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,GAZETA" IESE ÎN FIECARE DI.
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NOU ABONAMENTU
la

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

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

Prețulil abonamentului:
Pentru Anstro-Uiwia: 

pe trei luni 3 fl.
„ 0se „ 6
„ unu anii 12 „

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

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

Abonațiloră de păn’acum li - se recomandă 
a însemna pe cupontt numSrultt fâșiei sub care 
an primit* diarulu.

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

Administratinnea.
5

Brașovu, 27 Decemvre 1886.
Eri și alaltăerî s’au ținutu în Viena con

ferințe ministeriale, cari s’au ocupatu paralelii cu 
două cestiunl de mare importanță pentru mo- 
narchiă: cestiunea reînoirei pactului dintre Austria 
și Ungaria și afacerea încheierii convențiunei co
merciale din România.

Câtu pentru sfătuirile dintre miniștri-preșe- 
dinți și miniștrii de finance austriac! și ungu
resc! în privința pactului ele n’au avutu unu 
resultatu favorabilu. Joia trecută au conferită 
două 6re întregi miniștrii Tisza și Szapary cu 
miniștrii Taaffe și Dunaievski, dăr n’au putuțu 
ajunge la o înțelegere în cestiunea petroleului. 
Ministrulu de finance austriac* a declarații, că 
nu păte accepta nici vama pe petroleu stabilită 
mai întâiu între ambele guverne, nici vreuna 
din propunerile alternative ulteriăre ale guver
nului ungurescu.

Eri, Vineri, s’a mai ținutu o conferință co
mună, despre a căreia resultatu n’avemu încă 
nici o scire, dăr după cele premerse trebue să 
credemiî, că d-nii Tisza și Szapary au plecatu 
asdră din Viena, fără să fi dusă cu sine, decâtu 
convingerea, că cabinetul* austriacu nu voiesce 
său nu pdte să cedeze.

Unu resultatu mai bună, se asigură, au 
avutu conferențele pentru încheierea convențiunei 
comerciale cu România. Precum șoimii, minis
trul* Sturdza a plecatu în ajunul* sărbătorilor* 
la Viena spre a reîncepe negociările cu guver
nul* austro-ungar*. După ce a convorbită mai 
înainte cu ministrulu de esterne și cu miniștrii 
de comerciu din Pesta și din Viena d. Sturdza 
împreună cu referenții speciali români a luat* 
parte la o conferență în 4’ua de Crăciun* ținută 
înainte de amădi la ministeriulu de esterne sub 
președința comitelui Kalnoky și asistând*, afară 
de representanții români, miniștrii Bacquehem și 
contele Szechenyi, precum și șeful* de secțiune 
Szogyeny.

Acăstă primă convorbire oficială a avutu, 
după cum ni se telegiafiază, unu succes* favo
rabilu și s’a stabilită că deja în aceeași di să 
să încăpă tractările speciale asupra convențiunei.

Spre scopulă acesta s’a întrunită Joi după 
amădi în ministeriu de comerciu, sub preșidiulă 
ministrului de comerciu marchisul* Bacquehem, 
o conferență, la care afară de d-lă Sturdza și 
de referenții săi speciali a luată parte din par
tea ministeriului de esterne șefulă de secțiă Szii- 
gyeny și consiliarulă de curte Glanz, din partea 
ungurăscă contele Szecheny cu referenții săi, în 
fine referenții ministrului de comerciu austriacă.

După câte au aflată „Neue freie Presse“ 
despre mersul* negociăriloră, suntă încă mari 
dificultăți de a se delătura mai înainte de a se

pută stabili o definitivă înțelegere între ambele 
guverne.

Ministrul* Sturdza să fi declarată îu prima 
conferență de Joi' diminăța, că guvernul* ro
mână va presenta un* tablou ală tuturor* tari- 
feloră convenționale, ce resultă din tratatele co
merciale, ce le-a încheiată România cu Germa
nia , Anglia, Rusia și Elveția. Se crede, că 
guvernulă română voiesce ca aceste tarife să se 
ia ca basă a negociăriloră.

Deja la articululă întâiu și ală doilea, care 
vorbesce de tratamentul* supușilor* reciproci, 
s’au născută dificultăți în privința Evreilor*, a 
„târtaniloru", pentru cari primul* pioiectă ală 
guvernului austro-ungar* reclama ună felă de 
posițiune privelegiată, o esemțiune ce nu se pu
tea pune în acordă cu legile existente române. 
Se pare că în privința acăsta miniștrii austro- 
unguri au cedată.

Cea mai mare dificultate oferă mai departe 
după asigurarea numitei foi, cestiunea clausei 
națiunei celei mai favorisate. Guvernulă austro- 
ungară voiesce să-și creeze posibilitatea de a es- 
porta articulele principale ale comerciului său 
cu România. El* are în vedere mai cu sămă 
productele industriei de casă din Transilvania 
și din Bucovina, producțiunea austriacă de marfă 
de lână ordinară, apoi esportulă de lemne, de 
ină, mai vârtos* de marfă de in* ordinară, în 
fine esportulă articulelor* de confecțiune, și a 
unoră soiuri de feru, de sticlă și de hârtia.

Dăcă România în privința acestoră articole 
ar vrea să concădă Austro-Ungariei numai favo
rurile ce le-a concesă Elveției, atunci, dice „Neue 
fr. Presse,41 tăte ostenelele pentru înoirea trac
tatului ară fi zadarnice, căci atunci esportulă 
susă numitelor* articole ar fi eschisă.

In schimb ulă concesiunii oră ce le-ar face 
România în privința articolelor* principale de 
esportă austro-ungare, făia vienesă dice, că gu
vernulă — ea vorbesce totă numai de guvernulă 
austriacă — e gata a sprijini pretensiunile Ro
mâniei pe altă teremă. Astfelă i-ar face nu nu
mai în privința vamei pe cereale, pe vite și a 
convenției veterinare, concesiuni, ci ar fi gata 
ai satisface și în privința adausului taxei vamale 
în comerciulă pe Dunăre, adausă pe care Ro
mânia pune ună mare preț*.

In privința importului de cereale și de vite 
ar fi gata guvernulă (austriacă) a merge „pănă 
l* estremă“ cu concesiunile, dăr libertatea im
portului de cereale o păte da numai în forma 
unui favoră în traficul* dela granițe.

După scirea telegrafică ce-o primirăm* adl 
s’a stabilită o înțelegere prealabilă asupra tutu
roră punctelor* afară de doi paragraf! privitori 
la dreptulă națiunei celei mai favorisate.

Dăcă acești paragraf! nu suntă de-o impor
tanță capitală, atunci am* pute crede, că înțele
gerea s’a stabilită asupra puncteloră principale 
ale tractatului și că astfelă temerea (jiarului vie
nesă, ca nu cumva se se repețăscă spectacolul* 
unei ruperi a negociăriloră, care din punctă de 
vedere politică ar fi regretabilă, nu se va îm
plini.

Ni se anunță însă, că negociările se voru 
încheia în Bucuresci. Acăsta însămnă că încă 
nici asupra puncteloră de căpetenia înțelegerea 
nu este pe deplină stabilită.

Dăcă în asemeni împrejurări a fostă lucru 
cu minte și cu sfată de a scăte la ivălă certele 
confiniare cu România în camera ungară, cum 
a făcută deputatulă Gyorffy cu interpelația sa 
de acli, va arăta viitorulă. Nouă ni se pare apu 
cătura acăsta de a face presiune asupra Româ
niei fărte greșită.

Nu acăsta este calea cea adevărată spre a 
face posibilă o durabilă amiciția a statului ro
mână vecină cu monarchia năstră.

Fundațiunea soții ord Miliailn și Elisa 
Stroesco.

^Meseriașulă, Română,11 dela 25 Decemvre 
a. c. a apărută cu titlulă și cu pagina primă 
încadrată în aură. Elă a avută o îndoită săr- 
bătăre, căci a fostă așa de norocită, ca în aju- 
nulă sărbătorii nascerei Domnului să pătă face 
cunoscută cetitorilor* săi o faptă în adevără 
nobilă și generăsă, scriind*, sub titlulă de mai 
susă, următărele:

Cu mare bucuriă apucămă de astădată până în 
mână. Ne bucurămă din adâncul* inimei, că întâmpi- 
nândă pe cetitorii foiei năstre cu strămoșesculă „Bună 
diminăța la moșă Crăciun*", suntemă în plăcuta posi
țiune de a le împărtăși o scire, care de bună sămă va 
învesel. pe ori și care Română bine simțitorii, și în de
osebi pe fiăcare meseriașii română.

In repeți, e rânduri am arătată în colănele acestei 
modeste foi, cu câte năcasurl au a se lupta sărmanii în
vățăcei și sodalî dela meserii, câte lipse au ei de a în
dura, și câtă de resirînse suntă mijlăcele, cu care Reu
niunile năsire în genere, și în deosebi Reuniunea năstră 
din Brașovă păte să vină în ajutorulă acestoră ființe în 
adevără vrednice de compătimită.

Ei bine, grațiă unei familii nobile în celă mai ade
vărată înțelesă ală cuvântului, grațiă douoră inimi în a- 
devără românesci, multe din aceste necasurl voră dis
părea, lacrimile de pe multe fețe voră fi svântate, și 
totă odată acâstă foiă, care din tote puterile caută să 
contribuiescă la luminarea și încurajarea meseriașilor* 
noștri, va fi asigurată în esistența ei.

Alăturea cu numele nemuritoriloră Dumitru Andro- 
nică și Alecsandru Nedelcu poporulă nostru va avă să 
rostâscă cu adâncă recunoscință numele douoră persăne 
vrednice de tăiă stima și de totă lauda, numele soțiloru 
Mihailu și Elisa Stroesco.

Următărele rânduri adresate redactorului acestei 
foi voră da tăte esplicările necesare:

Domnule Președinte! Urmândă cu viu interesă ac
tivitatea Asociațiunei pentru sprijinirea învățăceiloră și 
sodaliloră români meseriași, ală cărei președinte sunteți 
D-Vostră, și stăruința ce o puneți pentru îmbunătățirea 
sorții poporului românesc* din Transilvania °vândă 
inși-ne convingerea, că prin o lucrare energua pe acest* 
terenă să păle feri mai ușor* sărmanulă poporă româ
nesc* de proletariată și miseriă ; vădândă în fine difi
cultățile, cu care aveți să Vă luptați pentru a ajunge 
scopulă binecuvântată ce’lă urmăriți, ne-amă hotărîtă a 
vă veni în ajutoră și a face o fondațiune la Associați- 
unea D-Vostră.

Donăm* pentru scopulă Asociațiunei suma de 
25$00 ti. v. a. sub numele „Fundațiunea Soțiloru Mi- 
hailu și Elisa Stroesco' și o destinăm* pentru sprijini
rea copiiloră săraci dela meserii și sodaliloră români 
meseriași, și spre a se forma industriași români perfecțî 
instruiți prin foia „Meseriașul* română,* ce o redigiațî.

Dispunem*, ca acestă capitală să fiă in veci nea- 
tingibilă, să fiă sigură plasată sub condițiunile cele mai 
favorabile. Administrațiunea acestei fundatiunl să va 
face după prescrierile actului fundațională, ce va urma 
posterior*.

Destinămă, ca procentele capitalului fundațiunei 
nostre să se folosescă în următorulă modă :

Procentele dela suma de 20,000 fl. să se întrebu
ințeze în sensulă statuteloră Associațiunei sprijinindu-se 
copiii români săraci aplicați la meserii cu vestmintele 
trebuinciăse, plătindu-se tacsele la scole și la cașuri de 
bălă, eră învățăceii români talantațl să fie așezați în a- 
teliere mai renumite plătindu-se onorariele, ce se pre
tindă ; sodalii mai talentațl să se trimită spre perfecțiune 
în meseria loră cu ajutăre în străinătate la scoli de me
serii speciale.

Având* convingerea, că făia „Meseriașul* română", 
care o redigiațî D-Văslră, contribue fărte multă la sco
pulă ce urmăriți: la promovarea meseriiloră și pentru 
cultivarea măestriloră români, și dorindă ca acâstă făiă 
să se pătă susține și pe viițoră, destinămă pentru făia 
„Meseriașulă română* suma de 5000 fl., ca cu procen
tele acestei sume să se ajutoreze susținerea și redac
tarea.

Binevoiți d-le președinte a primi suma de două-deci 
și cinci mii flovini v. a., și a o preda pentru scopulă de 
mai susă On. Comitetă și adunării generale a Asocia
țiunei pentru sprijinirea învățăceiloră și sodaliloră români 
meseriași.

Vă rogă arătați'mi decă disposițiunile năstre suntă 
destulă de lămurite pentru scopulă ce urmăriți, spre a 
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pută face actulă formalii fundațională, care ar fi să se 
intabuleze după legile d-v6stră.

Primiți, vă rogă, multă stimate domnule președinte, 
asigurarea celei mai destinse stime, ce vă păstrămă.

Soții Mihailă și Elisa Stroesco.
*

Față cu o faptă atâtă de nobilă, ațâță de generbsă, 
ori și ce Română doritoră de propășirea nemului său de 
bună sămă nu va întârdia a ura din adenculă inimei 
prea demnei părechi o viâță îndelungată și plină de fe
ricire. Fiă sigură acestă prea demnă părechiă, că nu
mele Mihailă și Elisa Stroesco voră rămâne neșterse în 
inimele Româniloră ardeleni, și în deosebi în inimele de 
nou încurajațiloră meseriași români!

SOIRILE D1LEI.
Diarulă germană de aici „Kronstădter Zeitung' de 

Luni 3 lanuanu n. publică ună articula de fondă, în care 
arată că a intrată în anulă ală 51-lea de când esislă. 
Celă dintâiu numără ală făiei l’a scosă la 1 Maiu 1837 
proprielarulă de tipografiă lohann Gott sub titlulă „Sie- 
benburger Wochenblatt« , cu suplimentulă beletristică 
.Blătter fur Geist, Gemuth und Publizităl". Redacțiunea 
a condus’o lohann Gott. Suplimentulă luă în 1838 tit
lulă »Blătter fur Geist, Gemuth und Vaterlandskunde". 
In 1840 fu Anton Kurz colaboratoră permanentă și se 
adause ună ală doilea suplimentă sub numele «Safellit". 
încă în același ană se adause ună ală treilea suplimentă 
sub titlulă „Stundenblumen der Gegenwart" la inițiativa 
răposatului br. Heyne-Geldern, întemeiătorulă farului 
»Wiener Fremdenblatl*. Colaboratori ai foiei „Sieben- 
btirger Wochenblatt< au fostă distinși bărbați sași și ma
ghiari, precum: Iosef Franz Trausch, Anton Kurz, Sa- 
muel Schiel, Iosef Duck, Adolf Marienbiirg, Gustav de 
Heyne-Geldern, lohann Karl Schuller, Or. Daniel Roth, 
Ștefan Ludwig Roth, Andreas Grăser, Iosef Haltrich, lo
hann Friedrich Geltch, contele Iosef Kemeny ș. a. Foia 
luă în 1849 titlulă .Kronstădter Zeitung*, apărendă in 
locă de odată, de trei ori pe săptămână sub redacțiunea 
lui Max Moltlce. După trei luni treeh erăși sub redac
țiunea lui lohann Gott pănă la 1862. Suplimentele în
cetară la 1858. La 1863 luă redacțiunea Dr. Eugen de 
Trauschenfels, care în 1869, după ivirea erei maghiare, 
trecu la Viena. lohann Gott luă erăși redacțiunea și la 
1876 o încredință fiului său Heinrich Gott. Acesta muri 
în 1883 și trecu redacțiunea ârăși asupra editorului fdiei 
lohann Gott, care apoi dete responsabilitatea fdiei fiu
lui său celui mai tinără Fritz Gott. La 1 Septemvre 1884 
fu chemată în fruntea făiei actual ulă redactoră Iosef W. 
Filtsch, apărendă totodată diarulă în fiecare di.

Adresămă cele mai căldurose felicitări colegiloră 
dela „Kronstădter Zeitung' și le dorimă ca (jiarnlă să 
prospereze de aci încolo încă și mai multă.

—x—
Eri, Vineri, a fostă în Brașovă ca de obiceiu tergă 

de septemână. Când pe acăsta di cade vre-o sărbătore 
mare săsăscă tergulă de săptămână se strămută pe altă 
di. La sărbătorile mari românescl oblăduirea comunală 
nu fț, ’ T o escepțiă. Cu t6te astea sărbătorea se 
semte. a fostă a doua di de Crăciună la Români, 
și nota-bene o Vinere, care pentru Sași și Săcui a fostă 
o di de lucru și de târgă. Ce se vecjî însă ? Piața g<51ă. 
Românii, ni-am disă, au sărbătore, să cunăsce că n’au 
venită la tărgă, der unde suntă Sașii și Săeuii de pe Ia 
sate? Vendători mai vedeai, dăr cumpărători de totă 
puțini. Ce însămnă acesta ? Insămnă că atunci când 
lipsescă Românii, lipsescă cumpărătorii, țăranulă nostru 
vine cu câte ceva de acasă, vinde ce pote, der și cum
pără. Românii suntă dăr cei ce cumpără și vărsă bani 
mai mulți în acăstă pieță, ei suntă nu numai talpa ță- 
rei, der și talpa comerciului din piața nostră; Românulă e 
multă hulită și năpăstuită de cei dela putere, der totă 
creițarulă lui este temelia. Așa și diua de eri nu s’a 
serbată în piață ex officio, dăr s’a serbată de faptă, piața 
remânendă gălă, pentru că Românii, avăndă Crăeiunulă, 
n’au venită la tergă.

—x—
Ministrulu lionvedimei a încunosciințată printr’o 

ordinațiune-cerculară jurisdicțiunile, că chemarea conce- 
diațiloră și reserviștiloră cavaleriei armatei comune în 
casulă unei mobilisărl se face ca și la celelalte trupe. 
Din incidentulă, că comandele de întregire, avendă să 
stabilăscă, ca în toți anii, consemnațiunile asupra ca
șului de mobilisare și să le presinte ministerului de răs- 
boiu, au făcută întrebări în acestă scopă. In Clușiu s’a 
lățită falsa soire, că regimentulă 51 de inf. a primită 
ordină de mobilisare și de marșă.

—x—
D-lă Mihaiu Cirlea, notară publică r. în Abrudh, 

a deschisă acolo dela 1 lanuariu cancelariă cu îndrep
tățirea de a primi documente nu numai în limba ma
ghiară, ci și în cea română și germană.

—x—
D-lă lacob Nagy, cunoscutulă artistă în flueră, 

uniculă virtuosă pe acestă instrumentă, care locuesce de 

presentă în Brașovă, ne comunică, că dă lecțiunl celoră 
cari voescă să se perfecționeze în cântarea cu fluierulă. 
Totodată se potă cumpăra la d-sa fluere din lemnă de 
grenadill bine acordate. Locuința d-lui Nagy este pe Ri- 
tulă poștei (Postwiese nr. 668.

—x—
In Chezdi-Oșorheiu seceră difterita în fiecare cji 

jertfe.
— x—

.Fâiei Diecesane» din Caransebeșu i se scrie din 
Prigorii, la 16 Decemvre 1886; „Nu sunt autorisată a 
răspândi laude în publicitate despre nimenea dăr ade- 
vărulă și faptele, care merită a fi cunoscute în generală 
trebue sulevate publicului, referăscă-se acelea la persone 
ori la ună poporă, pentru-ca posteritatea să le pătă păstra 
și să sciă, că de unde se derivă și isvorescă acele fapte, 
der cu atâta mai mare bucuriă o facă acesta, căci în 
vieța ndslră socială arare-orl putemă întimpina asemenea 
cașuri. Obiectulă sulevării mele este invențiunea d-lui 
Ioană Topanii locuitoră în Prigoră (p. u. BozovicI corn. 
Carașă-Severină) brevetată sub titlulă „ Construirea ca
rului de povară" (Costruction eines Lastwagens) pentru 
care invențiune atinsulă inventatoră a obținută ună bre
vetă pentru Austro-Ungaria la 25 Octomvre 1886. Acestă 
invențiune se referesce la carulă pentru Tramvay (în locă 
de cai) și pentru transportă de povară, pasageri etc., 
fiindă pusă în mișcare acurivă prin forța duoră omeni 
seu prin forța aburului; acestă descoperire o facă altcum 
și pentru amatorii de invențiunl, capitaliști și alți indus
triași, cari voescă într’adevără a’șl fructifica capitalele 
loră cu punerea în aplicare a acestei invențiunl simple, 
der forte practice; ar trebui de aceea să se intereseze 
publiculă nostru cu atâtă mai tare, căci respectivulă domnă 
are prospecte de a o vinde la capitaliști din țări străine. 
Cunoscă tbte principiile atinsei invențiunl și m’am con
vinsă și din apreciarea âmeniloră de specialitate, că in
vențiunea din cestiune este aplicabilă și este o operă ce’șl 
va crea ună viitoră frumosă. deci nu țină lucru de pri
sosii, a face acestă scurtă schițare despre desă numita in
vențiune și pentru aceia, cari suntă în posițiune mate
rială favorit bre, o ocasiune să nu o petrecă cu vederea, 
căci industria este uniculă ramă de câștigă, care între 
jurstările presinte pole crea omului o stare independintă 
și lavoritdre.*— Teodoră Gâmpianu, preotă.

—x—
In Gijergyo-Belbor au fostă atacați și mușcațl 11 

6meni de o haită de lupi
—x —

Corulu vocală romană din Biserica-albă arangiază 
MercurI în 31 Decemvre 1886, (12 lanuariu 1887) în 
presăra de Sân.-Vasile (anulă nou) în localitățile socie
tății reuniunei de cântă germane dela „Burg“ o Serată 
ordinariă, cu următorea programă: 1. „Senină și for- 
tună“ cântecă barb. de VorubchievicI esecutată de corulă 
vocală. 2. „Tata Mosiu“ cântecă bărb. cu tenor-solo, 
esecutată de corulă vocală cu acompaniarea de forte- 
piano. 3. „Sermanii second.-tenoriscî" cântec comică 
de W. E. Nessler esecutată de corulă vocală. Acesforă 
piese de caută urmeză: Cinel-Cinel, representațiune co
mică teatrală în 1 actă, cu cântece de V. Alexandri. 
Persănele: Sandu boieriu de 50 de ani Smarandița, 
nepâta Iui. Tincuța, vara Smarandiței. Florica, țerancă 
tenera. Graurii, fecioră boerescă din Moldova. Dame, 
țerani, țerance lăutari. Scena se petrece la o moșie din 
România, la confiniulă Moldovei în anulă 1858. începerea 
jocului: Musica o va esecuta Capela regiment, c. r. In
fanterie Nr. 33. înainte de mecjul nopții se voră pre- 
senta 2 tablouri de marmore și 1 tablou viul 1. „Fala 
lui Jefta în asceptarea tatălui său“ tablou din istoria bi
blică a jlui Doree. 2. „Psyche în templa roseloră“ de 
Paulă Thumann. 3. „Simboliculă anului vechiu și nou,“ 
tablou viu. Bilete de intrare suntă spre vendare la 
Domnii: D. Bălănescu, N. Krestics și A. Mina cu prețulă 
de 60 cr., er’ la cană cu 70 cr. Membrii ajutători au 
intrare gratuită. Incepululă precisă la 8 ore sera. Co
rulu vocală românii

—x—
Ună diară din Aradă aduce scirea, că ministrulă- 

președinte Tisza a primită (Șilele acestea o citațiune, p.'in 
care se cheamă pe de 9Hanuarie 1887 înaintea
judecătorului Matyassovsky, pentru a depune ca martoră. 
Se (}ice, că ună neguțătoră din Aradă ar fi intentată 
ună procesă în contra unui administratoră ală unei 
moșii a ministrului-președinle, âr advocatulă neguțăto
rului pretinde ascultarea ca martoră a ministrului Tisza.

Pirotechnia armatei române se va mări pentru a 
se putea înmagazina cantitățile cele mari de materială 
de răsboiu ce s’au grămădită. De asemenea se va mări 
arsenalulă flotilei Colonelulu Gigârtu și căpitanulă vete
rinară Bădulescu voră pleca după sărbători în Caucasă 
spre a face nouă cumpărări de caij pentru artireliă și 
cavaleriă.

—x—
Ateneulu românii din București înlrunindu-se în 

adunare generală, a procedată la alegerea secțiuniloră și 

s’au alesă: Pentru secțiunea sciințeloră morale și poli
tice: d-nii C. Esarcu, președinte, Al. Petrescu, vice-pre- 
ședinte, Tache lonescu și T. G. Djuvara, secretari. Pen
tru secțiunea literaturei și a arteloră frumdse d-nii: V. 
A. Urechiă, președinte, Tătărescu, vice-președinte, St. 
Velescu și Duiliu Zamfirescu, secretari. Alegerea înem- 
briloră pentru secțiunea științifică s’a amânată.

—x—
Corectorulă și paginatorulă „Gazetei* au voită pe 

semne să pună la probă răbdarea cetitoriloră noștri, căci 
au anunțată în capulă numărului de Joi ală fbiei nostre 
(Nr. 289), că „diarulă nu va apără pănă Luni". Redac- 
țiuneu însă, considerândă că în timpurile aceste mișcate 
cetitoriloră noștri trebue să le cadă greu a rămână 4 
dile una după alta fâră diară, avendă de altă parte 
firma convingere, că cetitorii .Gazetei" nu se numără 
între aceia, cari să mândrescă a esercita răbdarea ca o 
„virtute națională", s’a decisă a scote diarulă și adi, pen
tru diua de Duminecă.

Manifestațiunile Grrănițerilorft.
Adresa Grănițerilor din cercul Rodnei.

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

Mitrofană Pirlia, Clementă Pirlia, Uie Puiulă, Teo
doră Hangia, Vasile Blota, Domide Puiulă, Gavrilă Pu
iulă, lovulă Motofelea, George Motofelia, Ionă A. Căr
bune, Samuilă Negrușieru, lacobă Bumbulă, Grigore A. 
Timuca, Aftone Androneși, Clementă G. Bolfă, Timoteiu 
Berendie, Ștefană Oticu, Silvestru Oticu, Pavelă A. La- 
zarăie, Ioniță Lazarăii, Grigorașă Deacu, Grigore Deacu, 
Ștefană Săngiorgiană, Ioachim Ustina, Filipă Rațiă , Ionă 
Rațiu, Ilie Sâng orgiană Grigore Savană, lacobă Coruțiu, 
Procope Hadareu, Avacomă Hodorogea, Andronică Scri- 
duneșiu (prin Mihaiu Biția), Procope ScridoneșI, Onisimă 
Androneși, Andronă Vasilca, Dorofteiu Cărbune, Grigore 
Popicka, Tanase Timuca, Grigore Timuca, Nechita Ti
muca Tdderă Virticu, Paramonă Flămîndu. Vasile A- 
vramă, Damiană Cărbune, Sciridonă Cărbune, Romană 
Virtică, Pantelemonă Avramă, Sirdea Rauca, Paramonă 
Olariu, Profiră Rauca, Zan6ve Flămându, Vasile Virtică, 
Dumitru Avramă, Davidă Ciroie, Anchidimă Fleșca, Be- 
nedică Bumbulă, Avacomă Hoza, Saviru Iloza, Ion Hoza, 
Maftei Hoza, Ciforă Berende, Pavelă Hodorâgă, Griasimă 
Urece, Ionă S. Barna, Petre Ilovanu, Davidă Leonte, 
George Truțiu, Marcu Croitoriu, Ioană I. Berendea, An
tone Berendia, lovulă Urece, Ioană G. Urece, Ciforă 
Leonte Toderă Hozată, lacobă Galușcă, Andronă Croi
toriu, Platonă Candale, Terente Urece, Ciforă Cioncanu, 
Leonte Hoza, Ovacom Clomposiu, Pavelă Madalina, Ni- 
culai Candale, Trofimă Vraneu, Grigore Candale, Vasile 
Rauca, Bonifată Candale, Ciforă Sidoră, Ciforă Popă, 
Gavrilă Breja, Simionă Androneși, Onisimă Ționcanu, 
Tanase Sidoră, Santonă Candale, Terente Barna, Simi
onă Ursa, Sidnră Burta, Filimonă Burta, losefă Barna, 
Domide Candale, Marțină Ționcanu, Logină Olariu. Mihaiu 
Ionă Popă, Alexandru Popă, Ionă Buhaiu, Ionă Strim- 
bulă, Varnavă Strîmbulă, Simionă Lorintină, Ștefană Be
rendea, Antonă Motofelea, Costană Bolfa, Mihaiu Sidoră, 
Costană Corutiu, Ioană Corutiu, Sidoră Olariu, Ionă Mo
tofelia, lacobă Groza, lacobă Cretiu Grigorașă Galușcă, 
(prin Mihaiu Bitia.)

Grănițerii din Rodna nouă (Șanță): Ilarionă Fi- 
lipoiu, parochă, Pamfiliu Grapini cooperatoră, Lazară Do
mide proprietară, Leontină Popă proprietară, Pantelemonă 
Piorasiu, Antoniu Cotulă, Antonă Domide, Ciforă Cîcsia, 
Andreiu Grapini, Donisa Iugană, Condrate lugană, Ciforă 
Olariu, Filipă Popă, Constantină Popirtiacă, Onisimă Do
mide, Dionisiu Domide, Ioană Domide, Zacharie Porciu, 
Cornilă Iugană, Tanasiu Scripețiu, Pantelemonă, Domide 
Vasilie Cicsia, Luca Căileanu, ionă Grapini Macarie Iu- 
ganu, Ștefană Petrescană, Cosma Todosa, Valeriu Popă, 
Leonă Grapini, Nechita Filipoi, Ștefană Sangeorzană.

(Subscrierile voră urma.)

De lângă Tășnadă, Selagiu, Decemvre 1886.

(Biserici noue). Câteva fapte mărețe, săvârșite în 
două tracte prolopopescl din diecesa Gherlei—ală Eriuluj 
și ală T. Sărăoadului — voescă de astă dată să aducă 
la cunoscința on. publică cetitoră.

Nu voiu aminti despre renoirea câtorva biserici, 
edificarea mai multoră case parochiale și școlare, nici 
despre sporirea de fonduri eclesiastice și pentru instruc
țiune în ună timpă scurtă de abia câțiva ani, ci mă 
voiu mărgini a aduce în legătură cu sânțirea unei bi
serici nouă clădite, întâmplată în filele trecute, și alte 
asemenea acte religiâse, săvîrșite în alte comune, unde 
s’au edificată de curândă trei biserici nouă, totă atâtea 
monumente sacre, cari atestă viu progresulă morală-re- 
ligiosă, câtă și desvoltarea gustului ^estetică la poporulă 
nostru, care cu mari jertfe a făcută isbândă nobilă pen
tru umilirea seculară a părințiloră și strămoșiloră, că
rora sila feudalismului celui crâncenă nu l’a iertată a 
lăsa urmașiloră săi legiuițl decâtă nisce clădiri scunde 
de bârne, cu ferestri câtă pumnulă, nisce bisericuțe as
cunse la câte ună capătă de ulicidră, căci în locă mai 
de cinste nu-i era iertată Românului nici pe Dumnezeu 
a-lă lăuda.

Voiu vorbi dăr mai întâiu despre biserica din 
Căoașă (Erkâvâs) protopopiatulă Eriului, care în tdmna 
anului 1882 fu sânțită prin Rev. d-nă vicară A. Barbo- 
loviciu, ca delegată episcopescă, în (jiua de Sântă-Măriă 
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(Sept. 20) în presențâ unui numără imposantti de po- 
poră adunată din tâte părțile.

Acestă templu măreță așezată în celă mai fru- 
mosă locă ală comunei, aprăpe de drumulă de țâră, 
care prin posiția lui înfrumsețeză nu numai comuna, ci 
jurulă întregii, s’a rădicată din sacrificiile poporeniloră, 
cari abia suntă 500 suflete, în frânte cu Mecenatele, se- 
niorulă advocat română din Tășnadă, d-lă Georgiu Filepă. 
D-sa, pentru a vede în comuna sa-natală o biserică după 
pretensiunea timpului, pe lângă zelulă cu care a lucrată, 
a veghiată și a alergată pentru adunarea materialului 
necesară, a sacrificată și dela sine frumosa sumă de 
3700 fi., cu cari a contribuită la acoperirea speseloră 
bisericei, cari au fostă aprope 9000 fi. Onăre și recu
noștință d-sale.

A doua a fostă biserica din filiala Pirnului — Să- 
răodeulă, în profopopialulă T. Sărăoadului, — Aici o 
mână de omeni, cam la 150 suflete, și-au edificată din 
materială solidă o biserică frumosă cu puterile proprii 
pe lângă ună modestă ajutoră din liberalitatea Maiestății 
Sale Monarchului nostru. Nu mai puțină de lăudată este 
poporulă românescă din filiala Silvașiului — Mora Banfy,— 
asemenea din prctopopiatulă T. Sărăoadului, unde bise
ricuța de lemnă a fostă arsă. Acesta sătuță, deși abia 
numără 100 suflete, avendă în frunte pe zelosulă preotă 
Patriciu Lobonțiu, asemenea mai numai din puterile 
proprii în timpă de ună ană șl-a rădicată o biserică de 
pâtră solidă așa frumdsă, încâtă ar pute servi spre 
onore oricărui sată, fiă și mai înpoporată. T6te acestea 
au fostă sânțite în tomna anului 1882.

Exempla trahunt. Comuna Cigu din protopopiatulă 
Eriului avea o bisericuță de bârne, în care fără pericli
tarea vieței era cu neputință a servi și a asculta servi- 
țiele sânte. Afară de acesta, aflându-se chiar lângă dru
mulă de țeră, eră obiectă de milă și compătimire pen
tru călători. Poporulă sta locului, nu scia de unde să 
începă. Omenii puțini, abia c00 suflete și săraci. Fon- 
dulă eclesiastică fdrte modestă. Ce să facă, din ce ’șî 
voră edifica biserica? — La ună îndemnă providențială, 
însuflețită de progresulă sateloră vecine și incuragiată 
din partea inteliginței mirene și preoțesc! de prin jurulă 
Tășnadului: energiosulă și de mare laudă vredniculă Ni- 
colae Hoble, curatoră prim, și omă cu bună stare, c’ună 
,,D6mne ajută“, rostită din profundulă inimei, a făcută 
să se încăpă edificarea bisericei în comuna sa Cigu. 
Acestă omă, plină de zelă și curagiu, cu atâta pricepere 
a diresă lucrurile, indemnândă pe cei șovăitori, încura- 
giândă pe cei buni și mustrândă pe cei nepăsători, în
câtă, delaturândă ori ce pedece, poporenii din Cigu, în 
frunte cu acestă curatoră zelosă, au ajunsă cu ajuto- 
riulă lui Dumnedeu de a și vede rădicată o biserică fru- 
m6să din cărămidă arsă, destulă de mare, bine lumi- 
n6să și în celă mai ridicată locă din comună.

E vrednică a aminți, că deveniț! în o stare critică 
cu edificarea din lipsa baniloră, fu de ajunsă ună sim
plu apelă la generositatea frațiloră de ună sânge și mai 
cu bună stare din comunele vecine, cari au grăbită a li 
trămite ună ajutoriu de preste 300 fl. Au mai primită 
ajutoriu și din alte locuri, cum se va vedâ mai la vale. 

(Va urma).

Atentatul contra d-lui Brătianu.
Interogatorulă martorilvră acusărei.

(Continuare.)

Pecetescu dice, că e vrășmașulă celă mai mare ală 
Oroveniloră, der personală ; unde e vorba de politică, să 
nu se spună lucruri, pe cari Orovenii nu le au 4>să.

G. Apostoleanu, comerciantă din București, a au
rită la polițiă strigăte, ca și cum bătea pe cineva. Stoica 
dice înse că n’a fostă bătută

Sterie, birtașă, dice că Oroveanu mânca la elă, la 
masă vorbea ce vorbescă omenii, nu înjura guvernulă, 
făcea oposițiă ca ttită lumea.

Alter Frenkel diice, că i-a spusă Ilie Ioneseu, că 
decă ar fi venită procurorulă cu cinci minute înainte la 
Oroveanu, ar fi găsită pe Pompilie Stănescu pe acolo. 
Ilie Ioneseu însă dice, că vorbele acestea le-a audită de 
prin lume.

Vasile Pepeneț.ă, sergentă de stradă, scie că într’o 
sără i-a spusă Pompilie Stănescu, că n’are să mai fiă 
polițaiu căpitanulă Teodorescu; aceste i le-a spusă în 
noptea de 4. Nu crede însă, că Stănescu a fostă la 
Oroveanu.

losifă Brâncoveanu, antreprenoră, nu cunăsce pe 
nici ună acusată; în 1884 primarulă din PitescI I. Ră 
dulescu, acum deputată, i-a i|isă, că i-ar fi spusă: ve<ji 
d-lă Brătianu ală d-vostre cum a espulsată pe Ardeleni, 
așa o să vă espulseze pe toți; că trebue să se găsescă 
cineva, care să omdre pe d lă Brătianu. — D-lă I. La- 
hovari observă, că aici nu se face procesulă d-lui I. Ră- 
dulescu.

Petrescu face deposițiuni în contra Oroveniloră. 
])ice că atentatulă s’a făcută de losifă Oroveanu în com
plicitate cu G. Protopopescu și Stănescu, ăr că Oroveanu 
a dată lui Stoica o poliță de 5000 lei și 100 lei de chel
tuială. Acestă martoră a fostă dată judecății pentru 
bătae și condamnată la doi ani.

Interogatorulu martoriloru aperării.
C. A Mărgăritescu, advocată, dice că în 1882 Oro

veanu a fostă alesă primară în Rîmnicul-Sărată prin li

bera voință a cetățeniloră Atâta ca omă privată câtă 
și politică Oroveanu e onestă. Pe Stoica nu-Iă cundsce 
și nu l’a văzută cu Oroveanu. La alegerile județiene 
losifă Oroveanu a fostă maltratată și amenințată cu re- 
volverulă în inimă de primarulă Popescu. G. Protopo
pescu e omă onestă și muncitoră. Stănescu era îngri
jitorii la moșia d-1 i Pleva. In săra atentatului losifă 
Oroveanu era liniștită și vorbea despre grâu. Oroveanu 
nu era doritoră de mărire, n’a făcută parte din grupulă 
diarului »Rîmnicu-Sărată“ și nici n’a luată bani de ai 
societății cooperative pentru întreținerea diarului ,,Rem- 
niculă, dedrece societatea nu esista când apărea numi- 
tulă (Jiară.

Bazară Teodoră cundsce din Anvers pe Ioanu Oro
veanu, nu l’a audită spunând, că [d-lă I. Brătianu tre» 
bue omorîtă. Oroveanu e omă cum se cade. Ioană 
Oroveanu este acela, care a alungată politica din socie
tatea studențiloră

Mihăescu, consilieră comunală, spune, că Orovenii 
ți G. Protopopescu se bucură în R.-Sărată de cea mai 
bună reputațiă și e forte bine primită în societate. Des
pre Măiță spune, că e omă de nimică. a fostă spionă 
polițieneștii și după atentată s’a făcută stăpână de prăvăliă.

Dr. Octavin Blasianu cundsce ;bine pe frații Oro 
veni, dr pe Protopopescu și Stănescu ca cliențl; pe Mus 
calu și pe Stoica nu i cundsce. Măiță e omă desfrânată. 
Stănescu e omă cu stare bună er Eracle Petrescu era 
luată în rîsă și pentru bani ar fi făcută ori ce. Hersch 
Toboșă e totă ce pote fi mai murdară, precum îi e și 
ocupația.

Manole Teodorescu, fostă stăpână lui Măiță, care a 
fostă mai multă agentă polițienescă decâtă calfă de bar- 
bieră, n’a vădută pe OrovenI la Stoica niciodată. Pe 
Stoica ilă scie de omă așe4&tă. Măiță mergea totă la 
cârciumă. înainte de a fi depusă Măiță declarația la ju
decători n’avea nici o para și ca să se ducă la Bucu
rești l’a împrumutată martorulă cu 4 franci și acum 
are prăvăliă.

Nicolae Ocheșelu n’a vădută pe nici ună Oroveană 
la Stoica. Pe acesta l’a audită vorbindă, că dâcă ar 
cădd dlă Brătianu, s’ar îndulci licența. Pe Stănescu nu 
l’a văzută niciodată la Stoica.

Ionă Comanescu în sera de 4 Septemvre a fostă 
în prăvăliă la G. Protopopescu și au stată amândoi acolo 
pănă au închis’o. Protopopescu era ca totdeuna. Pe Stă
nescu nu l’a vădută nici odată la Stoica.

Nița P. Nazară, văduvă, cunăsce pe toți acusații, 
stă cam vis ă vis de Stoica, n’a vădută nici pe OrovenI 
nici pe Stănescu niciodată la Stoica. (In timpulă acesta 
procurorulă Cociașă a șoptită nisce cuvinte la urechia 
acusatului Stoica. D-lă Grădișteanu răgă pe președintele 
să constate acesta. Procurorulă dice, că i-a șoptită ceva 
în privința planului cum e aședată casa lui Stoica și a 
martorei. începe discuția între advocații apărărei și între 
procuroră, care apoi se liniști).

* * $
După încheierea numărului trecută ală foiei năstre 

primirămă știrea din București, că în procesulă privitoră 
la atentatulă contra ministrului Brătianu, acusalulă prin
cipală Stoica Alexanclrescu a fostă declarată vinovaLă și 
condamnată la muncă silnică de 20 de ani, ear compli
cele lui Muscalu la ună ană închisăre. Ceilalți acusațl 
au fostă toți achitați de juriu.

Vomă începe în nr. viitoră a da părțile esențiale 
din pledoariile, ce au premersă verdictului.

(Va urma.)

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

VIENA, 7 Ianuarie st. n. — Negociările 
privitdre la conveuțiunea 'comercială cu Bomânia 
au luatu ună cursă favorabilă.

Erl s’a putută începe deja examinarea în 
detailă meritorică a proiectelor^ privitdre la trac
tatulu de comerciu împreună cu tarif ulu lvamală 
cu tractatulu adițională asupra comerciului dela 
graniță, cu convențiunea veterinară. Conferența 
care n’a oferită pănă acum nici o greutate, să 
va continua astăcli.

VIENA, 8 Ianuarie. — Conferința privitdre 
la tractatulu comercială română s’a sfătuită a- 
supra tuturoră proiectelor 1’1, ce au fostă presen- 
tate. Numai doi paragraf!, ce se referă la cla- 
usula națiunei celei mai favorisate, nu s’au dis
cutată.

Astăzi, se continuă conferența, se crede însă 
că negociările voră fi finalisate în Bucuresci.

BUDAPESTA, 8 Ianuarie. — Deputatulă 
Gyorffy adresdză cătră ministrulu-președinte o 
interpelare din causa violăriloru ele fruntarii, ce 
s’au comisă și se comită dela 1853 înedee din 
partea României, care mai alesă în comitatulă 
Ciucului (în Transilvania) nu numai că au 0- 
cupată cu forța teritoriu, ci prin continuele în
călcări ale soldațiloră români amenință vidța și 
proprietatea cetățeniloră Ungariei. Gryorffy în
trebă pe ministrulu-președinte, decă este aple
cată pănă la încheierea unei definitive conven- 
țiuni de a face să se respecte actele pentru re- 
gularea graniței dela anulă 1791 și de a stărui 
să se restabildscă status quo celă de o sută de 
ani și să se apere integritatea țerei. întrdbă 
mai departe pe ministrulă, ddcă este aplecată 

de a cere Bomâniei satisjacțiune pentru violările 
de frontarie, precum și relntorcerea pagubeloru 
materiale causate. Interpelațiunea aedsta a fostă 
predată ministrului-președinte.

—0—
BUDAPESTA, 8 Ianuarie. — Ministrulă de 

justiția presentdză camerei unăaproiectă de lege 
privitoră la dreptulă ereditară.

Desbaterea asupra bugetului se va începe în 
17 Ianuarie s. n.

—0—
ATENA, 8 Ianuarie. — Din causa unoră 

manifestațiuni grecesc! pe insula Creta, la cari 
nu luată parte și consulii Greciei în Canea, Re- 
thymos, Heraclion, înalta Pdrtă a cerută dela 
guvernulă din Atena, ca să rechiame'.pe consulii 
grecesc! din numitele localități. Cabinetulă gre- 
cescă nu este dispusă a satisface acestei preten- 
siun! a Porței.

DIVERSE.
Popore de pitic! în Africa. — In urma comunică- 

riloră călătoriloră noului stată Congo s’a făcută cunos
cută, că prin sinurile rîului Congo trăescă mai multe 
seminții de pitici. Deja când Schweinfurth la 1870 stră
bătu regiunea încă necercetată a Congului, dărfspre mi
rarea sa la Munza, regele Monbuțiloră, ună bătrână înaltă 
de 1'50 metru. Intre ai lui, așa îlă asigurau, acesta era 
ună uriașă ; câteva (Jile mai târdiu vădu Schweinfurth 
mai mulți pitici, și când ajunse la vecinulă regelui Munza, 
la Mumeti, văiju ună regimentă întregă de pitici. Toți 
erau armați cu lănci și săgeți mici. Nici-unulă însă mai 
înaltă de 1'50 metru, dâr de o înfățișare răsboinică. Pi
ticii aparțineau seminției Akka, ală cărei teritoră n’a 
fostă călcată încă de nici ună Albă. Lui Schweinfurth 
îi succese să înduplece pe regele Mumeti de a da în 
schimbulă unui câne, ună Akka de 17 ani, înaltă de 
1'34 metru, care să-lă urmeze în Europa. Piticulă Nse- 
vone îlă însoți într’adevără spre Europa, muri însă pe 
drumă deja în Berber. De atunci s’a aurită de repețite 
ori de pitici, și chiar misionarulă Grenfeld, când cercetă 
Tschonopa, a vădută pitici; dăr ca să vâijă pe pitici în 
locuințele loru proprii, să observe activitatea loră, și în 
genere să afle ceva mai amănunțită despre ei, i-a suc- 
cesă de curândă agentului germană din Congo, Dr. Lud- 
wig Wolff. Elă aflându-se pentru puțină .timpă în Bru- 
xella, făcu ună raportă amănunțită asupra piticiloră sta
tului Congo. Când Dr. Wolff se presentă la reședința 
căpeteniei Lonkeugo, regele poporului Botouba, vădu sate 
întregi împopulate cu bărbați și femei mici, nici ’ unulă 
mai înaltă de 1-4 metru. Și la regele Loukengo găsi 
Dr. Wolff o semințiă de pitici. Toți piticii acestui ținută 
se numescă Batna. lubescă cu deosebire venatulă și 
cultivarea vinului de palmi. In generală piticii trăescă 
pentru ei; câte odată întră și ei în legături cu rassele 
cele mari. Se încheiă astfelă căsătorii între Bahubas și 
Batua.

Piticii se urca cu mare îndeletnicire șurile 
cele mai înalte ale palmiloră, ca să strîngă de-acolo su- 
culă loră; cu mare dibăciă sciu ei să facă și să așede 
curse pentru animale sălbatice, și să le surprindă. Ce 
privesce formațiunea corpului loră, suntă bine desvoltați. 
înălțimea loră în genere e cam de 1-3 metri, colorea 
pielei loră e brună-galbină, mai puțină întunecată ca 
aceea a rasseloră mai mari. Părulă de pe capă este 
scurtă și lânosă. Batua n’are barbă și nici Akka. După 
spusele indigeniloră s’ar afla în Nord seminții de pitici, 
cari au barbă mare, pe care ungându-o cu ună felă de 
untură o p6rtă răsucită ca fuiărele. T6te aceste semin
ții singuratice nu mai alcătuescă o poporațiune; ele sunt 
astăcjî împrăștiate printre popărele mai mari și suntă ră
mășița unei rasse a străvechiloră locuitori.

—0—
Necrologu, — Maria văd. Teodoră Dsanly născută 

Minco a încetată din viâță la 24 Decemvre 1886 (5 Ian. 
1887) 2 ore dimineța în etate de 69 ani, împărtășită cu 
sfintele taine. Despre acâstă ireparabilă perdere să în- 
cunosciințeză t6te rudăle, amicii și cunoscuții defuncte, 
Rămășițele pământesc! ale scumpei reposate s’au ridicată 
în 26 Dec. 1886 (7 Ian. 1887) la 3 ore p. m. din ca, 
sele Nr. 34 târgulă cailoră și s’au înmormântată în ci- 
miterulă bisericei grecesc! în aceeașă curte. Brașovă 
24 Dec. 1886 (5 lan. 1887). Maria D. Minco, ca cum
nată. Constantină Minco, ca frate. Anna Parthenie 
născ. Minco. Ecaterina Tgnatovits născ. Minco, ca surori

Numere singuratice din „ Gazeta Transilva
niei1,1 ă 5 cr. se potă cumpăra in totungeria 
lui I. GBOSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciur cu.

Editoră: Iacobfi Mureșiauu.

Redactoră responsabilă Dr. Anrel Mureșianu
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Ctarsulu la bnrua d® Viena
din 4 Ianuariu st. n. 1887

Rentă de aură 5°/0 . . . 103.95
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 93 50 
Imprumutulă căiloră ferate 

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

loră ferate de ostii ung, 
(1-ma emisiune) . . . 100.—

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

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

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

znișă..............................104.30
Bonuri cu ci. de sortare 104.30
Bonuri rurale transilvane 104.80

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

vină ung........................ 98.75
Imprumutulă cu premiu

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

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

ungare........................880.—
Act. băncel de credită ung. 302.50 
Act. băncel de credită austr.293.10 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ..... 5.93
Napoleon-d’orI ... 9.9b 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.75 
Londra 10 Livres sterlinge 126.15

Cursulu pieței Brașovă
din 5 Ianuariu st. n. 1887.

Bancnote românescî .... Cump. 8.42

Argint, românesc..................... » 8.40

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

Lire turcesc!..............................» 11.30

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

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

Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50

Ruble RusescI......................... » 116.—

Discontulă ... » 7—10°/0 pe

Vend. 8.44

• 8.42

» 9.94

» 11.33

» 10.33

» 5.95

» 101.50

» 117.—

ană.

generală.

Scutu contra ernei!
Frumose! căldurose! elegante! eftine! Im

permeabile contra frigului și umedelci suntă:

Jachetele de ersiă bărbătesc!
lucrate in I. fabrică de Jachete bărbătesc! din Viena cu prețulă 
ne mai pomenită și de necredută eftinfl de numai 

1 fi. 80 cr.
Jachetele mele de ernâ bărbătesc! suntă cele mai căldurose 

ce și-ie pote cineva gândi și pe lângă acesta celă mai sănătoșii 
vestmentă, căci ține corpulă caldă, apără de răceală, să potrivesc!! 
pe or! ce corpii și prin enorma lorii eltmătate tacă sensațiune

20,000 foiacâti deja vândute.
Or! cine doresce a avea o Jachetă frumâsă, căldurosă și durabilă să 

facă îndată comanda, căci incurgu comendi enorme și depositulă în celă mai 
scurtă timpu va fi desfăcută. — Se potă procura singură și numai la

Wiener Jacken - Export - Gescliiift
A. Gans, Wiea, XXX, SZolonitzgasse S/6S.

La comandare este suficientă observarea, decă să fiă mare, mijlociă 
seu mică. Se trimite cu posta în tote părțile lumei în 24 ore cu rambursă, 
seu trimițendu-se prețulă înainte.

Pentru Domni

Lână Zepliir blănite 
numai fl. 4.

Ca niesură este suficientă a areta decă statura e mare, mijlociă sen mică. 
Se trimită Veritabile contra rambursă numai de

Julius Fekete, Versenduugsliaus iu Wien
V., Hundsthurmerstrasse 18/59.

* îfl - *-v fL1'

vestmentfl, și se află în colorile: sură, cafeniu, drapu, bordeaux, civitît și negru. Cine 
posede o asemenea Jachetă este celă mai bine apărații contra frigului, căci fiindu elastice, 
se Iipescă de ori-ce formă a corpului, menținu o căldură egală a corpului și simții do va- 
lore de neprețuită pentru fie-care omu. — Afară de cele menționate cu fl. 1.85 se mai 
află pentru dame încă două soiuri:

Impermeabile, căldurdse, durabile și 
în adevără admirabilă de eftine suntă 
din nou inventatele și renumitele

JACHETE
(Biirger - Jacken)

țSsute deșii și cari se potrivescă forte frumoșii 
pentru Domni, Domne, băețl și fete.

I' Tote cu prețuia egală de numai fl. 1.85 
bucata.

1 Aceste Jachete renumite suntă pentru
orl-cine celă mai indispensabilii și necesară

UU11UL U1J11U 11U UJU11UUU UU11UIUUJ

diară humoristică și satiricii cu multe ilustrațiunl, ce apare la 
Sibiiu în prima fie-cărei luni, legată în caiete de una și ju
mătate cdle, și costă, pe întregii anulu, numai 3 fl. său 7 franci.

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

Cine are poftă de rîsă, și 3 fl. în pozonară, ție-șl pofta, 
t.rimită-ne cei 3 fl. și noi garantămu Româniloră din t,6te un
ghiurile rîsă cu

1

s

hohotii p’unft întregii ană, obligându-ne tot- 
„ "i a restitui celoră nemulțumiți abonamentul ÎL Numeri de 

f trimitemfi ori cui ne cere. Calendarul^ Calicului pe
anulă 1887 în preță de 36 cr. se trimite abonențiloră, care 
plătescii d’odată întregii abonamentulii, eu 26 cr. franco.

A se adresa Ia Sibiiu : 2—3

$

Administratiunea Calicului.

M nunea vienesă
pe terâmulu industriei de cesornice cu pendulă.

Numai X 2.50
costă la mine de astătll încolo ună 

(Cesornicu cu pendulă 
esoelentă, “egulată de sine luminători, cu aparată pentru deșteptată și 
sgomotă, cu două glonte (funțî) bronzate, pendulă și cele aparținetore.

Aceste cesornice pompăse și escelente suntă montate în pervasurl 
rotunde, frumosă colorate, imitândă lemnulO de nucă, de abanosă său pali
sandru, o podobă pentru fie-care salonă. 
neză noptea ca luna

și atragă atențiunea, 
mirabilă de eftine se

Pentru tabla cu cifrele ce lumi- 
fără adausă de nici ună materială dau pentru

10 anî garanția.
că aceste cesornice minunate, escelente și totuși ad- 
află singură numai la mine bune și veritabile 

Afară de acestea dau cu
Numai

fl. 6’50
ună cesornicu roinontoir, suprafinu Argintă-N'ickel, de întorsu fără cheiă- 
cu meclianismă de Nichel adevărată, regulată, punctuală, cesornicu nedis, 
tructibilă, arătândă secundele. Numai fl. 6'50, mai nainte a costată întreită.

Trimiterea în provincia se face cn rambursă post., seu trimițendu-se prețulă înainte prin 
Exportliaus Fekete, Uhren-Depot, 

Wien, V. Wehrgasse Nr. 13/59.

—■4732;I886- $ublicațiune, 1 3
referitore la așternerea fasiuniloru dărei pe câștigil 

de Classa a III și â IV, a fasiuniloni dârei pe carnete după 
capitalii, precum și a fasiuniloru capitaliilorti passive.

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

1. Toți aceia, cari aparțină clasei a IV-a a dărei pe câștigă pre
cum: fabricanții, comercianțl și meseriași, banqueri, spițierl, medici, ad- 
vocați, ingineurl, arendatori etc. peste totă aceia, cari au o profesiune 
împreunată cu unu folosii.

2. AmploiațI jurisdicționari, comunali, ecclesiastici, de societăți 
și acei privați, cari au ună salarfl fixată, pensiune sau salată 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 salată mai mare decât,ă 40 fl. pe lună, profesorii învăț, etc.

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

camătă, — ca fără întârdiare să-și procure dela oficiolatulă orășenescă de 
dare cdlele pentru fasionarea dărei, pe bas,a cărora au de a-și fasiona ei 
înșiși darea. Aceste fasiunl, 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 multă pănâ în 15 Ț an ll- 
arill 1887; acele pentru capitale pasive însă celă multă până în 31 
Ianuariu 1887. Fasiunile pentru capitalile pasive așternute pă 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 fasiuniloru 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 pro văzute 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.

Referitoru la aceia cari aparțină clasei a IlI-a a dărei de câștigă 
se obsârvă, cumcă acâstă categoria 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 său 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 timpulu, de când există.

Brașovă, 30 Decemvre 1886. Oficiolatulă Ol‘ăș. de dare.
Tipografia ALEXI, Brașovă.


