăra drepturile 
sororiloră prin o mică destre și mai curândă se încurcă 
în procese fatale, decâtă să cedeze ceva presentă din 
îndemnulă său propriu. Der chiar unde nu s’a înpărțită 
moșia, îmulțindu-se consumatorii și mărindu-se lipso1-'» 
venitele nu corespundă, capitalulă mișcătoră se 9*  
scăpătarea a începută; de aci pănă la sărăciă apoi numai 
unu pasă mai este. Mulțl dintre plugarii noștri — spre 
lauda loră fiă disă — nu se întindă odată cu capulă la 
moșiă, ci mai bine se împrumută la privați sâu la casse 
publice. Acestă împrejurare merită totă lauda și nu se 
potă sfătui îndestulă plugarii noștri a țină morțișă la 
moșiOra sa și a-o păstra cu scumpătate ca pe ună pemnă 
sântă erectă dela părinți, cari le-au câștigat’o cu pre
țuia roboteloră de sute de ani.

Der împrumutarea îșl are și ea partea umbrosă, 
mai cu semă din vina împrumutatului. Poporulă nostru 
chiar pănă în diua de adi se împrumută după obiceiulă 
vremiloră bune din bătrâni, [fără ipotecă și fără obliga
țiune și niciodată nu se întâmplă, ca pretensiunea să se 
tragă la îndoelă seu să se nege. In timpurile mai încoce 
ca asigurare pentru capitalulă împrumutată se pune câte 
o parcelă de pământă »zălogă“ pănă la 6re care timpă. 
Acesta mergea bine, pănă ce zăceau și în scrinele Ro- 
mâniloră celoră cu stare capitale disponibile, neplătirea 
nu cășuna debitorelui multă durere de capă; de regulă 
se aplana afacerea prin o simplă vorbă, seu celă multă 
prin „adălmașă'. cu care omenea debitorele pe creditară; 
ba adeseori dărnicia creditorelui îndoia măsura, conve- 
niau asupra altui termină și petreceau bine și rămâneau 
pretinl și de aci încolo. Acăsta se urma la tote termi- 
nele ulteriăre în restimpă de deci de ani așa, încâtă 
pănă adi se află datorii contrase înainte cu 20—30 ani 
și nechitate.

Acele timpuri bune au trecută; capitalele româ
nesc! s’au împuținată și sărăcimea este avisată la stră
ini sâu la case publice. Ușurința modalității în regula- 
rea datoriei cu privire la prelungirea terminului de re- 
plătire au lăsată urme desastruose în firea poporului, care 
astăzi se răsbună cumplită, în înclinarea de a se împru
muta pentru orice bagatelă și în neținerea terminului de 
replătire a datoriiloră contrase. Cu străinulă însă nu e

Cugetări în ajunulu Crăciunului.
II.

La sferșitulu lui Decemvrie, 1886.

Pe tărâmulă bisericescă, ca și pe celă politică, pe 
cehi literară, că și pe celă socială clerulă nostru are să 
fiă înainte mergătoră, consciențiosă, resolută, luminată, 
afabilă și desbrăcată de ori-ce egoismă, căci are să pă- 
zâscă interesele vitale ale unui poporă de trei milione. 
Concedă, ca dotațiunea modestă și starea materială ne- 
corăspundătâre pună mari piedeci clerului nostru în înpli- 
nirea acestei misiuni sublime, der nici o isbândă nu e 
posibilă fără jertfe și abnegațiune și realisarea unei idei 
mărețe nu numai odată a causată martiriulă genitoriului 
său. Piototipulă răbdărei și ală lăpădărei de sine, care 
a «Vulpile au visunii și pasările ceriului cuiburi, ăr
Fiiulă omenesc nu are unde’și pleca capulă său," milionele
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de glumita și legile polițelorO suntă rigurdse. Termi- 
nulă replătirei sosesce; debitorele nu satisface obligați- 
uneij; „omenia*  de odinidră nu mai are locă și dâcă 
după prima provocare capătă prolungațiune de 2—4 
săptămâni are de lucru cu o inimă simțitore și generbsă, 
căci de rândă, în procesele celoră favorițl de judecătorii 
contra Româniloră esecuțiunile plouă îndată după espi- 
rarea de 8 dile.

*) Textulă în traducere mai josă.

Procese, esecuțiuni și licitațiunl suntă la ordinea 
dilei, lăsândă în urma loră asemenea unui povoiu pus
tiire, vaete și tânguiri amare. Cunoscă ună casă, în 
care suma de 2—4 fl. v. a. în restimpă de câțl-va ani 
a ajunsă suma enormă de peste 200 fl. v. a. și o mo- 
șiă frumosă s’a licitată. Prin asemenea anomalii apoi 
ajungă jidovii, câtă pe cala câtă fără cale, proprietari 
mari de pe spatele Românului și a nemeșului, ără des- 
poiații iau lumea ’n capă.

Aceste suntă în trăsuri generale căușele grijiloră, 
ce înveninăză bucuria multora la acestă serbare și ele 
suntă generale, căci pătrundă t6te păturile societăței dela 
săracă pănă la avută, dela plugară pănă la măestru, dela 
comerciante pănă la amploiată, în susă prin tote clasele 
proprie dise inteligente. Durerea unui membru în tru- 
pulă omului se sâmte în tdte părțile acestuia. Plugariulă, 
care sufere adl mai multă, este talpa țării — piciorele, 
care portă și manile, cari nutrescă corpulă — prin ur
mare nu-i mirare, că suferințele lui se resimtă în cercurile 
cele mai estinse. Ce s’ar alege de ună trupă ciungă în 
mijloculă deșertului, aceea se alege de o națiune, unde 
plugariulă a îmbrâncită, unde e nimicită trupesce și mo- 
ralicesce; ar peri și s’ar stinge cu totulă.

Să ne păzăscă Dumnedeu de una ca acesta. Chris- 
tosă s’a născută și a eliberată nemulă omenescă din 
șerbitutea întunerecului, a corupțiunei și a barbariei; cu 
ajutorulă dumnedeescilorft lui învățături va scăpa ș> po 
porulă nostru din situațiunea precară, decă Românii cu 
carte și cu inimă, cu totă adinsulă in unire și conțele- 
gere voră lua în mâni opera măreță a regenerărei lui pe 
tăte terenele vieței sale.

«Așia-ț! trebue Domne; ai dată totă pământulă 
Domniloră și nu ți-ai lăsată atâta, câtă să ți c|idescă cre
dincioșii tăi casă*,  a esclamată odinioră ună prea vene
rată archiereu ală nostru cu adâncă amărăciune; de a- 
tuncl împregiurările s’au schimbată multă în spre bine ; 
plângerile acele nu mai au locu. Să sperămă, că în cu- 
rendă vomă isbuti a face să înceteze în mare parte și 
plângerile de adl.

Sciință, moralitate și munca rațională: ătă proble
mele mărețe, ce trebue neapărată deslegate, spre a pute 
ajunge la acestă resultată. Elă va fi cu atâtă mai îm- 
bucurătoră, cu câtă poporulă nostru e din fire dreptă, 
isteță și îndămânatică.

Dăcă preoții, cari se află în atingere nemijlocită cu 
poporulă, îș! împlinescă cu sânțeniă dalorința loră, po
porulă va progresa. îmbrățișarea mai multora ramuri 
de subsistință, precum măestriile etc.; introducerea înoi- 
riloră corăspundătore flăcărui ținută în economiă; nobi- 
lilarea viteloră de casă, prăsirea albineloră, nobilitarea 
P^iloră, cruțarea păduriloră, ținerea în rândă bună a 

l?^rii de câmpă, esterminarea roviniloră prin ca
nale etc., ătă totă atâtea mijlăce pentru înavuțirea po
porului nostru.

Decă învățătorii noștri cu consciință iși împlinescă 
misiunea, generațiunea viitore va sei ceti, scrie și cal
cula și nu va fi întrecută de alte neamuri.

Cu privire la moralitatea poporului nostru, ea nu 
este nicidecum mai inferioră moralității conlocuitoriloră 

noștri, deși unele scăderi ar trebui delăturate. Beutura 
spirtuoseloră atacă punga și sănătatea, și în dimensiuni 
mai mari: onorea și vieța. Superslițiunile, rămășițe dela 
străbuni, nu mai au locă în seclulă luminilor<1. Goncubina- 
tele de o parte taiă adencă in simțulă religiosă, de altă 
parte destrămându legătura căsătoriei lovescă în inima 
societăței și profanăză taina căsătoriei. Acestă scădere 
e mai lățită în părțile banatice; Transilvania e mai scu
tită și asemeni conviețuiri se ivescă mai multă la țiganii 
vagabumjfi. Autoritățile bisericesc! de amândouă confe
siunile au începută prigonirea concubinateloră și restrîn- 
gerea loră e posibilă, decă ordinariatele nu voră lăsa 
nimică din energia momentului primă și preoții cu pro
topopii voră procede câtă de aspru contra loră. O scă
dere mare e servilismulă, lipsă de caracteră neînduple
cată, o urmare firescă a servituții de sute de ani; elă 
devine chiară ună blăstămă, când se ivesce în cestiunl 
de vitalitate pentru națiune. Acâstă bolă detestabilă, 
care râde ca ună vierme neadormită la sînulă națiunei 
trebue strivită pănă ce încă este timpă. ună blastemă, 
când se ivesce în cestiunl de vitalitate pentru un corpă 
morală întregă. Și pre acestă terenă îlă aflămă câteo
dată chiar fa persdne de o reputațiune frumosă.

Deorece acestă rău contagiosă provine mai cu semă 
din starea isolată. în care se află individii singuratici, 
numai unirea pole să-lă combată cu succesulă dorită și 
se-lă delăture treptată. Unirea, acea putere magică, ce a 
făcută și face minuni în viăța popăreloră și a dată nas- 
cere tuturora opereloră mărețe. Asociațiunile au avântată 
poporele moderne la acea cultură înaltă, ce întunecă cu 
desăvârșire pe aceea a vecuriloră trecute ; aceste crea- 
țiunl ale vecului nostru au născută pe tote terenele vieții 
poporeloră stări pănă acum neajunse. Prin concentrarea 
și asociarea puteriloră vomă pută regenera nemulă 
nostru, luminându-i mintea prin învățătură, încăldindu i 
inima prin moralitate, îmbunătățindu-i starea materială 
prin îndemnare la muncă rațională și prin delâturarea 
scăderiloră, ce l’au impiedecată pănă acumă în calea 
progresului; prin unire se potă validita cu rigâre in fo- 
losulă nostru politică celă puțină drepturile cetățenești, 
de cari pănă acum nu s’a folosită poporulă nostru seu 
de locă seu în măsură de totă mică. Decă Românii cu 
carte — preoți și mireni — își voră împlini cu scumpă- 
late acestă misiune sântă, diua nascerei Mântuitoriului 
nu va mai fi serbată eu tânguiri și plângeri; laudele de 
prea mărire nu voră mai întâmpina tețe posomorite, ci 
fețe vesele și strălucitore, ceea ce o doresce t6tă sufla
rea românescă spre binele națiunei sale și spre întărirea 
și prosperarea patriei sale. u.

SOIRILE PILEI.
Ni se scrie din ținutulă Deșiului: „In dilele aces

tea fiindă mărturiă în Deșiu, unde m’am dusă pentru 
nisce afaceri private, am aucjită mu’te noutăți dela comi- 
tală. Intre altele se vorbea de succesorulă fostului ca
nonică din Gherla, Gulovich. Mulțl fiindă, multe com
binații se făcură. Nimenea nu va fi canonică înaintea 
protopopului „Bene Sandor*  din Mintiulă Gherlei," dicea 
unulă. «Și pentru ce?*  fu întrebată. «Pentru că a 
fostă totdeuna celă mai harnică și mai , bizonyos*  cor- 
t.eșă ală celoră dela cârmă la totă felulă de alegeri, pen
tru că e prietină cu «măria sa*  Banffy, în sfârșită pen
tru că necum să prenumere și să citescă vre o foiă ro
mânescă, dâr nici în cinste nu'i trebue să’i vină la adresa 
d-sale nici una. Și apoi d-lă «Bene Sandor" nu vrea 
se i se peleze numele tocmai acuma, când are cele mai 
bune prospecte a fi canonică la Gherla.*  Nu’i vorbă, 

numai d-sa pote fi urmașulă , vrednică ală unui maghia- 
ronă ca Rusulă Gulovich, de cumva suntă adevărate cele 
ce se vorbeseă de «gurile rele.*  — Semnă ală tim
pului I

— x —
Se crede, că negocierile pentru încheiarea conven

ției comerciale între Austro-Uugaria și România s’au în
cepută în Viena, unde se află d. Sturdza cu ceilalți co
misari români.

—x—
Maiestatea Sa monarhulă nostru a decorată pe ju

dele dela tabla reg. din Târgu-Mureșului, Antoniu Stoica, 
pentru serviciile aduse pe tărîmulă justiției, cu ordinulă 
coronei de feră.

—x—
„Ellenzek11 aduce scirea, că s’a dată ordină ca în 

timpă de trei cjile s£ se mobiliseze armata de liniă și 
lionvedimea; s’a mai ordonată pe cale telegrafică tutu
rora căiloră ferate să facă îndată pregătirile de lipsă. — 
Nu cumva acestă ordină l’a dată consiliulă de răsboiu 
ală ,,KulturegyIetului“ pentru mobilisarea Kulturegyletiș- 
tiloră? De va fi așa, atunci mare vărsare de . . . vină 
are se fiă.

—0—
Din Maramureșu ni se scrie: „Capelanulă docen- 

te din Săceiă, George Petrovanu, clerică absolută de 
Gherla, și a schimbată de sine numele în .Pelrovay". 
Halală de creștinii din Săceiă cu asemenea dascălă-popă. 
Der ore cei din Gherla n’au scire, că în seminarulă de 
acolo n’a învățată nici ună „Petrovay," ci ună Pelro- 
vană? Și decă sciu, cum suferă să se baljocurescă pres
cura românescă ? Ori nu se petrecă lucruri curate la 
Gherla?*  — încă ună semnă ală timpului!

—x —
Dela 1 lanuariu n. 1887 iîncepândă, în stațiunea 

Brașovu se dau bilete cl. II. și III. până Ia Sibiiu, tură 
și rel.ură, precum și viceversa cu prețuia de: 14 fl. 70 
cr. ci. II., 10 fl. 60 cr. cl. III.

—x —
Cetățenii gr. cat. ai opidului leușu invită pe onor, 

publică la petrecerea socială, ce se va arangia Duminecă 
in 9 lanuariu 1887 în sala d-lui S. Liive din acelă o- 
pidă. Petrecerei va premerge o producțiune literară, 
Folosulă e destinată pentru scâla de fetițe de acolo. Prețuia 
intrărei: pentru personă 60 cr., pentru familiă 1 fl. 20 cr. 
Inceputulă la 7 6re săra. Oferte mărinimăse se pri- 
mescă cu mulțămită și sunta a se adresa la d-lă Ște
fana Crișană înv. și se vora chita pe cale diaristică. — 
Comitetulu arangiatoru.

—x—
Comunei Mihăileni din comitatulă lernavei mari 

i s’a dată voiă de ministerulă agriculturei, industriei și 
comerțului să țină două târguri anuale regulate, și a- 
nume în a doua Luni din Mai și în a doua Luni după 
*9 Septemvre n. (St. Mihaiu n.)

—x—

Ministrulii de rSsboiu română a primită, în urma 
cererei sale, modelurile de cartușe din tote statele Eu
ropei. Este vorba a se introduce orecarl modificări în 
fabricarea cartușeloră armatei române, dice .Națiunea."

x—

Cetimă în „Voința Națională": „Amă vorbită fn 
mai multe rânduri de dr. Assaky. Cetimă acum în fi
arele streine că, afară de decernerea premiului Amus- 
sattt, dală de Academia de medicină, la 27 Decemvre 
curentă, Academia de sciințe a votată mențiune onora
bilă d-lui Assaky pentru experiențele sale relative la su-

FOILETONU.

Românii Macedoneni.
(Urmare și fine.)

II.
Lipsea, 30 Decemvre 1886.

Titlulă discursului ală doilea e: „Limba și cânte- 
culu poporalii * la Țînțari.

D-lă Weigand, vorbindă despre «școlă", amintesce, 
că în cele mai multe ținuturi, locuite de Români, dincâce 
de granița grecâscă, suntă școli, în cari învățători venițl 
din România înveță pe copii în limba românescă (daco- 
românescă), ceea ce le vine cu atâtă mai ușoră, cu câtă 
copii Țînțariloră într’ună ană vorbeseă perfectă acestă 
idiomă. Ca deosebită propagatori ală limbei române 
numesce densulă pe Apostolă Mărgărită, care pentru ze- 
lulă desvoltată spre a deștepta în Țînțari sentimentulă 
națională, și-a .atrasă ura preoțimei greceșci. E sciută, 
cum acestă bravă Română a fostă grdznică bătută de 
Greci într’ună rendă, încâtă a trebuită să zacă în pată 
bolnavă mai multă timpă. Faptulă se povestesce prin 
tote cafenelele grecesc!.

Trecândă Ia «limbă", d-lă Weigand observă, că ea 
difere încâtva prin diferitele locuri. într’ună felă se vor- 
besce d. e. în Vlaholivadon, și puțină deosebită în Mo 

nastiră (Bitolia) său în altă orașă. Ce privesce originea 
orașului Vlaholivadon, d-lă Weigand istorisesce următo- 
rea tradițiune, care lămuresce multă adevărulă istorică: 
Ună cală, tractată rău de stăpenulă său, fuge într’o pă
dure. Stăpânulă face după ună ană o călătoria, se ră- 
tăcesce prin pădure și fresce aprdpe de ună isvoră lim
pede ca cristalulă o iapă cu mânzulă ei. Elă recunosce 
calulă său, se strămută în acestă locă cu locuința, fiindă 
că îi plăcea fdrte multă. Incetulă cu încetulă îi urmară 
și alte familii, așa că cu timpulă se făcu ună orașă.

fn legătură cu acestă tradițiune aduce d-lă Wei- 
gandu următorele fapte istorice: înainte cu 400 de ani, 
der nu multă după năvălirea Turciloră, s’a retrasă ma
joritatea locuitoriloră din 16 sate pe acelă munte și în- 
temeiară Vlaholivadhonulă de acjl, spre a fi mai siguri 
de hoțiile Turciloră.

La începutulă secuiului nostru avea Vlaholivadonulă 
8—9000 de locuitori. Pe la 1820, pe timpulă răsbâeloră 
de eliberare, cei mai mulți avendă a suferi prea multe, 
au fugită la Salonică, unde se află multe colonii române 
Adl are Vlaholivadonulă 3000 de locuitor! numai, e re- 
ședința episcopului de Petra și a 8 preoți. Dialectulă, ce 
se vorbesce aici, e aprope în periculă de a peri.

Ip legătură cu o poesiă populară*)  d-lă Weigand 

a esplicată relațiunile limbei Macedo-Româniloră cu aceea 
a Daco-Româniloră și cu limba latină. Totodată a mai 
cetită câteva cântece populare din orașulă amintită, din 
Samarina, Vlachoclisură, în traducere nemțâscă. Guprin- 
sulă loră tractâză despre iubire și întristare, cântă pe 
eroii, luptele loră etc. Etă și poesia în limba nostră ro
mânescă :

Elu (feciorulă): Fată, ce mamă te a născută de 
ești așa frumosă, albă ca de lapte?

Ea (fata): O potârniche a fostă mama mea și ta- 
tâlă meu o priveghetâre; când m'au născută pe mine, 
au mâncată mărgăritare.

Elu: Mama ta, fată, carete-a născută, a avută ună 
trupă de aură. Fată, dii i mamei tale, ca sâ mai nască 
încă una atâtă de frumosă, ca să se aprindă și altulă 
în inima sa de dragoste, cum ne-amă aprinsă noi, Eu 
și Tu*.

Frumosă e și următorulă cântecă despre ună voi
nică căzută pe câmpulă de luptă :

„Hei, flăcăi, bărbați din Cosani, de dincolo de rîu 
(Bistrița), dâcă venițl în Castoria, marele locă, trămiteți 
ună pietrarii, der trebue să fiă fdrte dibaciu, ca să lucre 
marmura și să-m! pregătăscă ună monumentă mare. 
Atunci voiu sta eu dreptă, ca să mă uită în giură de 
mine și să luptă, ca să vădă, și să luptă, și să mă plecă 
și să mă apără. Mergeți și spuneți mamei mele, că eu 
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tura nerviloră la distanță. In acelașă timpii vedemă 
că Facultatea de medicină dela Lille a însărcinată pe 
d. Baudry, profesorași Assaky, agregată, de a o repre- 
senta la reuniunea anuală a delegațiloru facultățiloră de 
mpdicină. Trebue să ne simțimă fericiți de a recunâsce 
marele merite și a felicita pe ilustrulă nostru cotnpa- 
triolă.*

Editoră: lacobă Mnreșiauu.

Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mnreșiauu

—x—
Feste câteva dile se așteptă în Bucuresci ună trans

portă de 50 tunuri Krupp, comandate de ministerulă 
română de răsboiu. Se scie că dela 1 Aprilie viitoră 
artileria română va fi mărită din nou, dice „Răsboiulă".

—x—
„Românulă*  dice, că la manutanța armatei în 

Bucuresci se confecționeză mari cantități de pesmețl 
pentru casulă unui răsboiu. D. căpitană Dimancea va 
pleca pentru Stiria, în Austria, spre a fabrica revolve- 
rulă inventată de d-sa. Cu acestă revolveră se va ar
ma deocamdată numai artileria română.

Mani festațiun il e Grâni țp ri lor fi.
Adresa Grăniterilor din cercul Rodnei.

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

Grănițerii din comuna Maierii: Ioană C. Avramă, 
Vasile Motofelea, Vlasa Avramă. Ioană Popă Bosca, An
drei Istrate, Oprea Zuzan, luonă D. Avramă, Toma Avram, 
Mihai Moroșană, lonă Bavna, Kosma Bazga, Domide Mo- 
tofelea, Anehidim Irini, Filipă Sângeorgean, Sidoră Flă- 
mându, Grigore Bollă, Sidoră Puinlă, Mihaiu Bitia, Dio- 
nisa Candalle, Grigore Magdalină, (prin I). Candalle). An- 
chedinu Partene, Tănase Sidoră, Grigore Andronesi, Cosma 
Varvari, Ioană Vraneu, Toma Bumbu, Zaharie Hodordgă, 
Iovulu Bosca, Todoră Corutiu, Pantilimonă Popp, Login 
Coruțiu, Alexandru Lorințiu, Paramonă Hoza, Afrimă 
Mogovană. Iosel Lazarăia, Bazară Sidoră, Mihaiu Popă, 
Andreiu Dubalariu, Vonifatu Hoza, lacobă Tioneană, Ar 
tene Berendia, Terente Rebrișoreană, Saviru Urece, Scri- 
donă Juca, Dumitru Deacă, Panlelemonă Lorinlin, Dio- 
nisiu Berendia, Trofimă Rațiu, Samoila Hodordgă, Alec- 
sandru Popă, Zaharie Andronesi, Simionă Ciapa, Ștefană 
Lonrintiu, Maximă Vraneu, Domide Varvari, lonă M. Rațiu. 
luliană Lorințiu, Isacă Tioneană, Simionă Sângeorzană, 
Vasile Brdscă, lonă Dumitru, Vasile Grigoroșioiu, Vasile 
Berendia, Maria Urece, Trofimă Hodorogă, lonă Cârcee. 
Nicolai Macavei, Vasile Hangia, Macsimă Motofelia, Cle
mentă Bolfa, lonă Adausu, Simionă Rauca, Steofir Mo
tofelea, Domide Hoddga, Terente Bumbulă, losefă Rauca, 
Scridonă Scridonetiu, Leon Juca (prin Mihaiă Bitia) Ia- 
cobă Popă, loachimă Cărbune, Filipă Motofelea, Basiliu 
Popă, Popă Filimonu, Vomlată Bumbulă, Emanoilă Issipă, 
Condiate Boka, Ioană Popă Buia. Ilie Kobzață, Filipă 
Hodordgă, Toderă Gălușcă, Florea Sidoră, Mihaiă Sân 
giorgană, Simionă Boșca, Ștefană Sidoră, Cornila Can- 
dale, Zaehimă Gălușcă, lonă Scridonă Hadarenă, Pan- 
telemonă Murășianu, Trofimă Bolfă, lacobă Barna, Ga
vrilă Lazardia, luonă Cirdie, Ilisie Strimbulă, Aftone Croi- 
toră, Mihailă Candale, Panlelemonă Candale, Gavrilă 
Rebrișoreană, Casiană Murășianu, Silvestru Negrusieriu, 
Ilisie Hodordgă, Mărtiană Vraneu, Clementă Andronesi, 
Logină Mateiă, Gerasirnă Flămîndu, Zaharie Ometitia, 
Vasile Hadareu. Maximă Ranca, Cosma Hangea, Filipă 
Urece, Arsenle Candale, T. Urece, Logini\Cârbune, luonă 
Popicca, Davidă Ciapa, Procope Hoza (prin Mihaiă Bitia); 
C'foră Rebrișorană, Todoră Rebrișorană, Logină Candale, 
Mafteiu Berendia, Trofimă Groza, Tanase Groza, luonă 
Hangea, Gavrilă Murășană, Gavrilă Bolfa, Grigore Bolfa, 
Grigore Buia, Cosma Boca, Jrimie Vasilca, Vasile Otică, 
Avacomă Bobu, Arsente Voniciacu, luonă Croitoră, luonă 
Buia, Vasile Buia, Sidoră Borșiă, Sidoră Hangea, lacobă 
Sângeorgiană, Terente Țircomană, Terente Păți tulii, Oni- 
simă Urece, Gavrilă Cârcee, Necita Sângeorgian, Pavelă 
Ciroie, Samoilă Ciroie (prin Mihaiă Bitia.)

(Subscrierile voră urma.)

m’am însurată; ca sderă mi-am luată plăcile de ardesiă 
și pământulă negru ca femelă».

Dintre esplicările filologice ale d-lul Weigand amin- 
tescă următorea: Țînțarul din Vlaholivadon dice la ,fru- 
mosă“ »psat“. D-lă Weigand îlă deduce acestă cuvântă 
din formosus celă latinescă înșirândă nrmătdrele stadii 
de trecere: latinesce: formosus; daco română : frumoșii; 
grupulă de Nordă: Samarina: meșat\ Vlaholi
vadon : inpsat, psat.

Cântecele din acestă orașă din urmă nu ritmează, 
cele din alte părți au ună ritmă necorectă. Versurile 
constau cu deosebire din iambi și troehei, mai rară din 
dactili.

întrebată fundă d-nulă Weigand, cum a adunată 
cântecele, a răspunsă, că le are dela o femeiă bătrână, 
feciorii și fetele sciu numai începutulă. Disensiunea se 
încheiă cu unele analogii dintre limba Țințariloră și alte 
limbi romanice. *

Din'cele espuse credă, că fiăcare s’a convinsă 
despre zelulă, ce l’a desvoltată d-lă Weigand în studiulă 
său asupra Româniloră macedoneni. Interesulă, cu care 
l’au ascultată cei de față, m’a umplută de bucuriă. Pre
ședintele societății s’a esprimatu, că deși păn’acum s’a 
interesată de limba românâscă, der în urma discursu- 
riloră d-lui Weigand se va interesa cu multă mai multă-

’I se cuvine deci d-lui Weigand deosebită recunoscință 
pentru îmbucurătorul^ faptă, că face cunoscută publi
cului germană pe iubiții noștri frați din Macedonia. Den
sulă are de gândă să mai întreprindă o călătoria la Bal
cani, ca să’șl completeze studiulă, apoi să-lă dea pu
blicității.

Câtă de multă trfebue să se bucure ori și care Ro
mână de acestă- faptă, pe atâta de multă trebue să-lă 
mâhnâscă sărtea tristă, în care se află și adi frații Țîn- 
țarl. Dâcă Nemții se intereseză de sârtea loră, cu câtă 
mai multă nu trebue să ne interesămă noi? Deci e tim
pulă supremă ca dmenii chemați cu mică cu mare să 
pună mâna; să se cultive tineri, să se trimeță în Mace- 
cedonia, Tesalia etc. să rădice școla și biserica. Cu o 
oră mai curendă se se ia măsurile necesare spre a 
deștepta simțulă națională românescă ală frațiloră de 
dincolo de Dunăre și să-i întărimă în chipulă acesta 
contra mârșaveloră uneltiri ale Greciloră. Să nu stărnă 
cu mânile în sînă, ci să rădicămă înainte de I6te edu- 
cațiimea frațiloră ȚînțarI, să le îmbunătățimă deci șco- 
lele. Școle și er șcdle, și încă odată șcile naționale, elă 
basa cea mai tare a existenței nistre ca Români,.

Să nu dormimil!
Corcodelu.

Atentatul contra d-lui Brătianu.
(Continuarea ședinței dela 18 Decemvre.)

Interogatorulu martorilvrU acusărei.
Stefănescu Dumitru, lucrătorii Ia Dobriceanu din 

Bucuresci, cundsce pe toți acusații. Intr’o di s’a întâl
nită cu Stoica la berăriă și s’a bucurată. A doua di er 
l’a întâlnită și ia părută cam schimbată de cum îlă scia.

Comanu Teodorescu, fostă băiată în prăvălia lui 
luliană Oprescu, cunâsce pe Stoica Alexandrescu, care a 
venită în prăvăliă și era puțină turburată la față. Iosifă 
Oroveanu venea în prăvăliă ca mușteriu, și înainte cu 
trei 4'1° a venită ca se ia nisce saci.

Mihalache Rabowslcy cunosce pe Stoica și pe Pro- 
topopescu. Scie că Stoica a luată o dulceață la Oprescu 
și că era supărată și turburată.

Iulianu Oprescu, comerciantă, cunâsce și pe Iosifă 
Oroveanu și pe Stoica. Cunosce și pe d. Robescu ca 
mușteriu bună. Orovenii au fostă la dânsulă cu câteva 
dile mai nainte pentru nisce saci. In cestia polițeloră, 
4ice că Orovânu nu s’a presentată în numele lui Stoica, 
ci în numele lui Protopopescu.

Măită Nichita dice că acum vr’o cinci luni a vă- J 1 o
dotă de afară de Iosifă Oroveanu întrândă la Stoica 
Alexandrescu — La cererea d-lui Lahovavi, se citesce 
deposiția acestui martoră făcută la judele de instrucți
une, unde dice că l’a vecjutâ din prăvăliă. Cetindu-se, 
se constată că martorulă spune neadevăruri. — D-nulă 
Procuroră dice d-lui Președinte că pentru ce dă voe a- 
părărei se comenteze deposițiiie martoriloră. — D-nuF 
N. Ionescu dice că legea dă dreptulă ca să se constate 
când martorii suntă mincinoși și să se aresteze pe dată 
și chiară în interesulă adevărului se se Iacă martoriloră 
întrebări. — D-nulă Cantili dice să nu se facă întrebări 
multe, căci se zăpăcesce martorulă. — D-nulă Petre 
Grădișteanu proteslâză și dice că de ce 6re tocmai cu 
martorulă acesta se ridică asemenea incidente, cere 
prin urmare, să se lase totă libertatea întrebăriloră. — 
D-nulă G. Vernescu dice că acestă martoră, care îșj a- 
duce aminte de câte ori a intrată Oroveanu la Stoica, 
șl-a uitată cu cine vorbesce; elă (martorulă), în fotă 
timpulă acela, să fiă întrebată mai pe largă și d-nulă 
procuroră să nu mai facă șicane. — Martorulă a fostă 
gardistă polițienescă, apoi calfă de bărbieră. Când a 
plecată în Bucuresci n’a avută nici ună bană, așa că 
s’a împrumutată dela stăpânu-său cu 4 lei, er acum e 
stăpână de bărbieriă.

Gliită Dinescu, agentă de urmărire, 4,ce a v^“ 
dută pe Iosifă Oroveanu stândil în prăvăliă la Stoica cu 
două săptămâni înainte de atentată. Martorulă a fostă 
destituită din funcțiune de Iosifă Oroveanu pe când era 
primară. — Stoica fiindă întrebată, dice că Oroveanu 
numai odată a fostă la densulă și atunci n’a stată în 
prăvăliă, ci a intrată în odaiă și a eșită pe din dosă.

Gh. Christescu, subcomisarii. dice că înainte de a 
tentată cu două săptămâni a vădută pe Iosifă Oroveanu 
vorbindă cu Stoica în ușa prăvăliei. Stoica a <4IsCi c&" 
tră martorulă, că au vorbită de negoță. Martorulă mer
gea la Stoica și dormea acolo de multe ori, fiindă și în 
dara ver i de bani cu Stoica.

Ilerș 'doboș, inisită (samsară), cunâsce pe toți acu- 
sații. Qice că a vădiită pe S'oica salutândă pe Orovenl. 
Pe Pompilie Stănescu nu l’a vădută la Stoica Spuse 
că a vădută acum patru luni, apoi că acum trei luni 
(când Oroveanu nu era în țâră) pe I. Oroveanu întrândă 
la Stoica. Martorulă face misitie cu... de tote.

Costică Dragoșu, funcționară la curtea de apelă din 
Galați. A făcută cunoscință în R.-Sărată cu Stoica și 
i-a fostă bună prietenă, ba chiar se împrumuta cu bani 
dela elă. După o întrunire a vădută pe Stoica vorbindă 
rău de guvernă și dicendă că I6te relele suntă din causa 
guvernului. Pe Muscalu ’l ținea de omă stricată și-lă 
vedea bendă fără să’lă vă^ă plătindă vre ună bană lui 
Stoica. N’a vădută pe Pompilie Stănescu decâtă de 2 
ori la Stoica. Pe Iosifă Oroveanu l’a vădută la o în
trunire la Bagdată în grădină, dâr pe Stoica nu l’a vă 
dută acolo. Pe Pompilie Stănescu nu l’a vădută pe din 
dosă Ia Stoica nici odată. Stoica cetea mereu dliare.

Ședința se suspendă la 12 ore din ndpte.

Ședința dela 19 Decemvre.
Radu Petrașcu, de 12 ani, fostă băiată în prăvăliă 

la Stoica Alexandrescu, e considerată numai ca infor- 
matoră. A aurită pe Stoica <4ic6ndîi, că de s’ar găsi 
cineva să omdre pe d. Brătianu, pentru că a pusă dări 
pe țeră. înainte de a pleca Stoica la Bucuresci, s’a dusă 
la Gh. Protopopescu să cheme ună băiată ca să stea în 
prăvăliă, Protopopescu n’a venită pe la Stoica. In lipsa 
acestuia, a venită, precumă i se pare, lordache Tănă- 
sescu în prăvăliă de ’și-a aprinsă țigara. Stoica cetea 
diiaiele .România", «Resboiulă," *Epoca«  și „Universulă“ 
și dicea că o să cadă d. Brătianu, ca să vină Stoica 
Alexandrescu. Pe Orovenii nu’i cunosce, nu i-a vădută 
niciodată la Stoica. 1 se pare că pe Protopopescu l’a 
vădută numai trecendă prin prăvăliă. Stoica bea și vină 
și rachiu. întrebată fiindă, dâcă Stoica era veselă ori 
tristă, băiatulă spune că era și așa și așa.

Petrache Ionescu, băiată în prăvălia lui Protopo
pescu, spune că Orovenii nu veneau în prăvăliă la Stoica, 
ci numai la Protopopescu. Elă este băiatulă care a fostă 
chemată de Radu Petrașcu, ca să stea în prăvăliă la 
Stoica, în lipsa acestuia. Protopopescn n’a fostă pe 
la Stoica. Acesla nu era schimbată, ci ca totdeuna. 
De crimă a aflată când s’a făcută perchisițiă.

Mateiu Niculescu, teșghetarulă prăvăliei lui Proto- 
popescu, dice că stăpânu-său n’a sciută unde se duce 
Stoica și nici nu s’a dusă la Stoica. Oroveanu venea pe 
la Protopopescu, cu care era pretină. Stoica venea rară 
de totă. Stoica nu s’a întâlnită niciodată cu Oroveanu 
în prăvăliă Ia Protopopescu.

Petraclie Davidu, cismară, spune că Muscalu i-a 
disă odată, la scăldată, că dânsulă (Muscalu) are ună 
pretină, care o să omore pe ună boeră mare dela Bu- 
cures'cl, dându’i o hârliă, și că elă, Muscalu, are să 
mergă cu Stoica ca să lă buzunărâscă. Muscalu n’a spusă 
c.ne e acela pretină, care a disă că o face din capulă 
lui, ne’nvățală de nimeni. Când s’a întorsă Muscalu din 
Bucuresci, i-a spusă că a buzunărită pe pretină și l’a 
lăsată în Bucuresci. Când s’a audită de crimă, tâtă lumea 
din Rîmnică dicea că Alexandrescu a făcut’o din capulă 
lui, fiindă că-lă scia că e zănatică și că a dată fali- 
menlă, dicendă Stoica că d. Brătianu e de vină. Nu 
era Stoica în Iote mințfe lui.

_________ (Va urma).

Ultime sciri.
Cracovia, 3 Ianuariu. — In dilele din urmă 

unu însemnatu numără de trupe rusescl au în- 
naintatu spre granița prusiana și s’au întărită 
garnisdnele rusescl din Bendzin.

—0—
O mișcare de trupe rusescî se observă spre 

granița Bucovinei și a Poloniei. Se concentrăză 
mai alesă mase mari de cavaleriă, se facă ta
bere și s’adună deposite colosale de furnituri și 
provisii.

DIVERSE.
Mortfl de fdme. — Se raportâză »Nouei Reviste“, 

că poliția din Iași a găsită pe ună cerșitoră, care se 
îndeletnicea și cu tăiatulă lemneloră, mortă în locuința 
sa din despărțirea V. Iași. Din constatările medicale s’a 
dovedită, că elă a murită de fâme. Și cu t6te acestea 
se 4‘ce că s’au găsită în casa lui 2,500 franci 1

Haremulu împeratului Chinei. — Intre primulă eu- 
nueă Li-Lin Ting și intre mandarinulă-vistieră esitâa de 
mai multă timpii o violentă rivalitate. Der împărătâsa- 
mamă luă parte eunucului și mandarinulă trebui să ce
deze. Acestă evenimentă face acum în Peking mare 
sensațiune, mai alesă între cei cinci mii de eunuci, cari 
trăescă în paiață. Acestă uumără nu e nici decum esa- 
gerată, deârece iote funcțiunile la curte suntă încredin
țate eunuciloră, și cu deosebire, lucru naturală, paza 
haremului imperială. Numârulă femeiloră „legale» ale 
împăratului Chinei este, după prescrierile rituale, de șepte; 
din contră numârulă femeiloră .nelegale» e nemărginită. 
De aci marea mulțime de eunuci ce au îndatorirea a 
servi pe princesele care tote stau sub supravegherea îm
părătesei. Căci ea alege pe ținerile frumâse ce suntă 
destinate pentru haremă. Totă la trei ani se reînoesce 
personalulă aceluia. Fetele suntă cea mai mare parte fiice 
d’ale oficeriloră manciurici, câri folosescă ondrea, d’a șei 
pe ficele loră cele mai frumdse primite ca dame ale ha
remului imperială, ca ună mijlocă d’a se ridica și îna
inta. Aceste tinere fete „debuteză*  deja în etate de 
14 ani și rămână în haremă pănă la etatea de 25 ani. 
Dâcă ele în timpulă acesta au dăruită pe împăratulă cu 
ună copilă, atunci ele devină de dreptă »fete de sânge 
nobilă» și rămână legate de sortea copilului loră, căci 
acesta ca băiată pdte deveni »fiu ală cerului,*  adecă 
împărată și stăpânitoră a dece mii de provincii. Din 
contră, decă fata pănă la 25 ani ai etății n’a contribuita 
cu nimică la înmulțirea casei imperiale, atunci dama ha
remului se întorce îndărătă în casa părințiloră ei și se 
mărită după ună mandarină din împrejurimea orașului 
ei părintescă. »Ex-concubina nelegală a împăratului" se 
bucură cu tote astea în patria ei de distinsă on6re, 
deorece ea a fostă distinsă la curtea din Peking ani de 
dile cu favârea stăpânitorului imperiului cerescă.



Nr. 289. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

«Jurau!u la bursa de Viena
din 4 Ianuariu st. n. 18b7

Rentă de aurii 5°/0 . . . 103.95
Rentă de hârtii 5% • ■ 93 50 
[mprumutulfl căilord ferate 

ungare..........................149.50
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma em isiune) . . . 100 —

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

Amortisarea datoriei căi- 
lor<5 ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) . . . . 117 75

Bonuri rurale ungare . . 104.50
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.30
Bonuri rurale Banat-Ti-

zniști..............................104.30
Bonuri cu cl. de sortare 104.30
Bonuri rurale transilvane 104 80

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

vinii ung........................ 98 75
Imprumutulii cu premiu

ung..................................121 —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 30 
Renta de hărtiă austriacă 83.— 
Renta de arg. austr. . . 84 —
Renta de aurd austr. . . 114 20 
Losurile din 1860 . . . 138.—
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 880.—
Act. băncel de creditii ung. 302.50 
Act. băncel de creditii austr.293.10 
Argintulii —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.93
Napoleon-d’orI .... 9.95
Mărci 100 împ. germ. . . 61.75 
Londra 10 Livres sterlinge 126.15

Cursulu pieței Brașovu

din 5 Ianuariu st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.42 Vend,. 8.44

Argint românesc................. > 8.40 8.42

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

Lire turcesci......................... * 11.30 > 11.33

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

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

Scrisurile fonc. »Albina» • » 100.50 a 101.50

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

Discontulă ... » 7—■10°/9 pe ană.

4 6 (gâștigă sigură.
Persăne solide din orl-ce clasă, cari voescă a se 

ocupa cu vendarea hârtiilor u de Stătu și a losuriloră cu 
prime permise prin lege, conformii Art. XXXI, din anulă 
1883, cu plata lorii în câșturî (rate) se angagiază ori 
și unde cu condițiuni firte favorabile. Pre lângă pu
țină activitate se pâte câștiga fără capitală și fără ri- 
sicu cu ușurință fl. 100 pană la 300 pe lună.

Oferte în limba germană cu arătarea ocupațiunei 
presente suntă a să adresa: An die

Hauptstâdtische Wechselstuben-Gesellscliaft

ADLBR & CrE, Budapest.

Nr' 473a'1886- ^ublicațiune, 1 3
referitore la așternerea fasiuniloru dărei pe câștigu 

de Classa a III și a IV, a fasiuniloru dărei pe carnete după 
capitalii, precum și a fasiuniloru capitaliilorîi passive.

In urma ordinațiunei înaltului Ministeriu reg. ung. de finance 
ddto 23 Octomvre a. c. Nr. 60497, se provdcă, spre scopulă conscrierei 
și măsurărei dărei pentru anii 1887, respective 1888 și 1889, următdrele 
partide și anume:

1. Toți aceia, cari aparținu clasei a IV-a a dărei pe câștigă pre
cum: fabricanții, comercianți și meseriași, banqueri, spițieri, medici, ad- 
vocați, ingineuri, arendatori etc. peste totu aceia, cari au o profesiune 
împreunată cu unu folosă.

2. Amploiați jurisdicționari, comunali, ecclesiastici, de societăți 
și acei privați, cari au ună salară fixată, pensiune sau salară onorifică, 
mai departe comptabilii, casierii și peste totă aceia, cari aparțină clasei 
a IV-a a dărei pe câștigă; în fine calfele și lucrătorii de ajutoră, cari 
capătă ună salară mai mare decâtă 40 fi. pe lună, profesorii învăț, etc.

3. Toți aceia cari au capitale depuse cu carnete.
4. In fine aceia, pe a căroră pământuri zacă capitale date cu 

camătă, — ca fără întârdiare să-și procure dela oficiolatulă orășenescă de 
dare cblele pentru fasionarea dărei, pe basa cărora au de a-și fasiona ei 
înșiși darea. Aceste fasiuni, și anume pentru dare de câștigă e a III 
și a IV clasă precum și acele pentru darea cametei după capitală suntă 
de a se așterne subscrisului oficiolată «celu uiultti până în 15 lanu- 

ariu 1887; acele pentru capitale pasive însă celâ multă până în 31 
Ianuariu 1887. Fasiunile pentru capitalile pasive așternute p ă n ă în 
15 Februariu 1887 se consideră numai în urma unui recursă, prin 
care are să se motiveze întârdierea ; acele însă așternute după 15 Fe
bruariu 1887 nu se voră considera sub nici o împrejurare.

Așternerea fasiuniloră capitaleloră pasive, care are să se întâmple 
în fie-care ană , pentru ca să se pdtă considera la măsurarea aruncului 
generală după darea de venită , se adeveresce de cătră oficiolatulă oră
șenescă de dare prin estrădarea unei maree provâtjute cu datulă și si- 
gilulă oficiului de dare. Acâstă marcă valorâză pentru partidă ca docu
mentă asupra așternerei fasiuniloră. Acele partide, cari afară de carne
tele pentru capitală plătescă pentru sumele, cu care suntă împovărate 
pământurile loră, cuota de amortisare, au ca să-i inducă în câlele de fa- 
sionare atâtă suma primordială, câtă și suma câtă s’a plătită în decur- 
sulă timpului prin amortisațiune său prin rate; în fine are să se amin- 
tâscă camăta, ce are de a se plăti creditorului pentru capitală.

Referitoră la aceia cari aparțină clasei a IlI-a a dărei de câștigă 
se obsârvă, cumcă acâstă categoriă de dare, în sensulă §. 15 ală art. de 
lege XXIX, din 1875, se compută pe basa terminului mediu a dărei ce- 
loră 3 ani ultimi de dare, său la casă dâcă profesiunea său ocupațiunea 
nu esistă de multă timpă, — după câștigulă curată, începândă de când 
esistă profesiunea seu ocupațiunea, prin urmare amintiții contribuabili au 
să fasiuneze acelă câștigă curată, care s’a obținută în ultimii 3 ani și 
anume în anii 1884, 1885 și 1886, seu dâcă profesiunea său ocupațiunea 
nu există de ațâți ani, din timpulă, de când există.

Brașovă, 30 Decemvre 1886. Oficiolatullî OlAș. de dare.

atenamentu
1887 lape anulă

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

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

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

Abonanții voru primi unele premii de val ore 
opuri din edițiunea nostră.

Colectanții primescu gratis totu atu patrulea esemplară.
Numeri de probă se trimîtu gratis ori cui cere.

Tragemtt mai departe atențiunea publicnlui nostru cetitori și asupra tuturoră scrierilor^ apărute în 
edițiunea nostră și anunciate în ună catalogu deosebită ce se trimite gratis ori-cui îlu cere. Er în apropierea 
serbătorilortt Crăciunului și anului nou, ne luămh voiă a recomanda, pe lângă alte numerose scrieri pentru 
tinerime ce se află de vendare la noi, ca — claru potrivitu ele serbătorl — următorele Cărți de 
rugăciuni:

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

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

Miculu mărgăritar^ sufletescii.
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 „(Jaucelaria Negruțiu“ 
cumperă și acții dela „Albina/ „Furnica,a

„Preotult Română."
Revistă bisericâscă, scolastică și literară.
Cursulă XIII. — Anulă 1887.
Va eși în broșuri lunare de câte 23/< — 3V1 câle; și va pu

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

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

și-’șl voru pute procura cu prețuri reduse numerose

e e- a a
9a
I
1
9
9 a a

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

Visulu
Prea-curatei și Prea-sântei născătdre de Dumnezeu, 
mai frumâse rugăciuni cătră Mama Domnului și 
nostru Isusă Christosă, cu ilustrațiuni. Prețulă unui esemplară tri

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

edițiune se cere.)

urmată de cele 
cătră Domnulă

în Gherla — Szamosujvâr — Transilvania, unde se 
„Timișana/ „Ardeleana/ „Economului și „Transilvania/
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Tipografia ALEXI, Brașovă.


