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IACOBU MUREȘIANU
9nu mai este între cei vii. S’a dusă și elă în mijloculă umbre- loră aceloră bravi bărbați, cari de susă din înălțime privesoă asupra luptătoriloră națiunei române eu ochi plini de bunătate, der severi și mustrători, parcă ar voi se le dicâ: înainte Români! Nu șovăiți, căci laurii victoriei vă așteptă!Iacobă Mureșianu, învăpăiatul!! dascălii, care a crescuții două generațiuni, îmbărbătându-le la muncă și la luptă neobosită pentru ridicarea neamului româneseă; bunulu părinte, care din modestul!! său cercii de activitate scia să însuflețescă și să electriseze t«5te inimile pentru marile idealuri ale eulturei și progresului naționalii; nobilulu patriotă ardeleană, care a lucrată totă vieța sa tară pregetă pentru îmblânzirea și împăciuirea spiriteloră învrăjbite de patima urei de rassă și Se confesiune;Iacobă Mureșianu, care ’șl-a jertfită sănătate și avere pentru susținerea Ziarului nostru „Gazeta Transilvaniei1*, ală căreia redactară, editară și proprietară a fostă aprope o jumătate de seculă; care și-le-a jertfită pentru apărarea steagului, limbei, eulturei și naționalității române:ne-a părăsitu tocmai acum când ne pregăteamă a’i împleti cununa de lauri în ajunulă jubileului de 50 de ani de esistență a acestui organă națională.In luptele grele ce le purtămă, credința lui neclintită în vii- torulă strălucită ală națiunei nostre și sfaturile sale înțelepte date din inimă curată româneseă fostu-ne-au o călăuză nestimată, și spiritulă lui ne va însufleți și în viitoră urmândă devisei sale: Totdeuna înainte cu bărbățiă!Adoncă mâhniți de perderea nereparabilă ce o suferimă prin mortea lui Iacobă Mureșianu, îi Zicemă:Du-te în pace, jye demiiule dascălă și părinte, ți-ai făcută datoria pe acestă pămentă! Faptale tale nobile neuitate voră fi între noi și ne voră îmbărbăta a stărui neobosită, ca să se realiseze dorința ta cea mai fierbinte: recâștigarea idrepturiloră națiunei române!

Redacțiunea „Gazetei Transilvaniei."
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Brașovu, 17 C29) Septemvre 1887.

Din afară.
Nici o scire mai nouă n’avemu de a înre

gistra în privința -cestiunei bulgare. Trădările 
dintre puteri se continuă, der deeă ele au pro
gresată în favârea resolvării acestei încurcate 
cestiuni, ori întâmpină totu așa de mari greutăți 
ca și mai Dainte, nu se scie. Astădi se pare că 
cestiunea stă astfelu: propunerea privitore la 
missiunea JErnro.h e înlăturată- definitivă și între 
Turcia și Rusia se tractăză asupra unei nouă 
combinațiuni, care constă, p6te, în formarea unei 
comisiunl internaționale. Der se pare că o înțe
legere încă nu s’a stabilită în acestă privință, 
de aceea P6rta nici n’a putută să comunice pu
terilor u acestă proiectă printr’o cerculară. Totă 
ce s’a publicată în privința acăsta suntă curate 
conjecturi. Ce privesce pe Rusia față cu Bulgaria, 
ea insistă pentru restabilirea unei stări de lu
cruri care-i convine, apoi înt.emple-se acesta după 
orice proiectă ; în casă contrară, decă Germania 
și Austria voră împedeca restabilirea unei ast
felu de stări, foia oficidsă „Le Nord“, organulă 
ministerului de esterne rusă, (j’ce că Rusia va fi 
'nevoită să intervină în Bulgaria.

Despre întrevederea contelui Kdlnoky cu prin- 
țulă Bismarck la Fricdrichsruhe, „Pester Lloyd” 
aduce unele comunicări, ce pară a i-se fi dată 
din parte autoritativă. Intre cei doi diplomați 
n’a fostă vorba despre vre-o nouă înțelegere, nici 
de stabilirea unoru proiecte speciale, ci s’a făcut 
nou schimbă de idei ca și de alte dăți și s’au 
precisată unele cestiuni; prin urmare dâcă a fostă 
vre-o deosebire de vederi în unele privințe, acesta 
are a se considera ca înlăturată. Basa alianței 
austro-ungare germane e aceeași ; divergențe au 
putută esista numai în cestiuni de detaliu, der tot- 
deuna au fostă repede și amical aplanate. Amendoi 
aliații își respectă leală individualitatea loră. Dăr 
în alianță trebue negreșitu se fiă ună momentă de 
absolută identificare a amândurora ; acesta e când 
în casă seriosă se tractez? de scopulă finală ală 
alianței, de posițiunea de mare putere fi de ope
rarea aliațiloru contra unoru inimici "coalisațl. în
colo, atâtă Germania câtă și Austro-Ungaria își 
facă și’și conducă politica fiăcare de sine și pen
tru sine. In cestiunea bulgară n°greșjtă că po
litica celoră doi bărbați de stată, deși pare că 
nu merge paralelă, ci divergdză, totuși sub anu
mite împrejurări se îutelnesce.

In timpă ce puterile t.ractdză între sine pen
tru a se înțelege asupra modului cum să se re- 
solve cestiunea bulgară, agitațiunea rusă în Bul
garia se continuă avândă îndreptată .atențiunea 
ei mai alesă asupra armatei. Precum se scrie 
;din Bucuresci, se împarte din Galați și Giurgiu 
o proclamațiune revoluționară în care se dice:

«Sângele, ce s’a vărsată pentru liberarea Bulgariei, 
tu, soldată bulgară, tu scii bine, a fostă sânge rusă 1 E 
roismulă ce l’ai dovedită in fața inimicului, l'ai învățată 
dela Ruși. AdI tu ești jertfa nenorocită a intrigiloră 
Engleziloră, Șvabiloră și Maghiariloră. Acum sublocote- 
nentulă maghiară Ferdinandă de Coburg vrea să te ducă 
contra armatei Țarului, In momentulă, în care marele 
protectoră ală Bulgariei se va decide a elibera încă o 
dală pe iubitulă său poporă de fiorâsa tirăniă maghiaro- 
șvabă, atunci, soldată bulgară, vei merge să întâmpini 

pe eliberatorii tăi nu ca inimică, ci eu puternice strigări 
de urra, cu brațele deschise și cu lacrime de bucuriă în 
ochi ! Comitetulă dela 19 Februarie.*

Emigrarea meșteșugarilor!! austro-ungarl.
„Curierulă Financiară" din Bucuresci, vor- 

bindă despre emigrarea meșteșugariloră austro- 
ungarl în România, dice:

Dela răsbo ulă vamală, și acum în urmă dela pro
mulgarea legei pentru încurajarea industriei naționale 
mulțime de meșteșugari părăsescă imperială vecină pen
tru a veni să lucreze în atelierele și fabricele nostre.

Autoritățile austro-ungare, credend că ară pute pune 
o piedecă avântului nostru industrială, au începută să 
câră pașaportele tnturoră volagioriloră la graniță în mo
mentulă când părăsescă leritoriulă auslro-ungară, și de 
găsescă ună meșteșugar ilă opr'escă d’a trece in România. 
Faptulă s’ar păre că este o glumă,' cu iote acestea elfi 
este esactu.

Măsurile austro-ungare însă contra emigrării meș- 
teșugariloră în România nu se oprescă numai aci. În
șiși consulii din România lucreză în acestă sensă silin- 
du-se a descuraja și a intimida pe meșteșugarii supuși 
loră d’a mai veni în România, țliarulă .Handels-Museum* 
care apare la Viena ne dă în acâstă privință următârele 
scirl:

«Raportulă din luna Augustă ală consulului «aus- 
„tro-ungară din Bărladă vorbesce contra emigrării meș- 
.leșugariloră în România. Elă constată, că dela eruperea 
>răsboiului vamală, industriile române au atrasă și atragă
• pe tiăeare di ună numără considerabilă de meșteșugari
• din Monarhiă, cari sosescă mai adesea fără nici ună 
.angajamentă înscrisă, astfelă că necunoseândă legile 
.țârei, rămână la buna grațiă a stăpânului loră, în care 
„casă suntă siliți a se întorce in patriă, cu care oca-
• siune ișl perdă tote bunurile*.

Cunoscândă buna credință a industriașiloră noștri, 
nu putemă înțelege altfelă raportulă consulului austro- 
ungară din Bărladă, decâtă ca o măsură luată pentru a 
intimida pe meșteșugari d’a m">i veni în România, ceea 
ce coincidă cu cercetarea pașapârteloră la trecerea că- 
letoriloră din Austro-Ungaria în România.

Maiestatea Sa în Ardeal și pressa ungurescâ.
Anim, când manevrele s’au terminată și Maiesta 

tea Sa a părăsită Ardealulă, credem! că e la locuia său 
se. arătămă publicului română și ce scrie pressa ung i- 
râseă despre călătoria Maiestății Saie în Ardeală și cum 
interpretez! cuvintele ce le-a adresată monar. h ilă dife- 
riteloră deputațiunl.

.Kolozsvar» a scrisă mai mulțl articulf. lr.- 
tr’unulă întitulată „Regele a disă!“ tjice că cuvin
tele regelui nu voră rămânea fără efectă, fiindă că vor- 
besc-e cela mai dreptă rege călră cea mai fidelă na
țiune.

• După ce s’au făcută cunoscute encnciațiunile Ma
iestății Sale — dice foia ungurâsc-ă — putemă da cu 
bucuriă espresiune speranțeloră nostre complectă împli
nite și realisării ferbintei nâstre așteptări, ce ne încu- 
ragează. Nu numai fost ulă „Ardeală”, ci deputațiu- 
mie venite aici din diferitele ținuturi ale nouei Ungarie 
contopite intr’ună prin uniune au adusă omagii in Deva 
regelui Ungariei și Maiestatea Sa îndemnă pe pământulă 
comitatului Huniădora, atâtă de avută in amintiri isto
rice, întrega poporațiune fără deosebire de confesiune și 
naționalitate la iubire și la alipire fidelă cătră țeră și 
legile ei, concordiă frățescă între tote confesiunile și na

ționalitățile, și aștâplă dela vorbitorulă numeroșiloră cre
dincioși ai acelui ținută, ca ei să cultive numai fidelita
tea cătră tronă, simțămintele religiose și patriotice, pen
tru ca prin aceea să se arate demni de recunoscința sa 
și de grația sa mai departe.”

• In adevără, cuvinte mai multă promițătâre și mai 
multă liniștitâre nu puteau vesti buzele încoronatului în- 
trupătoră ală Ungariei unitare și aceia, pe cari îi pri
vesce, nu puteu primi o mai măsurată [d oj a n ă , decum 
au fostă aceste declarațiunl și manifestațiile! regale, care 
vestescă condițiunile fundamentale, ce nu suntă a se în
țelege ren, ale dreptului publică ungurescă, care emită 
ca lozincă deplina concordanță a voinței regelui încoro
nată cu conslituțiunea, și toți câți negă prin cuvântă 
ori prin faptă o singură iotă a acestui principiu unitară, 
se pună în contrastă cu acâstă unitate a corânei și a 
națiunei.”

„Nouă, diferii pressei, ne incumbă adeseori ca pro
blemă împlinirea datoriei nici de cum plăcute, a declara 
a desbate și a apăra conslituțiunea legală și unitatea 
politică a statului ungurescă contra atacuriloră îndărăt
nici și ori nesciulorl ori rău voitori, cari tragă la îndo
ială și subminâză unitatea, pacea confesională și națio
nală a acestei patrii, căutândă astfelă profitulă loră per
sonală și sămânândă certă, agitâză și trădeză țera. Pen
tru acesta de aci înainte nu mai avemă nevoia de până ; 
pe viiloră putemă lăsa să se odihnescă argumentele 
nâstre in acâstă privință; și decă pasiunea ârbă totuși 
ar fi să se ivâscă cu argumentele ei nebunesc!, atunci 
ca răspunsă n’avemă nevoiă de alte cuvinte decâtă „Re
gele a disă !“. ..

Intr’ună altă articula întitulată „Călătoria Re
gelui”, dice „Kolozsvar», că visita Maiestății Sale în 
Ardeală are și o importanță politică: aceea prin care 
se împacă popârele, se inlărescă statele. Acâstă politică 
o omegenă cu nisuințele cele mai sfinte ale națiunei un
guresc!, anume cu complecta consolidare a situațiunei 
Unguriloiă în monarchiă, situațiune creată prin unita
tea națională ungurâscă și prin constituționâlis- 
miilă ungurescă mai nou.

.Dela padă incâce, poporațiunea acestei țări pâte 
să desbafă asupra tuturora aceloră cest.uni, care în fie
care țeră lib ră constituționala formezi materia forma- 
țiuniloră de partidă și luptelor! politice. Der afară de 
asta la noi a fostă posibilă și a se nutri visuri, care în- 
sâmnă atâtă câtă disolvarea statului. S’a putută mani
festa dorința de o posițiune națională propriă, aspirațiu- 
nea la ună Ardeală deosebită. Amu auifită amenințări, 
alusiunl la timpuri odată schimbate. Contra astuifelă de 
ui'are de sine n’au folosită nici vorbe frumose, nici ar
gumente. Amă simțită cu toții influința vătămătâre des- 
voltărei nâstre, influința acestei lupte artificiale, purtate 
cu mijlâce rele.*

j,A face pe aceste elemente să respecte legile sanc
ționate, a-i îndemna la concordia cu concetățenii loră, 
e în adevăr! o ocupațiune rcgescă, înaltă. Vorbele de 
aură ce le-a adresată înaltul! nostru Domnitoră preotu
lui gr. or. din Deva, suntă mărgăritare scumpe în Ar
deală, precum pănă acum încă n’a împrăștiată ună rege 
în munții noștri. Vomă păzi aceste mărgăritare ca o 
comâră, spre a le pune în față acelora, cari ar păcătui 
contra, vorbelor! regelui."

• Nu credemă că greșimă ținta, decă presupunem! 
că acele cuvinte regesc! se pot 1 sonsidera ca adresate 
nu numai cătră preotulă gr. or. din Deva, ci călră toți 
ceilalți preoți români. Enuneiaț’unea in formă de po
runcă, ca acești preoți sâ se ocupe numai cu afacrrl

FOILETON U.

Scola pseudo-istorică Edcr llunfaivy.
Neuere Erscheinungen der rumănischen Geschichtsschrei- 

bung beleuchtet von Paul Hunfalvy. Wien und Te 
schen, Verlag der k. k. Hofbuchhandlung Karl Fro- 

chaska 1886, 8° 252 pag.
(Urmare și fine.)

Decă cititoriulă ne va fi urmărită numai cu jumă
tate, atențiunea atunci se va convinge numai decâtă, că 
„dreptulu istorică11, că „vechimea Ilomâmlorii în Tran
silvania,* nu e alt-ceva decâtă sfârșitul! unoră țâsături 
mincinâse istorice. Cititorulă va vedâ mai departe că 
scopulu ce-lă atribue Densușianu revoluțiunii • țerani- 
loru din 1784 este numai programultî unei noue revo- 
luțiunî în Transilvania, fi încă după cum spereză scâla 
istorică română a celei din urmă revoluțiuni, fi care nu 
ta respecta nici „Casa austriacă*.

Ce e dreptă, purtarea lui losifu II la începutul! a- 
eestei revoluțiuni nu se pâte aproba, der totuși memoria 
sa nu trebue întinată astfelă cum a înlinat’o Densușianu 
când scrie:

„Tote aceste împrejurări ne formeză o convicțiune 
„destulă de reală, in ce privesce adevărul! istorică, și 
„anume că împăratul! dișcutase cu Horia prea adâncă 
„cestiunea reformelor! sale cu privire la Transilvania. A 
t8usține mai multă, e$ revohițiunc-a s’ar fi fă”,ită cu a- 

„probarea împăratului Iosifă, ar fi o pură fantasia, de- 
„oreee în casu'ă acesta Horia de sigură nu ar fi scosă 
„la lumină devisa: cu voia și porunca împăratului».

Noi scimă că Iosifă avea în Transilvania pe baro- 
nulă Brukenlhal, care sta în fruntea administrațiunii ci
vile, și era ună Sasă din Transilvania, și prin urmare 
nu era Ungură; Iosifă mai avea acolo generali germani 
etc., der nici unul! dintre aceștia nu era în stare să-i 
dfie vre-ună consiliu în privința reformeloră ce erau ne
cesari în Transilvania, ci singură numai Horia, care nu 
seia nici citi nici scrie. Io3if0 nu pricepea românesee, 
Horia nu scia nici nemțesce nici latinesce; și totuși avură 
amândoi o discuțiune adâncă între patru ochi despre re
formele ce erau necesari în Transilvania. Și în fine când 
losilă fii înțelesă cu Horia, și Horia înțelesă cu Iosifă, și 
Horia voi se realist ze nisce idei iosefine •fimd-< ă ne sur
prindă unele idei iosefine, ca le vedem! că apară pe 
„teatrul! revoluțiunii» —elă fu «părăsită de împăratule 
Iosifă*. Așa se s'rie istoria românescă: este cineva care 
să o crecjă ?

Der să vedrmă de ce drepturi se bucură astăzi 
Românii din Transilvania și din Ungaria? Atâtă Românii 
romano (?)-catolici (uniți) câta și greco-orlodoxl (neuniți) 
se bucură de o autonomia bisericâscă, întocmai ca Pro
testanții, și iotă ce dorimă este, ca ei să nu abusez? de 
autonomia acesta pentru subminarea stătutei. Ei au doi 

metropoiițl dotați, cinci episcopl dotați, lucru ce n’au 
Protestanții. Toți prelații aceștia au scaună și votă în 
casa magnațiloră, adecă în suprema cameră a legislațiunii 
ungurescl, și acestă scaună și vota ilă au episcopii tși 
superintendenții protestanți insă numai dela anulă 1885 
— și încă nu toți.

Românii au institute de teologiă, au scoli poporale 
și medii întocmai ca protestanții numai în măsură mai 
mică, fiind că institutele protestanțiloră suntă de trei sute 
de ani, âr ale Românilor! suntă creațiunl ale timpului 
mai nou.

Nobilulă și proprietarulă română, induslriașulă ro
mână, comerciantulă, meseriașul!, țăranulă, toți se bu
cură de aceleași drepturi politice și socia'e, toți pâr’.ă 
aceleași greutăți ale statului și comitatelor! întocmai 
ceilalți nobili, proprietari, industriași, comercianțl, mese
riași și țărani, fără osebire de religiune și limbă.

Suntă aceste slărmiturl «din o stare de mai înainte?” 
Aceste suntă tâte lucruri câștigate pentru prima âră in 
tiinpulă din urmă, este o posițiune, care au oeupat’o 
Românii așa (Jicândă numai de erl, posițiune care m ii 
înainte nu au avut'o și nici nu puteau să o aibă.

Ce e dreptă, ună filo-română a făcută trista ub- 
servațiune, că pe lângă tâtă egalitatea înaintea legiloră, 
țăranulă română locuiesce totă in o colibă miserabilă, 
âr dommilă ungurescă intr’ună castelă sâu celă puțină
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bisericescl, va avâ urmări binecuvântata li noi, unde cei 
mai mulți preoți români se ocupă m ii multă cu politica 
și consideră ca o problemă multă mai importantă pro
blema dea le da lecțiunl politice credincioșiloră loră, de 
călă a vesti cuventuh! lui Dumnezeu. Pe teritorulă Un
gariei n’a pătrunsă nicăerî politica in biserică, numai 
sub îngrijirea popiloră români, și dela serviciile divine 
întocmite in amintirea revoluționarilor ă Horea și Cloșca 
pănă la portretele din România ce împodobescă locuta 
țele preoțiloră dovedesce forte multă, câtă de urgentă 
necesară a fostă dojana regescă.

>Mai-slalea Sa Regele întâmpină iubire omagială 
nedivisatâ și alipire căldurOsă și din partea Româniloră 
la fiăeare pasă în părțile ardelene. Fiăeare loeuitoră ală 
acestei țâri emulez! a’șî dovedi prin faptă adevărata fi
delitate ca supusă, și totuși nu putemă înăbuși din parte 
bucuria pentru împrejurarea, că Maj, Sa, ca scotă regescă 
ală legiloră sancționate, îndemnândă pe toți locuitorii 
din părțile ardelene la concordia, a convinsă cu elocință 
atâtă de ferbinle pe fiăeare despre aeeea, că fidelitatea 
neclin'ită cătră persona sa și cătră familii sa regală în 
semneză totă odată și fidelitatea cătră idea de stată 
ungurescă*.

lntr’ună ală treilea articulă întitulată «Sănătate 
Regelui*1! «Kolozsvar", după ee amintesce nenorocirile 
din trecută ale Unguriloră, ală căroră ultimă rege a pe- 
rilă in nătnolulă apei Csele, și că de peste trei sute de 
ani, acesta parte ostică a țării n’a avută fericirea a pute 
saluta pe domnitorulă său ca rege, țjice:

>Că amă rămasă indărătă, că acestă parte a țării 
nu e populată și că simțimă și adi încă furia blăstemului, 
nu vine de acolo, că poporulă n’ar ave închinare civili- 
salorieă, ci dela gruparea constelațiuniloră politice neno
rocite... și e o minune că mai trăimă, că putemă ține 
slrinsă la naționalitatea nostră, că peste iotă putemă 
ține la ceva<.

>Căci in afară de granițele nostre n’avemă nici 
ună popotă înrudită; afară de propria nOdră putere și 
înțelepciune avetnă numai ună redimă, și acesta e tro- 
nulă. Noi nu putemă dice ubi bene ibi patria, pu
temă numai, dice: ubi Rex ibi patria, Dumnedeu 
să-lă bine-cuvinte, că a venită**.

«Maiestatea Sa a avută străbuni, cari ne-au ono
rată cu înalta loră visită. Der ei au venită ca Mari 
principi ai Ardeiului. Dela finele sutei XV Eiă e 
cela dmteiu, care ne a fericită ca regele ungurescă : în 
patria unită ca domnitoră ală unei națiuni unitare, 
ca Rege iubită ală unoră popore libere, ca sculă ală 
monarchiei constituționale... întărirea ce o asigură tro- 
nulă națiunei nostre, este totodată și întărirea tronului. 
Adi nu mai suntă spirite negre, care se potă veri între 
elă și între noi...

• încrederea domnitorului a deșteptată iubirea acestui 
poporă. Noi amă încetată a ti Ardelă...

SCIRiLE D1LEL
lacobu Mureșianu, editorulă „Gazetei Transilvaniei», 

a încetată din viâță aslădi în 17 (29) Septemvre la 4 
ore dimineța. înmormântarea va fi Sâmbătă în 19 Sep
temvre (1 Octomvre) la Orele 3 după ametjl.

—x—
Sub președința ministrului de esterne Kalnoky 

s’a ținută in Pesta o conferință ministerială ce a durată 
mai multe ore. La conferință au luată parte miniștrii co 
munl de rfisboiu Hylandt Rheidt și de finanțe Kallay, 
miniștrii-preș>'din|i Taaffe și Tisza, mai departe vice al

rairalulă Sterneck, miniștri! de finanțe Dunajewski, mai 
mulți șefi de secțiune in ministere și câțl-va raportori 
speciali ai ministrului comună de răsboiu. Obiectulă 
conferinței a fostă, dice-se, esclusivu stabilirea definitivă 
a proiectului de bugetă comună pe anulă viitoră. Des- 
baterile se continuă eventuală sub președința Maiestății 
Sale.

—x—
lntr’ună autografă adresată din Clușiu la 24 Sep

temvre 1887 ministrului ungurescă Tisza, Maiestatea 
Sa ișl esprimă bucuria pentru tradiționala fidelitate și 
patriotismă ce le-a observată în Ungaria, vechia țeră- 
mamă, precum și în părțile ardelene in inima popora- 
țiunei. Mulțumesce autorilățiloră locale și organeloră 
loră, precum și intregei poporațiunl pentru prevenirea, 
simpatiile și dispoiiținnea de a jertfi față cu trupele.

—x—
In Boi ța gendarmeria a pusă mâna pe ună omu 

care părea suspectă. Se numesce Eduard Stein, pare a 
fi calfă de brutară, e din Karlstadt și voia să treeă pe 
ascunsă in România.

—x—
Precum comunică >Bistr. W. Scbr.**, a fostă la 16 

Septemvre o ruptură de noră in munții păduroși ai 
Cușmei. Apa a inundată in Cușma tote curțile, valurile 
au ruptă și au dusă cu ele nu numai arbori din pădure 
și trunchiuri, ci și bolovani fOrte mari. Și mai multă 
a suferită Noulă de lângă Cușma; colibele de scânduri 
ale unei țiglării au fostă duse de apă, pierindă in valuri 
și ună bietă Română, lucrătoru la țiglariă. Ia sală au 
fostă inundate tote locuințele și pimnițele situate mai josă 
apa a dusă cu sine provisiunile din șuri și curți. De 
inundare a suferită și Bistrița mică.

—x—
In foia oficială ungurescă cetimă, că Nikodemă 

Agrișană din Agrișu-de-josă, cu locuința in Bistrița, 
șl a schimbată numele in unguresculă «Egresi*. — De 
unde Dumnezeu a mai eșilă și acestă JidovD, Armeană 
ori Țigană cu nume românescă ?

—x —
La 25 Septemvre n. a fostă împușc itu lângă Cârs- 

tiană ună ursă de doi ani, er pe hotarulă Inofalâului 
din Ciucă a fostă împușcată la 19 Septemvre n. ună 
altă ursă, care in cursă de 6 dile mâncase 9 boi, și 
încă tocmai in momentulă când urmărea o vacă ce fugea 
de elă.

—x—
In Ocna Sibiiu. lui văduva Opriși! a suferită din 

causa incendiului o pagubă de 1240 fl. 20 cr. Iu Ciucă 
Sân-GeorgI au fostă prefăcute în canușe 17 edificii.

Dela granița Bănatului, in 16 Sept. st. n 1887.
Compătimes-ă guvernulă actuală ungurescă pentru 

că ocupațiunile iui multe nu-i permită a se îngriji și de 
organele lui, ci lasă ca banii să joce rolulă dreptății. 
M’am înfiorată citindă neîncetată corespondențe pline de 
amărăciune contra actualeloră stări de lucruri, ba mul
tora nici nu le-am dată cretțămentă cugetândă cumcă 
suntă omeni, cari vorbescă și numai din patimă. Acum 
insă nu mă voiu mai încrede nimănui, nici la cămașă, 
după 4lsa Românului. Pentru ca să se convingă publi- 
culă cetitoră despre adevărulă aserțiunei mele viu a face 
cunoscută ună casă acum de curendă întâmplată in co
muna mea.

In 29 Aug. st. n. a. c. dimineța, ună copilă să
racă cu numele Mihdu Mișca din Aradă, cheinără la 
Jidanulă Behron din Vama Marga, s’a aflată inortă in 
pată, și cu țigara în gură. Nimenea nu sciu se casulă 
rnorții lui atâtă de grabnică. După cum s’a esprimată 
Jidanulă cătră ună omă de aici, pe care l’a chiămată 
să-i arate cadavrulil chelnărului, respectivulă ar fi repau- 
sată crepându-i rânza din prea multă mâncare ce i-a 
dat’o Jidanulă sera. — De asta nime nu s’a interesată, 
de cumva Jidana nu ar fi alergată în Carausebeșă la 
mediculă Ciprisch ca să vină la visită. Eiresce că 
respectivulă fiindă Jidană i-a și dată ună atestată cumcă 
respectivulă e morb! in adevără și că se pole îngropa 
din partea preotului concernenlă, fără însă să se sub
scrie de medică. — A chiămată pe preotulă din Bonția- 
rulă inferioră ca să lă înmormânteze insă acela pre basa 
documenteloră aflate la Jidană nu a voită să-lă îngrOpe 
pănă ce va eși comisiunea de secționare. Acâsta a fă- 
cut’o preotulă din motivă că Jidanulă nu avea decâtă 
nesce bilete de visitare; afară de aceea a înțelesă dela 
servitoră și servitore, cum și dela unii din poporenl, 
cumcă feciorulă Jidanului Julius aflăndă 80 cr. în bu 
zunarulă chelnărului, banii ce i-a primită de pe cucu- 
ruzulă vândută, l’ar fi chiămată in podulă casei, unde 
bâta l’a bătută și mallractată, încâ'ă ih Inărulă strigi 
ca din gura șerpiioră ca să nu mai dea că-li! omoră. 
La strigătele lui seivilorea aruncându lingura de o p ,rte 
de mila lui nu a voită să mănânce; în urmă nu mai 
rămase altceva decâtă să-lă arunce din podă josă după 
cum a și făcută și să lă spânzure și apoi să dieă cumcă 
elă s’a spânzurată din desperare. ■— Acestea Iote le a 
mărturisită servitorulă și servitorea pre cari nu-i cu 
noscă după nume, in fața .și audulă gendarmiloră visi- 
latori, cari au venită la invitarea unui omu de aici. — 
Se spune mai departe cumcă pe servitoră l’ar fi îmbiată 
cu 100 fi. v. a. er pe servitore cu 20 fl. v. a. ca să 
nu spună de casulă intâmplată, insă aceia respingândă 
ofertulă, ar fi Zisă că pentru nici ună preță nu-șl pună 
s jfletulu. Despre io e acestea nu scia nime de cumva 
ună omă de aici cu numele Dumitru Tustianu, — omă 

in o casă bună la orașu seu la țeră. Insă și domnulă 
românescă trăesce intr’ună castelă, și țăranulă ungurescă 
locuesce în o colibă miserabilă. Lucrulă acesta a pu
tută filoromânulă de care vorbimă să-lă observe în tOte 
țările și la tole poporele de pe suprafața pământului. Eu 
sunt convinsă, că aceeași deosebire între săraci și avuți, 
între fruntași și intre țărani esistă și in noulă regată ală 
României, deși eu personală nu-lă cunoscă.

Der ce nu au încă Românii din Transilvania? Aceea 
ce Densușianu, și împreună cu elă întrega scOlă istorică 
română, alribue revoluțiunii din 1784—1785. și ceea ce 
dânșii consideră și proclamă nejenațî ca programă ală 
viitorului. Decă insă idea atribuită lui Horia nu s’a pu
tută rea'isa nici celă pițină față cu Sașii și cu Secuii, 
atunci acesta program! aă viitorului nu se va pute rea- 
lisa nici in viitorului cală rn ti d mânată. Fiin l-că e scrisă : 
„S’a îngrijită DumneZeu, ea arborii se nu crescă pănă 
în cerb». ♦

Așa scrie d-lă Hunfalvy, celă care n’a fostă in stare 
să-și susțină înaintea invățațiloră in Viena absurditățile 
d-sale istorice. Ori-cine a urmărită acestă critică a d-lui 
Hunfalvy, a putută băga de semă că, după densulă, n’ai 
decâtă să afirmi ori să negi ună faptă — după cum îți 
p|aee _  și de aci mergândă înainte să răstornl și cele
mai tari argumente. A ta însemnăză a scrie istoria un- 
gnrăscă orl°a face critică istorică ungurâscă.

cu sufletă, — nu ar fi mersă în Ferdinnndsberg, ca să 
spună gendarmiloră despre casulă întâmplată, cari des- 
brăcându-lă și visitându-lă în presența preotului din Bon- 
țiarulă de josă, i’au aflată bătută in modulă celă mai 
tirană.

Precum am spusă, Jidana bătrână cu feciorulă său 
Julius (culpabilulă) imediată după mbrtea chelnărului 
a și mersă in Caransebeșă spre a intoemi lucrurile, și 
venindt! mediculă Ciprisch din Caransebeșă a consta
tată cumcă chelnărulă în adevără e mortă, fără însă să 
se subscrie ca medică ci numai ca visitătoră de morțl, 
dândă totodată și licență că respectivulă pOte fi înmor
mântată fără de nici o comisiune de Orece a murită de 
apoplexiă. Nici ună preoți! nu a cutezată insă să-lă în
mormânteze auijindă de mo tea lui repentină cum și de 
maltratările Jidanului, presupunândă cum că mdrtea lui 
nu a fostă morte naturală și prin urmare e de lipsă sec
ționarea.

In fine a sosită și comisiunea in frunte iotă cu me- 
diculă Ciprisch și Weiss, ambii jidani, cari au cons
tatată casulă rnorții chelnărului din „apoplexiă**. Eu încă 
permită așa ceva, dârcum? Chelnărulă ca copilă săracă, 
străină, fără părinți, a putută să moră de apoplexiă, vă- 
Zându-se atâtă de maltratată și tiranisală din partea unui 
jidană fără de sufletă. Medicii, — cari mereu au alergată 
la cei interesați — au putută constata casulă morței 
chelnărului de apoplexiă, der eu unulă mă miră că cum 
de nn au observată ei și loviturile de pe partea dreptă 
a spinărei, cum și alte lovituri de pre cotulă dreptă ală 
raânei, și de pre fdle (pântece) unde pielea era răsfânsă 
in mărime de ună crueeră de patru.

Eu, ca unulă care am fostă de față când chelnă
rulă fu visitată din partea gendarmiloră, așă pute măr
turisi cum că respectivulă a fostă bătută și maltratată 
in modulă celă mai tirană, ba după mărturisirea servi- 
torei a fostă aruncată josă din podă. Bosito casu, că 
acestea ar fi nesce ficțiuni false eșite din nisce guri vi
clene și răutăciose, decă nu cumva în lunile trecute totă 
feciorulă jidanului, lulius, nu ar fi târîtă pe o femeiă de 
aici în pivniță injurându o de toți D-Zeii etc. și voindă 
să o bată. Noroculă însă că la strigătele ei auZindă ună 
omă din hirtă a fostă silită tiranulă a se mulțămi cu 
opregulă (eătrința) ce i-a rămasă in mâni și să se prefacă 
înaintea lui cum că a voită numai se o desonoreze.

Astfelă de lucruri se întâmplă pre la noi, deci sun
teți rugați cu totă respectulă a face cunoscută publicului 
cetitoră ca se se ferescă de omenii fără de sufletă. Pro- 
cesulă decurge, inse cu durere spună, îmi vine a crede, că 
jidanulă totă va rămâne omă de omeniă, debrece suntă 
o seină de Omeni, cari nu au respectă nici de lege, 
nici de dreptate, der nici de DumneZeu și aceștia 
pentru bani și interesulă loră îșl vândă și sufletulă. De 
altmintrelea la birtulă din Vama-Mar ga s’a mai în
tâmplată destule omoruri din rachia cea cătrănită a jida
nului, și Omemi acum întru atâta suntă dedați cu bă
tăile și omorurile, incâtă se jocă cu vieța ca cu nimica.

Când va înțelege poporulă că visitarea cârciume 
și mai alesă cea jidovâseă e nenorocirea lui?

Unii sătenii.

Avisfi. D-nii acționari ai institutului de credită și 
economii »Arieșana" din Turda, cari încă nu au plătită 
vărsământulă ală 111-lea espirată cu 24 Augustă a. c„ 
suntă provocați a plăti acestă versămăntă dimpreună 
cu interesele de intârdiare (pănă adi 6 cr., de acțiune) 
in timpulă celă mai scurtă, căci în casă contrară voră 
fi provocați directă ad persona m ca sâ și achite vâr- 
sământulu, conformă § 11 din statute.

Turda, 23 Septemvre 1887.
Direcțiunea institutului de credită și economii »Arieșana“ 

I). St. Șuluțiii Silvestru Moldovană,
direct, exec. secretară.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.«)

PESTA, 29 Septemvre. — Jubilenlă tea
trului națională s’a serbată amăsurată progra
mului în presența Maiestății Sale, a Archiducelui 
Iosifu, a tuturoră miniștriloră cu succesă stră
lucită.

Fostulă comite (comes) ală Sasiloru Conrad 
a murită.

BUCURESCÎ, 29 Septemvre. — Consiliulă 
de miniștri desbătîi cestiunea reînceperei tractă- 
riloru pentru convențiunea comercială cu Austro- 
Ungaria.

Se vorbesce, că la 27 Octomvre se voră 
întruni camerile.

Necrologă. — Ved. Sofia Miculescu ca cumnată, 
Virgilă și Romulusă Miculescu, ca nepoți și Iuliu Chris- 
tî.-mă Mieuies u ca strănepotă, cu inima durerbsă anunță 
că Joanichiu Miculescu parochă română gr. or. în Buda
pesta și asesoră consistorială, după ună morbă scurtă, 
Miercuri in 21 Septemvre, sera la 10 ore, în etate de 
64 ani in comuna Albert-lrsa a repausată in Domnujă. 
Scumpele rămășițe pământeni ale defunctului s’au de
pusă după ritulă gr or. spre eternă odihnă în Buda
pesta Sâmbătă la 24 Septemvre a. c. d. a. la 4 Ore din 
capela cimiteriului de lângă calea Kerepeșului. Buda
pesta, in 23 Septemvre 1887.

Fiă-i țărina ușoră și memoria binecuvântată ! 11
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Ouraulu la bursa do Viena
din 26 Septemvre st. n. 1887.

Rentă de aură 5°/0 . . . 100 05 Bonuri croato-slavone . . 104 75 
Rentă de hărtiă &°/0 . . 86.95
Imprumutulâ căiloră ferate

ungare........................150 — ,
ămortisarea datoriei căi- 

lorfl ferate de osta ung.
(1-ma em isiune) ... 98 40 

ămortisarea datoriei căi- 
lora ferate de osta ung.
(2-a emisiune) .... 126 — 

ămortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de osta ung.
(3-a emisiune) . . . .114 25

Bonuri rurale ungare . . 104.30 | Act bănceî de credita austr.282.10 
Bonuri cu cl. de sortare 104.20 ; Argintula —. — GalbinI

. . 5.96 
. 9.95

Despăgubire p. dijma de
vinO uug........................ 100. —

împrumutul ii cu premiu
ung. .  .................... 122 40

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului

Renta de hărtiă austriacă 81 10
Renta de arg. austr.
Renta de aurii austr.
Losurile din 1860
Acțiunile bănceî austro-

ungare ........................ 882 —
Act. bănceî de credită ung. 285.—

Bursa <le Bucuresei Cursulu pieței Brașovă
Cota oficială deia 8 Septemvre st. v. 1887.

Renta română (5%). .
Renta rom. amort. (o°/0) 

i . convert. (6°/0)
^mPr- orai<- ^uc- **'•)

& oi .IU zi 1 ' « L  — m n > i

82 35 
. 112 50 
. 136 —

Credit
»

fonc. rural

>> urban

Bonuri cu el. de sortare 104.20 | Argintula —.
Bonuri rurale Banat-Ti- 1 Împărătesei

miști............................ 104.50 | Napoleon-d’orl
Bonuri cu cl. de sortare 104 50 , Mărci 100 împ. germ... . 6152 
Bonuri rurale transilvane 104 25 , Londra 10 Livrea sterlinge 125.95

din 27 Septemvre st. n. 1887.

Bancnote românescl . . Cump. 8.68 Vând. 8.70
Argint românesc . . . , > 8.60 • 8.65
Napoleon-d’orl .... , » 9 94 • 9 98
Lire turceștii................. > 11.22 • 11.28
Imperiali..................... 10.21 • 10.26
Galbeni......................... , > 5 90 > 5.94
Scrisurile fonc. »Albina* 6’/, , 1 101.— • 102.- -

n * n 5% • n 98.— 99.—
Ruble RusescI .... , » 110.— > 111.»/,
DiscontulO . . . » 7—10°/, pe anQ.

vând.Cuinp.

91»/,
95’/*
f9’/.
35—

104’/* 
89»/,

103»/*
94—
87—

92»/,
95’/,
90»/*
36 —

105»/,
90»Z1

103’/,
95—
87»/,

(7°/c)
(â°/o) •
C7°/o.l ■ 
(6°/o) •
(5°/o) •

>
»

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

« » » Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 14.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.01

>
»

14.»/,
2.02

BrașovO

TrenulQ 
TrenulO

TrenulO 
TrenulO

TrenulQ 
TrenulQ

TrenulQ 
TrenulQ

Dela

Am onorea a aduce la cunoștința generală 
că am luatu și deschisă

Restaurațiunea,, Nr. 5
dimpreună cu dependențele ei, unde onorabilulu 
publică din locă și dela țeră pote găsi în orî-ce 
timpu unu serviciu perfectă, mâncări și beuturl 
din cele mai bune și cu prețuri moderate. Prândă 
și cină se potu da în abonamentă și ă la carte.

Speră că voiu fi onorată cu o numSrosa 
clientelă.

Cu deplină stimă
GEORGE SOREA,

birtasti.

și plecarea trenuriloru și posteloru în Brașovu.
1. Plecarea trenuriloru:

1. Dela Brașovu la Peșta:
de persOne Nr. 307: 7 Ore 20 de minute săra, 
mixtă Nr. 315: 4 Ore 01 minută diminOța.

2. Dela Brașovu la Buouresoi:
accelerată Nr. 302: 5 6re 37 minute diminOța. 
mixto Nr. 318: 1 Oră 55 minute după amOtp.

II. Sosirea trenuriloru:
1. Dela Peșta la Brașovu:

de persone Nr. 308: 9 Ore 46 minute înainte de amâtp- 
mixto Nr. 316: 9 Ore 52 minute sera.

2. Dela Buoureeoi la Brașovu:
accelerata Nr. 301: 10 Ore 12 minute săra, 
mixto Nr. 317: 2 Ore 32 minute după amâ<)I.

A. Plecarea posteloru:
la Beșnovu-Zernesci-Brană: 12 Ore 30 min. după am6<|I. 

Zizinu: 4 Ore după am6<jl.
Secuime (S. Georgl): 1 oră 30 minute nOptea. 
Făgărațu: 4 Ore diminOța.
Săcele: 4 Ore dimineța.
8. Sosirea posteloru:

Reșnovu-Zernescl-Branu la BrașovO: 10 Ore înainte da ame<JI. 
Zizinu la Brașove: 9 ore a. m.
Secuime la BrașovO: 6 Ore sOra.
Făgărașu la BrașovO: 2 Ore dimineța.
Săcele ia BrașovO: 6 Ore 30 minute s6ra.

Publicatiunile „CANCELARIEI NEGRUȚIU,"
’ — GHERLA — SZ.UJVAR. —

e* e

AMICULU FAMILIEI, piară beletristica și enciclo- 
pedicfl-literaru cu ilustrațiunl, CursulQ XI. — Apare 
In 1 și 15 tji a lunei în numeri de câte l»/a—2»/a cOle 
cu ilustrațiunl frumOse; și publică articlii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanurl, suvenirl de călătoriă ș. a. — 
Mai departe tracteză cestiunl literare și scientifice, cu 
reflesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune viața socială a RomânilorO de pretutindenea, 
precum și a celorlalte poporațiunl din patriă și străi
nătate ; și prin umorO dulce și satiră alesă nisuesce 
a face câte o Oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste iotă nisuesce a întinde tuturorO indi- 
vidilorO din familiă o peltecere nobilă și instructivă. 
— Prețuia de prenumerațiune pe anulO întregO e 4 fl. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibill și în timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revistă bisericescă, scolastică

Probitatea în copilăriă. Schiță din sfera educa- 
țiunei. După Ernesț Legouvâ, membru ale academiei, 
francese. PrețulQ 10 cr.

Barbu cobzarulu. Nuvelă originală de Emilia 
Lungu. PrețulQ 15 cr.

Hermann și Dorotea după W. de Goelhe, traduc- 
țiune liberă de Constantin Morariu. PrețulQ 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 acte, după Eu- 
ripide, tradusă in versuri de Petru Dulfu. PrețulQ 30 cr,

Petulantulu. Comedia în 5 acte, după Augusto 
Kotzebue tradusă de Ioană St. ȘuIuțO. PrețulO 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în satele 
1 gimnasiului din Fiume prin Vincețiu NicOră prof. gim- 
nas. Cu portretulQ M. S. Regina României. PrețulQ 
15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. UnO volumă 
de 102 pagine, cuprinde 103 poesii bine alese și a- 
rangiate. PrețulO redusă (dela 1 fl. 20 cr. la) 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese de 
Ioană PopQ ReteganulQ. UnO volumQ din 14 cOle. 
PrețulQ 60 cr.

Tesaurulu dela Petrosa sOu Cloșca cu puii ei de 
auru. Studiu archeologicQ de D. O. Olinesdu. Prețuia 
20 cr.

Apologiâ. DiscusiunI filosofice și istorice maghiare 
privitOre la Romani, invederite și rectificate de Dr. 
Gregoriu Silași. — Partea I. Paula Hunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. PrețulO 30 cr.

Renascerea limbei românescl în vorbire și scriere 
invederită și aprețială de Dr. Gregoriu Silași. (OpQ 
completa ) Broșura I. II. și III. PrețulO broș. 1. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. TOte trei împreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Românii. Cartea I. II, III. 
IV. cuprint)ândO materii fOrte interesante și amusante. 
PrețulO la tOte patru 1 fl., câte una deosebita 30 cr.

Biblioteca familiei. Cartea I. cuprindă materii 
fOrte interesante și amusante. PrețulO 30 cr.

Colecte de Recepte din economiă, industria, 
i merciu și chemiă, pentru economi, industriași și 
mercianțl. PrețulO 50 cr.

Economia pentru scdlele popor, de T. Roșiu. Ed. 
II. Prețuia 30 cr.

îndreptară teoreticii și practică pentru învăță- 
mentulu intuitivă în folosulO elevilorQ normali (pre-

I

s
i

și literară. CursulQ XIII. — Apare în broșuri lunare
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de câte 2»/t—3»/4 c61e; și publică articlii din sfera tu
turora sciințelorQ teologice și între aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbători și diverse ocasiuni, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scientifice- 
lilerari. — Prețuia de abonamenta pe anula întregO 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă
tibill și în bilete de bancă și în timbre poștali.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu în Gherla 
— Szamosujvâr, unde se mai află de vemțare și ur- 
mătOrele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă de Paulina C. Z. Ro- 
vinarO. Prețuia 20 cr.

Idealulu pierdută. Nuvelă originală de Paulina 
Z. RovinarO. Prețuia 15 cr.

Opera unui omu de bine. Nuvelă 
u.

PrețulO 15 cr.
Nuvelă poporală

C.
originală. — 
— de Pau-

codrului. Baladă

de

de

Georgiu

Georgiu

Continuarea nuvelei: .Idealulu pierdută 
lina C. Z. RovinarO.

Fontâna dorului.
Simu. PrețulQ 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețuia 10 cr.

Elu trebue să se însore. Nuvelă de Matia Schwartz 
traducere de N. F. Negruțiu. Prețuia 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea 
lui DragoșO. Nuvelă istorică națională. PrețulO 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs- 
mann, de loanQ Tanco. Prețuia 30 cr.

co- 
co-

Tipografia ALEXI, BrașovO.

parandiall), a învățătorilorO și a altora bărbați de scâlfl, 
de V. Gr. BorgovanO, profesore preparandialo. Pre
țulQ unui esemplarQ cu porto francate 1 fl. 80 cr. v. 
a. In literatura nOstră pedagogică abia aflămQ vre-unQ 
opQ, întocmită după lipsele scOlelorO nOstre în măsura 
în care este acesta! pentru aceea ilO și recomandămQ 
mai alesQ DirectorilorQ și invățătorilorQ ca celorQ în 
prima liniă interesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. De Vas. Gr. BorgovanQ. PrețulQ 15 cr.

Manuală de Gramatica limbei române Dentru sca
lele poporali în 3 cursuri de Maximii PopQ profesorQ 
la gimnasiulQ din NăsăudO. — ManualulQ acesta este 
aprobata prin InaltulQ Ministere de culte și instruc
țiune publică cu rescriptulQ de dalo 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețuia 30 cr.

Nu mă uita. Colecțiune de versuri funebrall, ur
mate de iertăciuni, epitafiă s. a. Prețuia 50 cr.

Carte conducătore la propunerea calculărei în 
scola poporală pentru învățători și preparam)!. Broș. 
I. scrisă de Gavrila Trifu, profesore preparandialo. 
Prețuia 80 cr.

Cele mai eftine cârți de rugăciuni.
Mărgăritarulu sufletului. Carte bogată de rugă

ciuni și cântări bisericești forte frumosO ilustrată. Pre
țuia unui esemplarQ broșată 40 cr. legato 50 
gato in pânză 60 cr. legato mai fină 60, 80, 
1 fl., în legătură de luxQ 1.50—2.50.

Miculu mărgăritaru sufletescu. Cărticică
găciunl și cântări bisericescl — frumosQ ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericescl. PrețulO unui esemplarQ 
broșatQ 1* cr., — legata 22 cr., legato în pânză 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe icOne fru
mOse. PrețulQ unui esemplarO trimisă franco e 10 
cr.; — 50 esemplare costau 3 fl.; 100 esempl. 5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei 
de D-deu urmata de mai multe rugăciuni frumOse, Cu 
mai multe iedne frumOse PrețulO unui esemplarO 
espedatâ franco e 10 cr.. 50 esemplare 3 fl., 100 esem
plare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosft. PrețulO unui 
esemplarO legato e 15 cr.

cr. le-
90 cr.

de ru-
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