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Desbaterea, ce a provocat'o 
stânga moderată și stânga estremă 
in dieta ungară asupra eonvenți- 
unei cu România pentru regula
rea granițeloră, pe lângă aceea 
că a fostă forte înfocată a.luată 
din ce în ce dimensiuni mai mari, 
așa că pană erî încă nu se ter
minase.

Hesultatulu acestei desbateri 
se putea prevedea. Nu-lu cunos- 
cemă încă, der nu ne îndoim» 
că maioritatea va primi eonven- 
țiunea și tară modificările cerute 
de oposițiune.

Împrejurarea, că ministrulă- 
președinte Tisza a pusă chiar ceș
ti unea de cabinet», pentru ca se 
storcă dela dietă primirea memo
ratei convențiunl. a servită opo- 
sițiunei numai ca armă în contra 
lui și după vorbirile, cu cari au 
debutată corifeii partidelor» din 
stânga, se putea crede, că în ade
veri! este amenințată posițiunea 
cabinetului.

Convențiunea eu România, 
strigă oposiționalii unguri, con
ține o violare flagrantă a dreptu
lui publică ală Ungariei și d-lă 
Tisza cuteză a cere, ba insistă 
chiar cu tenacitate ca se se înar- 
ticuleze erorile ce învolvă acesta 
violare.

Tnzadaru a arătată ministrulu- 
președinte. că asemeni erori s’au 
mai făcută și în alte convențiunl 
internaționale fără ca prin aceea 
se se altereze posițiunea de dreptă 
publică a Ungariei, înzadaru a 
accentuată, că nu mai merge se 
se facă schimbări într'o conven
țiune primită de ambele guverne 
ale stateloru contractante. < )ri ue 
ar ti cjisu d-lu Tisza, nu putea îm- 
blâniji furia atacuriloră oposițiunci.

Tote ca tote, der unu lucru 
nu ilu potă ierta oposiționalii un
guri ministrului - presdinte nicio
dată, că adecă a tolerată ca în 
memorata convențiune se fiă in
troduse numirile localități lorii pro
priului teritoriu în limba română, 
si nu în limba statului.

De aceea, că localitățile din 
vorbă nici n'au alte numiri decâtă 
cele originale românesc! și că prin 
urmare nici nu se putea întrebu
ința pentru ele altă terminologia, 
afară decă venea anume din Festa 
o comisiune de maghiarisarea nu- 
miriloru. care să inventeze nouă 
numiri unguresc!, de tote aceste 
nici că voru sS scie d-nii Apponvi, 
Grumvald și compania. Ajunge 
< ă numirile nu sunt scrise în limba 
statului și că d-lu Tisza în loch 
se se facă luntre și punte ea să a- 
nuleze acesta convențiimeface chiar 
costume de cabinet» din primi
rea ei.

Der abstragenilu chiar dela pre
tinsele erori în terminologia instru
mentului încheiată cu statul» ro
mână. oposițiunalii unguri păru a 
axe o mare aversiune contra a- 
cestei convențiunl și din causă. 
că printrînsa sedau indereptă Ro
mâniei I I.GB5 de jugere.

Cu privire la acesta a făcută 
dganulă de căpetenia alu nposi- 
țiunei moderate o observare torte 

caracteristică întrunii articula de 
fondu din nunierulfi seu dela 28 
Februarie a. c. pe care n'o putem» 
trece cu vederea.

..Pești Naplo" vorbind» despre 
convențiunea cu România pentru 
regularea granițeloru. scrie între 
altele:

..('unică dealunqiilu graniței Seciii- 
niei sau ruptă 11.<>(>'> ilc jugere și 
s'au ditfil statului reeiuA, acesta este, 
o marc recuuoscere a ritalității popo
rului secuiescu, căruia i-a succesit a 
ara și u cosi atâtea jugere din pănien- 
litlii României: der trebue să pre
supunem» că regularea teritoriu
lui s'a făcută cu dreptate, impai- 
țială“.

Aserțiunea acesta a lui .,P- 
Naplo" despre „vitalitatea11 popo
rului secuesci! esplică în modă 
forte, caracteristică încălcările de 
totă soiul», ce se comită și în- 
năuntru de c.ătră stăpânirea ungu
rescă în tavorea elementului dom
nitori! și în detrimentul» naționa
lității oră nemaghiare.

Tratatulii de regulare a granițe- 
loril austro-ungare-române.

plrmare.,

Ministrul» de interne br. ()rczg, după 
ce arată câtu de violente deveniseră con
flictele de graniță, din emisa neprecisărei 
liniei de graniță în trecută, dice că trac- 
tatulu, ce se presintă acum camerei 
spre inarticulare. e resultată lucrărilor» 
a trei comisiunl internaționale: una la 
1869. care n’a avută resultată, alta la 
1881 erășl fără resultatulă și a treia la 
1883/84, care în fine isbuti, cu ajutorul» 
autorităților» locale și ală primăriiloru 
comunelorfi respective se reguleze gra
nița.

(xranița. ce o st.abilesce convențiunea 
corespunde disposițiuniloru documentului 
de fixare a graniței în 1792. E și ces- 
tiune de lealitate a accepta acestă. gra
niță, care corespunde mai sigură iapte- 
loru și dreptului. lAprobărl în dreptai. 
Credft că problema ce se resolvă prin 
tractatulft de față e destulă de impor
tantă, pentru a deștepta atențiunea ca- 
merei-, RogCi camera, a dispune inarti- 
cularea tractatului, reservându'ml drep- 
tulu a da lămuririle dorite la amăruntele 
tractatului. (Aprobări în drepta.i

luliu (ryorfffi dice, că cunosce forte 
bine istoria conturbăriloru de graniță și 
se miră că atâtă raportorulfi. câtfi și mi- 
nistruhl de interne au lăsată se apară 
nu numai faptele, ei și datele istorice 
într'o lumină falsă. Adevăratele certe 
de graniță dateză numai dela 1853. când 
adecă dorobanții principelui (xliica au o- 
cupatu ună teritoriu de 10.000 jugăre 
în CarpațI. O astfelă de procedere ar
bitrară s'a repețită din partea României 
mai adeseori, Românii pătrunseră totă 
mai multfi în Ungaria, pe când din par
tea poporațiunei ungurescl nu s'au fă
cută astfelă de ocupări de teritoriu.

Der abstrăgendu de tote astea, trac- 
tatulă violeză în celă mai prostă modă 
dreptulă nostru de stată. Ca. afaceri es- 
terne comune se consideră numai acelea, 
care interesezi atâtă pe Ungaria, câtă 
și pe Austria. Și ce'i pasă Austriei, decă 
Românii au ruptă din Ardeală 10,(X)0 
jugere de pămentă ? Numai paza grani- 
țeloră pot.e forma o afacere comună, der 
regularea granițeloru nu.

Proieetnlă sancționeză de o parte 

violarea granițeloră și dă eventuală Aus- 
riei dreptulă d a se amesteca în regu
larea granițeloră nostre. Românii au și 
esploatată acesta, căci când delegații 
unguri trimiși să rectifice granița au a- 
păi-ută în 1885 în România. Românii au 
refiisafu a. subscrie protocalele sub muticii 
eii ei nu cunosca nici unit stafii iiiiipircseă. 
In astfelă de împrejurări, n’are nici o 
valore. practică faptulă, că în textulă un- 
gurescă se. înlătură îngrijirile. Ar fi să 
se modifice textulă francesă și apoi Un
garia și Austria ar trebui să încheia trac
tate separate cil România. Că Ungaria 
perde 10.()00 jugere și nu e protegiată 
de giivernulu ungurescă contra Doro- 
banțiloră, ar mai merge, der ca. Austria 
să ingereze asupra afaceriloră Ungariei, 
asta-i deja periculosă. Din acestă mo
tivă vorbitortilă presintă următorea mo
țiune subscrisă de 12 deputății

-Considerândă că presentulă pro
iectă de lege violeză pe față în mai 
multe disposițiunl ale sale' dreptulă pu
blică ungurescă, mai alesă prin aceea, 
că elă privesee integritatea teritorială a 
țării contrară legiloră nostre fundamen
tale. ca o afacere comună;

„Considerândă că și disposițiunile 
materiale ale acestui proiectă lovescă în 
interesele terii și face dependentă de 
voința, unui stată streină esercitarea pu
terii de stată ungurescă chiar pe terito- 
rittlu Ungariei :

,. Camera ileputațilorii , cisjtinip inarti- 
culurea concenț.iuiiei Intmiiițiimale tic față 
și aviseză guvernulă. ca în afacerea cer- 
teloră esistente de graniță păzindu-se 
drepturile legislațiunei ungnrescl, să în- 
cheiă cu România o nouă convențiune. 
corăspundetore dreptului publică uugu- 
rescă și interese]oră statului.14

Akos Buiitlig consideră terminologia 
precisă a dreptului publică ca o condi- 
țiune fundamentală a ființei de stată și 
de aceea nu intră în critica tractatului, 
întru câtă elă conține espresiunl care va- 
tămă situațiunea nostră de dreptă pu
blică. Clinică espresiunile de dreptu pu
blică potă forma ună prejudițiu, dove- 
descă luptele nostre de dreptă publică 
cu Austria. E jiosibilă c.ă nu s'a făcută 
tendențiosă, că numele ungurescl de lo
curi în tractată nu se află. în loculă din- 
teiu. der în totă casulă e caracteristică 
acesta pentru ușurința cu care a lucrată 
ministerulă. România pote se satisfacă 
drepteloră cereri ale Ungariei eventuală 
într’o convențiune suplimentară. Decă 
din contră obiectele. IJni/ariei figiireză in 
tractată numai iu limba română, șoiiiniștii 
români corii reni asupra capului nostru eu 
teorii și mai fantastice ca pană acum. Vor- 
bitorulă presintă următorea moțiune sub
scrisă. de 13 deput.aț.1 'între aceștia și de- 
putatulă sasă Adolf Zayi:

-Camera depiitațiloră doresce ami
cala resolvare a cestiunei ivite pentru 
regularea. granițeloră între ambele state 
ale monarchiei și între România, și de 
aceea e gata a accepta disposițiunile me
ritoriei- ale tractatului presentată spre 
inarticulare. Deorece inse textulă trac
tatului de o parte nesocot.esce posițiunea 
separată de dreptă publică a. statului un
guresc#. de altă parte însă evită în multe 
locuri numirile geografice ungurescl, de
orece prin urmare textulă tractatului este 
vătămătorii din punctă de vedere ală 
dreptului publică ungurescă: Camera de- 
putațiloră nu pote înarticula tractatulă 
în t.extarea sa actuală , ci îlă înapoiază 
guvernului eu instrucțiunea ea, fără o

atingere meritorică a învoielei, se îugri 
jescă a se rectifica în modă potrivită 
defectele amintite de dreptă publică.“ 

___________ i'Va urma.

•• Invasiune tătărescă. -
Sub titlul a acesta publică 

„Ellenzek“ o corespondență, ce dice 
că a priniit’o dela unu locuitorii 
din Ungaria, care a avutu oc.asi- 
nne se studieze și să vedă de a- 
prope trupele rusesc! grămădite la 
graniță. Etă cum se esprimă nu
mitul ti corespondentă desțire a- 
ceste trupe rusesc!:

Rusia, considerândă după lucrurile 
ce se întâmplă la graniță, precum și 
după alte împrejurări, este cu totulă 
gata de resboiu. Dnmnedeu se păzescă 
patria nostră de resboiu, și încă mai 
vertosă să nl-o păzescă de o invasiune 
muscălescă. Decă s’ar întempla una ca 
asta, o parte a Europei ar veni în mai 
rea posițiă decâtă pe timpulu invasitt- 
nei Tătariloră.

Pentru ca se putemă înțelege acesta, 
e de lipsă se vedemă pregătirile și 
înarmările Muscaliloră. Rusia a adusă 
înarmați la graniță, nu pe Cazacii dela 
Donti. ci nisce seminții [sălbatice. Des
pre aceste seminții se pote dice aceea, 
ce scirnă despre barbarii nomadi, că a- 
cum vedă pentru priina-oră Europa cu 
tesanrii și bnnulă seu traiu.

Astfelă sun tu cu deosebire călăreții 
din ținuturile : Usson, Kut.ais și Suchon. 
Ună poporă sălbatică, barbară, înar
mată escelentă cu sabiă și cu pusei 
_Berdan“ modelă Nr. 2. La breu portă 
câte-ună piunnală și câte-ună revolveră 
de, fabrica,țiune escelentă. Afară de asta 
fiă-care, sotniă este provedută cu securi, 
chivăre și lănci. Mai portă cu sine, a- 
fară de acestea, fiă-care sotniă câte 40 
de bombe esplosive și câte ună cară de 
pvroxilin fmateriă esplosivă.

Decă străbată acestea în patriă, se 
pote închipui înainte invasiunea tătă- 
reseă. La casă de retragere înse, așa 
se vede, că vor se repeteze retragerea 
din 1812, adecă, voru se nimicescă și se 
aprindă totă pe unde voră înainta tru
pele nostre învingetore. Celă puțină așa 
se vede acesta din marea loră cantitate 
de materii esplosive. Din Rusia amă a- 
flată, că acolo suntă deja gata pentru o 
asemenea eventualitate. Încă și pentru 
aceea s'au luată disposițiunl, că unde 
să-și adune vitele fiă-care sată, la casă 
decă s'ar apropia inimiculă.

Aici e vorba de nimicirea, deposite- 
loră de bucate și de vite, pentru ca nu 
cumva acestea se cadă în manile inimi
cului. Cu deosebire la granițele austri- 
ace, pe lângă totă ninsorea și zăpada 
cea colosală de mare, ridicarea de ba- 
raee se continuă în mare mesură. Afară 
de asta poporațiimea dela graniță este 
mai cu totulă convinsă despre resboiu.

SCIR11E 1)JLE1.
Ni se scrie din Bciitșă cu data 26 

Februarie: -Aici s'a țintită erî ulegemi 
rcjiresentanței opulane. Avemă isbendă de
plină. S’au alesă 5 Români și 5 Unguri. 
Șoviniștii voiau 9 Unguri cu Jidani cu 
totă și numai 1 Română, și încă și acela 
de, calibru ușoră“.

Cismarii și corelării sas/ ardeleni aii 
fostă amară păcăliți de Kulturegylet 
Amă comunicată odată, că unii mese- 



Nr. 38 GAZETA TRANSILVANIEI. 1S88.

nași au dăruită sume de bani, deși iniei, 
kulturegyletului. fiindă că le-a dată de 
lucru pentru gloate: alții i-au mulțămită 
prin scrisori. Acum etă ce cetimă într'o 
corespondență ce a primit’o „Sieb. D. 
Tgbltt- din Orăștiă : „Cismarii totft au 
mai scăpată cu chiu cu vai, adecă după 
multă ostenelă și după multe rugăciuni 
și representațiuni li s'a primită cea mai 
mare parte din ghetele (boconcii) tăcuți 
de ei, așa că peste cheltuell le-a ră
masă 1 ti de păreche. din care 80 cr., 
plata calfei de păreche și 20 cr.. ceea 
ce e puțină, pentru mâncare : maestriloră 
prin urmare nu ll-a reinasă nici ună 
bană frântă, decâtă aducerea aminte de 
fiica ce au dus'o. Multă mai râu ll-a 
mersă ctirelariloră. Cu o acurateță ne 
mai vedută sau cercetată lucrurile și 
li s au refusată în Clușiu mai tote. In 
Pesta totă li s a primită mai multă ca 
jumătate marfa. Paguba loră e de 800 
fl. și interesele după 667 fl. ce nu li 
sau plătită încă de erară. Curelarii 
noștri nu voră mai primi lucru dela 
erară și ministrulă de comerță are deci 
dreptate când dice. că industriașii arde
leni nu mai primescil comande, der nu 
fiindă că n'ar mai birui lucrulă, de multă 
ce e. ci fiindcă'i forte mulțămescă pen
tru astfelă de ajutoră din partea statului11.

Cm tea cil jurați din Clușiit este cons
tituită pentru cuartalulă I alu acestui 
ană astfelă: Contele Eszterhazi Kalman, 
Dr. Brandt Jozsef. Bale Lajos Blasek 
•Janos. Dr. Gaspar Janos. Nagy Bela, 
Bournaz .Janos, Bartha Mikios. Gamauf 
Vilmos, Dr. Bernath Albert. br. Huszar 
A.. Zsigmod Akos. Dr Hincz Gy., Dr. 
Purjesz Zs.. Szeky Mikios, br. Huszar 
Sandor. Modi Elek. Dr. Csikmantori Otto, 
contele Bethlen Gergely. Dr. Szechy 
Karoly. Kondasz Ferencz, Ajtai K. Al
bert, Dr. Veress Lajos. Boer S., Dr. 
Nagy Ferencz, Mack Ferencz, D1. Sza- 
mosi I., Dr. Haller K., Moric-z I.. Dr. 
Bokai Arpacl. Bokros Bela, Sugar .Jo- 
zset. Moldovan Gergely, Csejthei Antal. 
Dr. Szasz Bela.

în ședința din urmă a comisiunei 
administrative a comitatului Hunedora, 
inspectorulă școlară a raportată despre 
starea șcdleloră în acestă comitată. în 
1886 7 au fostă 40,880 copii obligați la 
școlă. dintre cari 10.995 în verstă de 
13—15 ani. Școla au cercetafo 27.369. 
dintre cari 23,541 români. 2735 ma
ghiari și 1093 germani. Școle au fostă 
314. dintre care 33 de stată. 24 comu
nale. er restulă de 257 confesionale. Ve- 
nitulă tuturoră șcdleloră a fostă de 
162,429 fl.

Jtuelil cu uficerii 'Ic '/toate n aină avută 
până acum. începutulă înse s'a făcută 
în Neutra. Căpitanulă de gldte Orkonyi 
s'a duelată cu locotenentulă de hovecjl 
Renglovicl. Orkonyi a primită o tăiătură 
peste peptă și donâ peste brață. Causa 

duelului nu se scie, condițiuuile au fostă: 
„până la incapacitate1-.

* * *
Cumereiitlit cc se face cit fetele în 

unele comitate din Ungaria a luată mare 
aventă. Samsari venițl din Orientă le 
înșelă cu bani și le ducă cu ei. Ună că- 
pitană ungură dela marină, care nu de 
multă umblase prin Japonia, istorisesc», 
că chitiră și acolo fetele de ungură simtă 
în preponderauță față eu alte naționa
lități. în fața acestoră împrejurări mi- 
nisteriulă de interne ungurescă a ordo
nată tuturoră autoritățiloră, ca se fiă cu 
cea mai mare stricteță la estradarea pa- 
șapdrteloră și pe câtă le stă în putere 
să se silescă a împiedeca acestă comerciu 
cu fete, care a luată dimensiuni atâtă 
de mari și care pentru America meri
dională îșl seceră victimele sale mai ver- 
tosă din Austro-Ungaria.

*
Scirea publicată sub rubrica .Sein 

polițienescl11 în Nr. 30 ală foiei ndstre. 
și care ni s’a raportată de oficiulă po- 
lițienescă din locă. d-lă advocată Dr. Sr. 
Bravii de. Lciitevi ne rdgă să o rectifi- 
cămă astfelă. că scirea e falsă, întru câtă 
n’a fostă nici o bătaiă. Escedentulă. I. 
Golot/avii, neconsciu de sine, l'a ținută 
numai în locă stăruindă să mergă la 
ună advocată alu său spre a se'nțelege 
într o afacere. Polițistulă raionului a 
luată pe escedentă și l’a dusă la poliția.

Terț/alll de cile, ținută deunădile în 
Mercurea. pe ună timpă forte nefavo
rabilă. a fostă mai slabă ca altădată. 
Vite au fostă destule, dovadă că e lipsă 
de bani și de nutreță. S’au vândută 
însă puține, nici măcară atâtea ea la 
alte tergurl slabă cercetate, șî anume 
s’au vendutu cu totulă 1410 vite cor
nute și 124 cai. De asemenea tergulu 
ținută acum câteva (Iile în Sic/kișora a 
fostă în totă privința slabă. Vite s’au 
vendutu respective s’au schimbată, sub 
1000. Cumpărări mai mart nu s’au fă
cută. Prețurile au fostă forte mici. Chiar 
și tergulu de mărfuri a fostă slabă, ca 
unu tergă de săptămână.

Adunarea generală
a Associaținiiei pentru sprijinirea învățăceilor 

și sodalilorn meseriași români.

Domnule Redactoră! Verlemlu că 
n’a făcută până acum nimenea o dare 
de semă despre acestă adunare, îmi iau 
voiă a vă trimite eu următorulă raportă:

Adunarea acestei Associațiunl s'a 
ținută Duminecă în 31 lanuariu v. c.

Acestă reuniune a implinitii și îm- 
plinesce de ani 20 înedee mari probleme 
pentru înaintarea multă cercatului nos
tru poporu, și este cea dintâiu și cea 
mai laboridsă corporațiune, care a văr
sată în sînulu poporului nostru bogăția 
neprețuită atâtă materială câtă și spiri
tuală prin cultivarea și formarea de me
seriași români întrunii numără torte 
mare. Și decă ar fi lipsită acestă valo- 
rdsă corporațiune, nu sciu deu. cine și 
prin ce mijldce ar ti fostă în stare se ne 

dea acestu avansă culturală-iudustrială 
spre a echilibra desvoltarea nostră în 
tdte direcțiunile! Menționata associațiu
nei a obținută. în timpuri atâtă de grele 
pentru desvoltarea nostră ca Români, 
succese așa de mart, încâtă acjl ne pu- 
temă filli cu o classă industrială — ort 
câtă de mică e ea. căci scurtă a fostă 
timpiilă și grea lupta: — onore vredni
cului și neobositului ei președinte, d-lui 
parocliă și catechetă Bartvluvieiu fiain- 
Itscii, carele, în învăpăiatulă seu zelă 
pentru introducerea și promovarea in- 
dustriiloră la poporulă nostru, nu a 
cruțată timpă, nu a cruțată ostenelă. nu 
a cruțată nici chiar interesele sale fami
liare. D-sa nu a slăbită în activitatea sa 
însuflețită nici chiar atunci, când rămă
sese aprope singură la mișcarea apara
tului corporațiunei cu înaltă chemare. 
Poporulă îi datoresce multă acestui vred
nică bărbate.

Multe, forte multe îmbunătățiri și 
progrese s’au făcută din ană în ană în 
acestă associațiune. Celă mai însemnat 
aventă a luată ea prin împărtășirea de 
friunosa donațiune a generoșiloră D-nl 
Mihailă și Elisa Stroeseo, cart s’au fă
cută nemuritori prin acestă mare actă 
de donațiune. Raporturile comitetului 
presentate adunării generali din a. cu
rentă potă servi de cinosură a progre- 
seloră făcute în direcțiunea ajungerii în- 
nalteloră scopuri ale associațiunei.

Iată pe scurtă punctele principali 
ale ac-eloră raporturi. întru câtă ml-a 
succesă a mi le însemna audindă per
tractările Iert! în adunarea generală.

In anulă espirată 1887 s'au a-șeflată 
ia 21 de diferite meserii 84 de copii, 
mai toți săraci ca. și cei de mai nainte. A- 
cestă numără este cu 53 mai mare ca 
în anulă 1886. deși anulă 1887 a fostă 
unulă dintre cei mai grei pentru me
seriași din causa răsboiulni vamală cu 
România. Cu haine au fostă ajutorați 
la sărbătorile crăciunului 192 de copii 
lipsiți. Prin îngrijirea și supravegherea 
organului conducătorii ală Associațiunei, 
copii învățăcei au cercetată școla de me
serii cultivându-se în cele spirituale. Tac- 
sele pentru cercetarea șcdlei s’au plătită 
din fondurile Associațiunei. căci copiii, 
fiindă săraci, nu au avută de unde răs
punde taxa școlară. Li s’au dată ajutore 
pentru spălatulă albituriloră. Cei bolnavi 
au fostă căutațl gratuită din partea mă
rinimosului nostru medică Dr. G. Baiu- 
lescu și întreținuți cu medicamente din 
fondurile Associațiunei. Cu stipendii au 
fostă ajutorați 30 de inși. La stipendii 
a contribuită .și biserica s-tnlui Nicolae 
din Brașovă. societatea „Transilvania11 
din Bucurescl. și cea din Sibiiu .și fon- 
dnlă „Andronică1-.

Sodall (calfe, au e.șită 31 de învă
țăcei la diferite meserii.

Societatea de lectură a Sodalilorn — 
singura instituția, prin care se păstreză 
și se cultivă simțlilă de solidaritate în
tre sodall ca Români, căci suntă destulă 
de espușl prin diferite împrejurări — a 
fost ajutorată prin cărți și diare .și condusă, 
pe calea cea mai bună a înaintării loră 
culturale și sociale. Frumușele resultate 
dobândite și aci se potă recunosce în 
reușitele loră producțiuni declamatorice 
și musicale din sărbătorile Pasciloră și 
în dina de Mihailă și Gavrilu, onomas
tica generoșiloră donatori Mihailă .și 
Elisa Stroeseo.

Măiestrii lipsiți au fostă ajutorați cu 
împrumuturi pe lângă interese reduse. 
Măiestrii, cart instruiază mulțl învățăcei 
și scotă mulțl sodall. au căpătată și ta

petă anumite premii. Comitetulă a mai 
mijlocită deschiderea câtă de curendfi a 
unui bazară industrială permanentă în 
localulă așa numită podulă cismeloră.

Pentru a.ședarea de măe.ștri din bran
șele acelea de meserii, de cart nu se află 
aici la români, s’au făcută premii, pen
tru ca să putemă ajunge a ave maeștrii 
români din tdte soiurile de meserii.

Acestă activitate este desvoltată iu 
sînulă acestei associațiunl. care numără 
de presentu 44 de membri fundatori, IO 
membri ordinari, cari au solvită taxa. 
10 onorari și 7 ajutători, cu totulă 73. 
Membrii onorari s’au înmulțită prin vo- 
tulă adunării anului curentă cu DD. : 
Dr. G. Baiulescu și Mihailă Popă pictoră, 
pentru merite față de associațiune. In 
decursulă anului espirată a perdută asso- 
ciațiunea 4 membri fundatori și buni spri
jinitori ai ei: C. Popazu, D. Eremias, 
Radu Pascu și D. lonciovicl.

Niunerulă membriloră acestei asso- 
ciațiunl este cu adevărată pre neînsem
nată față cu problemele cele mart și 
jionderose. urmărite de associațiune. Nu 
este mirare deci, că adunarea generală, 
la propunerea comisiunei de revisuire a 
raporturiloru comitetului, decide, ca co
mitetulă se învite pe conaționalii noștri 
din locă și din gittru. cart nu suntă încă 
membri, ca să se facă membri ai acestei 
associațiunl. Ar fi și de dorită acesta 
cu atâtă mai vertosă. căci .picăturile 
multe — fie câtă de mici - găurescă 
petra.u Apoi nun omă cu simtă nobilă 
câtă de rudimentară, nu pdte să consi
dere de povară taxa anuală de 2 fl., < a 
membru ordinară. 1 fl. ca membru ajut, 
seu odată pentru totdeuna 20 fl.. ca 
membru fundatorii, și cine ajutoră eu 
astfelă de contribuie! scopurile națională- 
economice ale acestei associațiunl. pdte, 
flice. că șl-a dată obolulă seu — celă 
puțină în parte — pentru scumpa sa na
țiune. Cine este eontrarnlă acestoră 
înalte instituțiunl naționale. acela este 
d’ijmauulă seu și a scmeniloru sei.

Altă decisiune a adunării generale 
est-e următorea : „Părinții copiiloră. tri
miși aici, se se facă membri ai associa
țiunei.- Acestă disposițiă este și echi
tabilă. pentru că de binefacerile asoc-ia- 
țiunei se foloseseă aceia în mesură des
tulă de mare, fără de a împlini nici 
măcară cele mai mici îndatoriri. Ba și 
mai multă: associațiunea ofere scutulă 
și binefacerile sale în aceeași mesură 
copiiloră din ținuturi îndepărtate ca și 
celoru de aici din locă și giură. pe când 
la sarcinele cele multe, ce are de ale 
purta associațiunea. nu contribue eu ni
micii cei din depărtare. Aceștia deci 
binevoiescă a ține contă de aceste îm
prejurări cu atâtă mai vârtoșii, căci 
membri, precum s a vedută mai susu, 
avenul cam puțini și pe când ei dau 2 
fl. seu 1 fl. pe ană seu 20 fl. odată pe.n- 
tru totdeuna. associațiunea le dă sute 
de florini pe ană prin aceea, că le dă 
meseriași dintre ei.

Dintre celelalte decisiunl ale adună
rii generale menționate mai susă. îmi 
permită a aminti pe cele mai însemnate : 
Numele nemuritoriloră fundatori Mihuilii 
și Blixa Stroeseo se oceure în totă lo- 
culu în actele asociațiunei pe lângă m< - 
ritatulil epitetil „generoși-. La acesta 
d-lu Diaioaudl Mtiuolt propune .și aduna
rea hotăresce. ea portretele generoșiloră 
fundatori să se pună la adunările gene
rale și la tote festivitățile asociațiunei 
în sală, ca esempki viu de fapte nemu- 
ritore pentru cei de față.

Adunarea mai adiu-e decisiuuea. ea
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Uelă ce a călătorită prin Rusia, eu- 

nosce strania simțire, de care nimeni nu 
rămâne cruțată, când pentru a doua seu 
a treia oră s'a făcută din dimineță și seră 
erășl o di. fără să fi ajunsă țelnlă dorită, 
îndelunga călătoria, care la încejmtă a 
făcută pe călătorii impacientă și nervoșii, 
începe cu încetnlă a-lă asuriji. și a pro
duce în elă o stare, care nu e nici somnii, 
nici veghiare. Monotonia mișcărei, veciniei 
uniformitate în tehnica sosirei și porni
tei pe la stațiuni tîmpescă sufletulu și 
secă inima. In cele din urmă nu mai 
ai nici ună interesă a afla, câtă va mai 
dura acestă mișcare huruitore. și abia 
te-ar mai prinde mirarea de a nu fi sdrun- 
cinată în modulă acesta până la sfârși
tul il dileloin tale. Ornulă cu înclinări 
și cu dorințe individuale s'a transformat 
într n ul obiectă de călătoria. Abia cu 

puțin înaintea sfîrșitului călătoriei, începe 
a se învioșa și cu simțurile încordate, în 
speranță că în fine va fi mântuită din 
îuchisorea cupeului, începe a primi im- 
presiunile hunei externe.

In călătoria spre Petersburg este a- 
semenea forte desvoltată acestă simțire 
pe la ultimele stațiuni. Fiecare bătaiă 
de clopotu și fiecare strigare a conduc
torului ne atrage luarea aminte. Mai cu 
deosebire se simte acestă efectă. când 
ne isbesce ureehla intonația dactilică a 
numelui stațiunei Gacina. Ori și cine 
scie. că acesta este obicinuita reședință 
a Țarului și a familiei sale, și euriosita- 
tea este mare de a da de urme, cari ară 
putea aminti presența împăiatului tutu- 
roră Rușiloril. Der înzadanl îți vei scote 
capulă pe terestra vagonului . înzadară 
vei aninca privirile în tote direcțiunile, 
căci vei rămâne leu resplăt.itu pentru 
osteneala ta. Pe din afară nu se deose- 
besce Gacina întru nimicu de celelalte 
mici stațiuni de (Inimă de ferii ale Ru
siei. Gendarmulă cu tunica venetă. o 

personalitate cu dreptu cuvântă de te
mută. așteptă cu aceeași liniște și nepă
sare de ferii, ca pretutindenea, sosirea 
trenului: lungile sale cisme .și pestrițele 
.șinore de pe umeri îlă facă să-lă cunds- 
cemu încă de departe. și în cele cinei 
seu dece minute câtă stă trenulu. mesdră 
cu priviri severe pe trecători. Par că 
portă cu sine unu întregii albumă de 
criminali .și că trebue să observe ime
diată în trăsurile feței călătoriloră ori ce 
cugetă conspiratori. E în atmosferă ceva 
retrasă și jirecautoră . ce amintesce pa
stilă ușorii în anticamera unui domnii de 
posițiă înaltă. Scrisorile .și pachetele 
s’au predată, vre-o eâțl-va călători s au 
scoborîtă. alțl câțl-va an ocupată locu
rile rămase neocupate, t renulu îșl ia sbo- 
rulii. .și Gacina rămâne erășl liniștită, ca 
și când nu ară posede nimicii însemnată.

Locnlă este așia de vechili, ca isto
ria mai nonă a Rusiei, și a jucată în 
epocelc decisive ale acesteia totdeuna 
ună orecare rolă. Când Petru celă ma
re întreprinse colosala reformă .și răpise 

cu spada în mână Suedeniloră țera in 
care intemeia noua s'a capitală ca „te
restră spre occidentă-, nu era Gacina de- 
câtă o simplă măieriste (cabană. Maier- 
liofi. Petru o dărui dinprelmă cu satele 
de prin prejur surorei sale Natalia. care 
o stăpâni până în anulă 1732 în cale 
muri. După aceea cădii locnlă din nou în 
domeniulă coronei și câștigă iarăși im
portanță. când începu a doua epocă re- 
formatore pentru Rusia sub Ecaterina. 
Semiramida Nordului sciu se onoreze cu 
recunoștință serviciile ce i-se aduceau sta
tului. și mai multă acelea ce i-se făceau 
personei sale. Când frumosulă locote
nentă de artileria Gregor Orloiv. care o 
fermecase încă când era mare ducesă, 
șciuse nu numai să se maliție pe lângă 
tronulă împerătescă. der se-i câștige și 
favorea, așa încâtă cădii o adevărată pldiă 
tarențială de ordine, bogății .și ranguri 
asupra Ini.

Intre acestea se afla și Gacina. unde 
Orloiv. pentru a pune vertil trufiei sale, 
puse de se zidi de arehitectulă italiană 
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toți membrii asociațiunei se primescă deo- 
bligămentuln, ca sâ-și severșiască lucră
rile lorii industriale numai la măestri ro
mân! pentru de a-i sprijini.

Din incidentulă exposiției universale 
diu 1889 la Parisă se decide, a se tace 
începutulă unui foudu, pentru de a se 
trimite meseriași de ai noștri la expo- 
siția numită.

Pentru stârnirea interesului publi
cului față de acestă asociațiune. se decide 
a se ține una seu două adunări generale 
extraordinare. în cari se se citescă diser- 
tațiunl .și se se facă desbateri referitore 
la meserii.

Urmeză reconstituirea organului e- 
seelltivă ală adunării alegendu-se de pre
ședinte d-lă P. Bartolomeiu Baiulescu, 
vicepreș. V. Sfetea. secret. Dr. I. Bozo- 
ceanu. cassariu B. L. Popovicl. contro
lori! Ilie Ardeleană. apoi încă câțiva 
membri, cu cari împreună se compune 
comitetulă. De astădată s'au alesă în 
comiterii și 2 sodall în persbnele d-loru 
N. Jugănar și Coust. Georgescu.

Bugetulft f'undațiunei de fi. 25, L00 
(1. n. 50.2007 a generoșilor^ fundatori 
31. și E. Stroesco e stat ori tu cu venite 
de fl. 87(r96 și totil atâtea cheltuieli.

Bugetulu fondului asociațiunei 'de 
circa fl. 4000) se fieseză în cifra de fl. 
400 în intrări și în eșirl.

înainte de alegerea comitetului și a 
funcționariloru asociațiunei s'a cetită din 
partea d-lui secretară ală asociațiunei o 
notiță din „Poșta română“ Nr. 9, ddto 
Duminecă 31 Ianuarie 1888. prin care se 
contestă destoinicia conducetoriloră Aso
ciațiunei și vitalitatea ei. După o dis- 
cuțiune mai lungă adunarea șl-a espri- 
mată în unanimitate desajirobarea s’a 
față cu notița din numita foiă și a vo
tată încredere comitetului, care are me
rite netăgăduite pentru Asociațiune.

Domniile Bidaetorii .' In Nr. 9. din 31 
Ianuarie s. v. alu jdiarului „Posta l(o- 
mână1', ce apare de curend aici, s'a pu
blicată o notiță sub tit.ula : „Avisă mese- 
riașiloru români. Adunarea generală ținută 
in 31 Ianuarie s. v. considerând conți- 
nutnlă acestei notițe, ca de totă deobligă- 
toru— se nu dicemu vătămători! — pentru 
comitetul Asociațiunei și în deosebi pentru 
președintele ei, s’a aflată constrînsă a se 
pronuncia în privința acestei notițe prin 
unu conclus ad hoc — luată cu unani
mitate. pe care Vă rugamă a-lu publica 
ca rectificare la cele cuprinse în pome
nita notiță, lată conclnsulă :

„Adunarea generală ia actă cu păre
re de rău de publicarea unei notițe apă
rute în „Posta Pvomână", care e de na
tură a aduce Asociațiunea în discredita 
înaintea publicului românescă. și totdeo
dată declară de neadeverate cele cu
prinse în acâstă notiță. Adunarea ge
nerală este din contră forte recunosce- 
tore comitetului Asociațiunei și îndeosebi 
prea meritatului ei președinte pentru ze- 
îulă său neobosită întru promovarea sco- 
puriloru Asociațiunei.u

Binevoiți Domnule Redactoră a primi 
espresiunea considerațiunei ce Vă păs- 
trămă.

Comitetulă Asociațiunei peidrn spriji
nirea înrățăceilortt și sodaliloră români me
seriași.

Brașovă, 12 24. Februarie 1888.
Bartolomeiu Baiulescu J. Bozcoeanu

președinte. secret.

Intemplărî diferite.
Morte misterioși. Casulă de morte 

întâmplată în Clușiu. despre care amă

Rinaldi la 1770 chiar acelă castelă, în 
care acum caută Țarulă Alexandru III 
a'șl uita de uneltirile nihiliste din impe- 
ritilă său. Favoritulă Ecaterinei. care 
purta chipulă iubitei sale cu ună forte 
mare diamantă în butonieră, făcu din 
aceste încăperi teatrală selbateciloru sale 
desfrenărl. și se încerca a esercita asu
pra stăpânei sale o tirăniă. pe care o 
curma acesta printriaceea, că îi dădu în 
persona lui Poteinkin ună urmașă. Or- 
lotv cădii printr’aceea întrunii complect 
idiotismu. și îșl perdti simțulă demnită- 
ței personale în așa măsură. încâtii în 
cele din urmă se nutrea din gunoiulu 
sân propriu. Elfi muri în 1783. După 
nidrtea sa cumpăra Ecaterina erășl Ga- 
cina și o dărui, dimpreună cu Pavlovsk 
și cu mai multe alte sate, fiului și urma
șului ei la tronă Pavel. carele cu extra
vaganțele sale se simțea aici mai bine 
ca ori unde.

fn timpă ce mamă-sa lăsa frânele 
slobode genialeloră sale visuri îu ere- 
mitaginhi din Petersburgti. Pavelă se 

comunicată eri sub acestă titlu, s'a lă
murită în urma autopsiei. Femeia a 
murită de morte naturală, în urma unei 
bdle de inimă.

Sinucidere. In Hăghigă, comit. Trei- 
scaune. s’a spendurată de ună salcâmii 
Bernad Marton (Jozsi Feri), care se'n- 
torsese dela Gherla, unde din causa fap- 
teloră sale petrecuse câtva timpă în 
pușcăriă.

Soiri polițieiiestcî.
Gu ocasitmea târgului săptămânală 

de afli, hamalulă [espresulă| de aci Va- 
silie Bidu a furată unui țărani! din Hăl- 
liii ună sacii golii. Surprinsă asupra 
faptului, fii predată judecătoriei r. de 
cercă.

Balulu din Reșnovu.
Re.șiiovi’i, 15 Februarie.

Domnule Redactoră! Nu atâtă ba- 
lulă, câtă ideea d’a se da în ajutorulă 
școlariloră săraci. — ne face a-lă descrie 
prin câteva trăsături.

Și idea vine dela bravulă învățătorii 
G. Proea, care cunoscendu’.șl sfânta che
mare. cu cuventulă, cu zelu neobosită și 
cu fapte se străduesce a rădica vacța po
porului înaintea străiniloră. der mai vâr- 
tosă înaintea consăteniloră sasl.

Și pănă la ce gradă a sciut’o rădica, 
îndestulă nl-o arată cercetarea balului 
de multele și mai însemnatele familii să- 
sescl. precum: Schuster, Wecliter. Dr. 
Rosenauer, Marzell, Schmidt etc. Onore 
bravului învățătorii! Balulu a decursă 
câtă se pote de bine : atâtă inteligența 
câtă și poporală, pe deplină mulțămițl, 
au dusă cu sine cele mai frumose im- 
presiunl.

Corală plugariloru, sub conducerea 
preotului I. Hamsea, a storsă nu numai 
admirațiunea ndstră. der chiaru și a 
străiniloră. Freneticele aplause și strigă
tele de „înc’odatău numai repețirea cân- 
teceloră a fostă în stare se le domolescă.

Cuvintele de laudă la adresa das
călului. preotului și aplugariloră români— 
eșite din gura neromâniloră ne-a fă
cută să ne salte inima și se rugămă pe 
Dumnedeu, ca să binecuvinteze fiăcare 
sată română cu ast-felă de omeni, pre
cum e dascălulă Proc-a și preotul Hamsea. 
Diunnedeu să ne asculte ruga și să dea 
ca Râșnovenii se afle mulțl imitatori.

Dostal.

Convocare.
Onor. Domni, cari au subscrisă acții 

pentru institutidă tipografică- din Orăștiă, 
prin acesta simtă invitați la adunarea 
generală constituantă, care se va ține în 
10 Martie st. n. la 2 ore după amedă în 
localulu casinei române din Orăștiă.

Obiectele pasc la ordinea dilei sinitu:
1. Deschiderea adunărei prin preșe

dintele comitetului fundatoriloră:
2. Constatarea acționariloru presențl 

gândea în palatulă din Gacina la che
marea și fericirea ce o are ună domni
tori!. și nu se putea despărți nici după 
suirea sa pe tronă de plăcuta priveliște, 
a acestui locă. Elă îlu ridica la rangul 
unui orașă. îlă mări .și îi îmbunătăți 
stradele. înființa case de invalidl și făcu 
multă pentru venătorea împărătescă. 
prin didirea de căsuțe frumușele de ve- 
nătore. precum și prin ameliorarea par
cului de vânată. Cu puțină înainte de 
mortea s'a. în anulă 1800. |împăratulă dă
rui Gacina soției sale Maria Teodo- 
rowna. Cu acesta dispare importanța 
locului pentru interesulă generală pe 
ună timpă mai îndelungată. Următorii 
trei domnitori ai Rusiei trebuiră să se 
eobore în mormântă. înainte de a’.șl 
căpăta Gacina însemnătatea, ce o po
sede adl.

(Va urma.) 

ai capitalului fundatorii representatu de 
acționari :

3. Alegerea unui presidentă, 2 no
tari și 2 scratinatorl pentru adunarea ge
nerală constituantă :

4. Raportulă comitetului fundatori
loră despre activitatea sa și depunerea 
socotelei :

5. Alegerea unei comisiunl de 5 
pentru împlinirea agendeloră prevădute 
în § 154 ală legei comerciale :

6. Votarea statuteloră :
7. Alegerea direcțiunei și a comite

tului de supraveghiare:
8. Darea absolutorului comitetului 

de supraveghiare :
9. împuternicirea direcțiuuei pentru 

a face pașii ulteriori și a pune institu- 
tulă în lucrare.

Orăștiă. la 25 Februarie 1888 st. n. 
t'omitetulfi fnndatoriloru.

Mulțămită publică.
Cu ocasiunea balului română, aran- 

giată în Deva la 11 Februarie 1888 n. 
c. au binevoită a contribui în favorulă 
fondului „Reuniunei femeiloră române din 
comitatulă Hunieddrei“ următorii domni: 
Dimitrie Moldovană consiliară aulică 
5 fl., Dr. Lazară Petco advocată 
20 fl.. Ioană Papiu protopresbiteră gr. 
or. 3 fl.. Romulă de Crainică protopres
biteră gr. or. 3 fl.. Franciscă Hossu Lon- 
gină advocată 3 fl.. Ioană Popoviciu pa- 
rochă gr. or. 5 fl., A. Ardeană 4 fl., 
George Bardosi 3 fl.. Teofilă Tulea 3 
fl.. d-na Eufemia Staudenmayer 3 fl., 
d-nii: Dr. Aurelă Brote 2 fl., Alexandru 
Nemeșă 2 fl., George Nicoră 2 fl.. d-na 
Iosefina Răc-uciu 2 fl., d-lă Constantină 
Colbasi 2 fl.. d-na Maria Șinca 2 fl.. 
d-nii George Oprea 2 fl., Ioană Șerbană 
2 fl.. d-șora Cornelia Stojkovits 2 fl., 
d-nii Petra Robotină 2 fl.. Ioană Arde
leană 2 fl.. Dr. Ioană Mihu 2 fl.. Dr. 
Alesandra Hossu 2 fl.. Petra Dragits 
jun. 2 fl., Dimitrie Moldovană jun. 2 fl.. 
Augustă A. NicAră 2 fl., Camillo Hor- 
vâth 2 fl.. d-na Eufemia Bolta n. Beleiu 
1 fl. 50 cr.. d-lă Dr. George Ilea 1 fl. 
50 cr., d-na Letiția Oncu 1 fl., d-nii 
Aurelă Suciți 1 fl., Vasiliu Mangra 1 fl., 
Iuliu Herbai 1 fl.. Vasiliu Popă 1 fl.ț 
Alesandru Moldovană 1 fl.. Alesiu Olariu 
advocată 1 fl . Ioană Lazaric-iu 1 fl.. 
Sabhas Borha 1 fl.. I. Părău 1 fl.. Sa
bină Pits 1 fl., A. Adriani 1 fl.. Cons
tantină Popă 1 fl.. George Ghila 1 fl.. 
Alexandru Șuluțft I fl.. Andreiu Kovâts 
1 fl.. Ilie Moga 1 fl.. Simionă I. Cor- 
vină 1 fl.. Nichita Luculeță 1 fl., Nico- 
dimă Ardeleană 1 fl.. Loghină Ardeleană 
1 fl., Niculae Schokander 1 fl.. Emerică 
Blasz I fl.. M. Leiger 1 fl., N. N. 1 fl.. 
Ilariu Bontiloviciu 50 cr.

Cu t.otulă s’au încassată 219 fl. 50 
cr. v. a. din care sumă subtrăgendu-se 
cheltuelele cu 134 fl. 66 cr.. s'au trans
pusă la cassa reuniunei ca venită curată 
ală balului 84 fl. 84 cr. v. a.

Cuitândă în publică primirea sume- 
loră mai susă însemnate, totodată mul- 
țumimă dăruitoriloră. pe calea acesta, 
pentru ofertele făcute în favorulă fon
dului reuniunei.

Dna, la 11/23 Februarie 1888.
( oMitetiilli iirangiatnnl.

SCIBÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.u)
Berlin, 2 Martie. Scirile ce cir

culă despre o apropiată conferință 
pentru resolvarea cestiunei bul
gare e cu totulil neîntemeiată.

Sofia. 2 Martie. Guvernulu n'a 
jirimitu încă nici o comunicare o- 
fîcială asupra propuneriloriî rusesc!, 
cu tote astea a datu agentului seu 
din Constantinopolu instrucțiuni, 
ea se spună Porții că guvernulu 
respinge ori-ce propunere, care tur
bură liniștea țerii și ordinea ac
tuală a lucruriloru.

Paris, 2 Martie. Wilson a fostă 
condamnată la 2 ani temniță, 3000 
franci amendă și la perderea drep- 
turiloru cetațenescl și politice pe 

5 ani. In motivele condamnării se 
dice, că Wilson a violată consci- 
ința și moralulu publică, precum 
,și onorea și demnitatea familiei 
sale. Ribaudeau a fostă condam
nată la 8 luni, Dubreuil la 4 luni, 
Hebert, la 1 lună înehisore. Ra- 
tazzi a fostă achitată.

DIVERSE.
Contra guturaiului, de care sufere 

ori-cine adeseori, este următorul mijlocă : 
Luămă 8 grame ulei de carbolu, 8 gr. 
spirtă caustică de salmiacă. 15 gr. al- 
coolă, 10 gr. apă destilată. Din acestă 
lichidă pimemă câteva picături pe hîrtiă 
sugâtdre, îndoită de mai multe ori, seu 
pe nițică vată, pe care o ducemă la gură 
și la nașă spre a aspira gazul câtă timpă 
ține. Ast-felă facemă din 2 în 2 cea
suri pănă ce ne simțimu mai bine. Ne
greșită că acestă mijlocă se se întrebu
ințeze câtă mai curântu după ce am luată 
guturaiu. ast-felă că prin acesta putemă 
preveni și tușea, de care guturaiulă e în
soțită mai tot-d'auna.

Unu consulii estrădatu. „Le Courrier 
de Bayonne“ anunță, că fostulă consulă 
generală ală Portugaliei la Rio de Ja- 
neiro 'Brazilia America de sudă), stabi
lită de doi ani la Bayone .și de curend 
arestată sub inculparea de deturnare de 
bani publici, a fostă estrădată de pre
fectura locală și îmbarcată spre a fi dus 
la Lisbonna, unde va fi trasă înaintea 
tribunalului.

NECROLOGU.
Subscrișii cu inima frântă de durere 

aducă la cunoscință încetarea din vieță 
a multă iubitului soță. tată și cumnată 
Georgiu Sceopulu, care după ună morbu 
îndelungată de plumânl îu ală 51-lea an 
alu vieții la 28 Fauri! st. n. a. c. la 9 
ore dimiueța șl-a dată sufletulă în mâna 
Creatorului. Rămășițele pământescl se 
voră aședa spre odihna eternă în l-a 
Martie st. n. la 2l , ore d. a. în cimite- 
rulă gr. cat. din locă.

Fiă-i țerîna ușoră !
Reghinu . la 28 Faură st. n. 1888.
Rictoră, Aleesandrina, Emită, /osifă 

.și Mihailă. ca copii. Ecatarina n. Grecii. 
ca soți. Elena Barba. Sofia Neagoșin. 
Ioană Grecii. Iuliu Grecu. Patriciu Barba, 
Petra Neagoșiu. ca cumnațl .și cumnate.

*
Ni se comunică din Abrudă trista 

șcire, că Joi în 16 Februarie la 8 ore 
sera a încetată din vieță Petru Boierii, 
ună bună și harnică română.

Fiă-i țerîna ușoră și memoria neui
tată !

€’ursii Iii pieței Brașovii
din 2 Martie st. n. 188^

Bancnote românescî ( ’ump. 8.51 1feud 8.54
Argint ti românesc ii . n 8.50
Napoleon-d’ori . „ 10.02 r 10.05
Lire tmcesci . . . „ 11.32 11.37
Imperiali................... „ 10.32 1, 10.37
Galbini................... 5.88 51 5.92
Scris, fonc. „AIbina“6" „ „ 101.— 102.—

5°!! V » •’ 0 „ 98.- r 99.—
Ruble rusesc! „ . . „ 107.- 108.—
Dis<-ontulu .... 6 .,—8" „ pe anu.

Cursulu la bursa de Viena
din l Martie st. 11. 188S.

Renta de auru 4°.................................. 96.;>5
Renta de hârtii 5" ...................................... 83.10
Iniprumutulu căiloru ferate ungare . 148.50
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare (1-nia emisiune) . . y.f.
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare 1‘2-a emisiune) . . 123.75
Amortisarea datoriei căiloru ferate ile

ostu ungare (3-a emisiune' 108.25
Bonuri rurale ungare............................ 103.75
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.80
Bonuri rurale Banath-Tiiniști . . . 103.60
Bonuri cu cl. de sortare....................... 103.60
Bonuri rurale Transilvane .... 108.60
Bonuri croato-slavone.............................103.25
Despăgubirea pentru dijma de vinu

ungurescu.............................................90.75
Iniprumutulu cu premiulu ungurescu 119.80
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului . .'.......................   . 122.75
Renta de liârtiă austriacă .... 77.55
Renta de argintă austriacă .... 78.50
Renta de aură austriacă........................108.15
Dosuri din 1860   132.50
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 857.—
Acțiunile băncei de credită ungur. . 268.25
Acțiunile băncei de credită austr. . 268.70
Galbeni împărătesc! ........................ 593
Napoleon-d'oil...................................... 10.04
Mărci 100 iinp. germane......................... 62.20
Londra 10 Livres sterlinga .... 126.80

Editoră și Redactori! responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu
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IOSIF GAVORA
Pentru lucru eminentei >i gustu bunfi la esposiținnea regnicolara din 1885 din 

Budapesta, distinșii cu medalia cea mare a r>posițiunii.

WF In Budapesta, strada Vâczy Nr. 17. "W
Recomandu obiectele necesare pentru

<u

>1

adjustarea bîsericilorii și capelelorli
cele ce ‘'•unt provedutu în abundanță pentru prețurile cele mai moderate. >i lucrate 

se porc mai frumosu.

Odăjdii felon
altele, după rîniifi

gr. orientala.

reuniuni de înmor- 
inentare.

Statue. policandre. po
tire și chipuri sfinte, 
sfeșnice pentru altariu 
și de părete, candele. 
Iconostase, chipuri pen
tru fruntariu. înmor
mântarea Domnului etc. 

etc.

Prapori și stindarde 
pentru reuniuni.

Stindarde pentru pom
pieri, copii de scolii, 
reuniuni industriale,re
uniuni de cântări șd

Primescu repararea haineloru vechi precum și aurărirea și argintărirea pe lângă 
prețuri moderate.

Cusături cu aunJ. argintu șt mătasă și haine bisericesc!, cusute cu fird de auru. 
argintu și mătasă.

Dantale bisericesci. Invelitore de prestolu. Mărfuri bisericesc!. Dainaste etc.
PliuriiihI<1 alrh mi-o potu adeiei*i pi* iu nmi multe Mute tle epis

tole de ■•ecuuoMeiiițH.
Catalcge de prețuri la dorința trimită libere de post-por 179.B0—12

0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
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AOHCnJ.
Primescu numai decâtfi în condițiuni favorabile 

unu concipientil-candidatu de advocatura în cance
laria mea.

Câmpeni în 23 Februarie 1888.
Gerasimu Candrea.

8—3 advocatu.

Avîsu cl-lorti abonați!♦

Xumere singuratice din ..Gazeta Transilva
niei” â 3 cr. se potu cumpera în tutungeria J. Gross, 
în librăria Nicolae Ciurcii și Adolf Albrecht.

lîugâni pe <l-nii abonați ca la reinoirea prenunieraliunei se 
binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primiți! diarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou. se binevoiască a scrie adresa 
lămuriți! și să arate și posta ultimă.

Totodată lacomi! cunoscutu tuluroru D-lorU abonați, că mai 
avemu din anii trecuțî numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
..Gazetei." precum și câteva întregi colecțiuni. pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casii de trebuință.

Ailmiiiislrațiunea „(iaz. Trait*.u

Se deschide abonainentu pre anulă 1888
la

AMICULU FAMILIEI. I ,)iarn beletristicii și enciclopeclicfl-literaru— eu îlustrațiimi.— Cursulu XII. Apare in J și 15 di 
a lunci în numeri câte de 2 -3 cole cu ilustratiuni t'rmnose: și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe. piese teatrali ș. a. 

mai departe tracteză cestiunl literare și sciențifice cu reilesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea. precum și a celorlalte poporațiuni din patria și străinătate: și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturora indivk|iloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă, — Prețulu de prenumerațimie pre anula întregu e 4 H., pentru România și străină
tate 10 franci- lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. l.liaru bisericesci!, școlară și literară - cu ilustrațium. - Cursulu XIV. Apare în broșuri lunare 
câte de 2' ■> cole; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus-
trațiunl. mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse oeasiuni, mai alesă funebrali,- -apoi studii pedagogice-ilidactice și sciențifice-litera-rl: și în urmă totu soiul ii de a- 
menunte și sciri cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. - Prețulu de prenumerațimie pre anulă întregii 
e 4 H. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisti totu ala patrulea esemplaru.
Alinieri «le probă se trimiliî gratisii ori-cui cere.

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla Sz-ujvăr. Transilvania. "W
-: ; ac ■■ : -

Totu de
Apologie. DiscusiunI filologice 

istorice maghiare privitdre la Români, 
învedera® și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silași. - Partea I. Pauli! Hun- 
f'alvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românescl în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. U. și III. Prețulu broș. 
1. II. câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. 
'fote trei împreuna 1 fi.

Cuventări bisericesci la tote săr
bătorile de peste anu, de I. Papiu. 
Unt! volumti de preste 26 cole. Acest 
opu de cnventărl bisericesci întrece 
tote opurile de acești! soiu apărute 
până acum — avendi! și o notiță is
torică la fiă-care serbătore, care arată 
timpulu întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s’a stabilită 
respectiva sărbătore. Prețuit! e 2 fi.

Bărbii cobzariulti. Novelă origi
nală de Emilia Lungu. Prețulă 15 cr.

Puterea amorului. Novelă de Pau- 
lina C. Z. Rovinaru. Prețulă 20 cr.

Idealulu perdutii. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulu 
15 cr.

Opera unui omu de bine. Novelă 
originală. Continuarea novelei; Idea
lulu pierdută de Paulina C. Z. Rovi
naru. Prețulu 15 cr.

Fântâna dorului. Novelă poporală 
de Georgiu Simu. Piețuliî 10 cr.

Codreanu craiulu codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețulu 10 cr.

Ultimulu Sichastru. Tradițiune de 
Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

Elu trebue sâ se însore. Novelă 
de Varia Sclnvartz. traducere de N. 
F. Negrnță. Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță

aci se mai potu procura și
8Î din emigrarea lui Dragoșă. Novelă is

torică națională. Prețulă 20 cr.
Numerii 76 și 77. Narațiune is

torică după ĂVachsmann, de Ioană 
Tanco. Prețulă 30 cr.

Probitatea în copilăriă. Schiță din 
sfera educațiunei. Dnpă Ernest Le- 
gouve. Prețulă 10 cr.

Hermanu și Oorotea după W. de 
Goethe. traducțiune liberă de Cons
tantină Morariu. Prețulă 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragediă în 5 
acte dnpă Euripide. tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Ifigenia în Tauria. Tragedia în 5 
acte după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Petulantulu. Comediă în 5 acte, 
după. Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluțu. Prețulă 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnasiului din Fiunie 
prin Vincențiu Nicoră, prof. gimnas. 
— Cu portretulă Ăl. S. Regina Româ
niei. Prețulă 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Ună volumă de 192 pagine. cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țuită redusă dela 1 tl. 20 cr.) la tiO cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioană Popă Rcteganu. 
Ună volumă de 14 cole. Preț, (50 cr.

TesaurulO dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de aurii. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețulă 20 cr.

Biblioteca Șatenului Românu. Car
tea I, II, III, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulu 
la tote patru 1 fl. — câte una deosebi 
30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii forte interesante și amu
sante. Prețulă 30 cr.

urmat orele cărți din editura propria:
Colectă de recepte din economia, 

industria, c.omerciu și cheiniă. Prețulă 
50 cr.

Economia pentru sculele popor, de 
T. Ro.șiu. Ed. II. Prețulu 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețămentulă intuitivă în folosulă 
eleviloru normali ipreparandialf), a în- 
vețătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesori! pre- 
parandialu. Prețulă unui esemplaru cu 
porto francată 1 fl. SO cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia atlămă 
vre-ună opt!, întocmită după lipsele 
scolelort! nostre în mesura în care este 
acesta, pentru aceea îh! și recoman- 
dămt! mai alesă direetoriloră și învă- 
țătoriloră ca celoră în prima liniă in
teresați.

Spicuire din istoria pedagogiei la 
noi — la Români. De V. Gr. Borgovan. 
Prețuit! 15.

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popă, profesori! la 
gimnasiulă din Năseudă. — Manuală 
aprobată prin ministeriulă de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulă de 
dată 2(> Aprilie 18S(>, Nr. 13,193. — 
Prețulă 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteann, 
prof. gimn. Uni! volumă de peste 30 
cole. Prețulă 2 tl.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negrnță, profesori!. Opu aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulă de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48.518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 

cupriudendi! composițiuni de fotă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multă folosi! de eătră preoți, învă
țători si altl cărturari români. Prețulu 
1 H. 10 cr.

Nu me uita. Coleețiune de vier
suri funebrali. urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețulă 50 cr.

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandî. Bro.ș. I. scrisă 
de Gavrilu Trifti profesori! preparan- 
dială. Prețulă 80 cr.

Cele mai eftine cărțT de rugăciuni:

Mărgăritarulă sufletului, ('arte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericesci 
forte frumoși! ilustrată. Prețulă unui 
esemplară broșurati! e 40 or., legată 
50 cr., legată în pânză. (>0 cr., legată 
mai tini! 60. 80, 90 cr., 1 ti., în legă
tură. de luxă 1.50 — 2.50

Miculă mărgăritară sufletescă. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericesci 
— frumoși! ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplară broșurati! e. 15 cr.. -- legată 
22 cr., legată în pândă. 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe icone frnmdse. Prețuit! 
imui esemplară e 10 or. : 50 3 Dor. ;
100- =5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frnmdse. Cu icone fru- 
mose. Prețulă unui esemplaru spedati! 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fl., 
1(X) esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosii. 
Prețulă unui esemplari! legată și spe- 
dată franco e 15 cr.

'Tipografia A. ĂIUREȘJANU, Brașovn.


