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In numerulă trecută a Ziarului 
nostru amă vorbită despre noua 
ordinațiune a ministrului de jus- 
tițiă, prin care se dispune, ca de 
aici înainte documentele, ce se 
alătură la cererile de întabulare 
în cărțile funduare, se tiă scrise în 
limba maghiară.

Credemă, că este consult, a 
vede și opiniunea celoralalțî con
cetățeni asupra acestei funeste or- 
dinațiunl, și spre scopulă acesta 
presentămă în traducere ceea ce 
scrie în privința acesta organulă 
compatrioțiloră Sași din Sibiiu 
..Sieb. d. Tageblatt" în Numerulă său 
din 17 Martie n.

Articululă în cestiune, întitu
lată: ..Violențe iară sfârșită îm
potriva limbei“ se începe cu ur- 
mătorea citațiune din o vorbire 
a lui Mocsârv :

,.Alipirea de naționalitate, de 
limbă, de obiceiu, de tradițiune, 
apărarea în contra atacuriloră a- 
supra acestora este de asemenea 
efiuxulă libertății personale, ca și 
alipirea de religiune.'1

Apoi continuă în modulă ur- 
mătoră:

„Acela trebue se facă pasulă 
celă dintâi, care violeză pe altulă, 
acela, în a cărui mână zace rolulă 
activă, der nu acela, care jocă rolă 
pasivă ; esecutarea puterei statului 
zace în mâna maghiarismului, deci 
este datorința acestuia, sâ docu
menteze prin faptele legislaturei 
și ale guvernului, că voiesce are- 
alisa egala îndreptățire a națio- 
nalitățiloră. Naționalitățile nu potă 
face nimică alta, decâtă se-ș! es- 
prime nemulțumirea; acesta înse 
trebue s’o facă, pănă ce nu se voră 
satisface dreptele loră plânsorî și 
pănă ce maghiarismulă nu probeza 
prin fapte, că ’i zace la inimă îm
bunătățirea relațiuniloră.“

In locă de acesta, maghiaris
mulă dă lovitură după lovitură. 
Ministrulă de comunicațiune, a 
cărui ordonanță interzice de a se 
mai primi espedițiunî poștale ofi- 
ci6se cu adrese intr’o limbă ne
maghiară, este secundată de mi
nistrulă de finanțe, care intenjice 
de a se mai primi la perceptorată 
chitanțe scrise într’o limbă nema
ghiară. După finanțe urmeză mi
nistrulă de instrucțiune publică 
și maghiariseză esamenele înveță- 
ceiloru de farmacia. Intr’aceea, so
cietatea maghiară, sub masca ,,Reu- 
niuniloră de cultură (Kulturegyletek) 
ia asupra sa maghiarisarea so
cietății.

Astfelă se întâmplă, că rapor- 
tulă nesuferită ală naționalitățiloră 
cătră guvernă nu s’a schimbată 
pănă astăcțî întru nimică; o nouă 
ordonanță mai veitosă, publicată 
în foia oficială din 9 Martie, taie 
atâtă de adâncă în vieța naționa
litățiloră nemaghiare, precum - 
putemă se cjicemă — nici o lege 
n’a făcută acesta dela încheiarea 
pactului încoce.

Ordonanța respectivă întră în 
vigore cu 1 Aprilie 1888. Dispo- 
sițiunile ei, — cari nu îatrecă sti- 
pulațiunile legii, ce i-a servită de 
basă — în privința desconsiderării, 

suntă clare; limba germană, ro
mână etc. a perdută pretensiunea 
la scutulă legii; obligațiunile, con
tractele, polițele, condicele comer
ciale în limba germană nu se o- 
noreză, dccă au să servescă ca 
basă pentru întabularea în cărțile 
funduare. Der nu numai limba 
germană, —- doue terțialitățî din 
cetățenii statului maghiară, de 10 
milione, au perdută dreptulă d’a 
se servi în comerciu și în comu
nicațiune de limba loră pricepută, 
de limba maternă. De sigură nu 
trebue sfi ne provocămă la eterna 
lege morală, {pentru ca se vedemă 
într’însa una din acele mesurî, cari 
— ca multe altele — are se servescă 
numai și numai maghiarisării ge
nerale, și ea va ave numai acelă 
succesă, de a desvolta dreptulă și 
conceptulă de dreptă, de conșciință 
a poporului.

Se nu credă cineva, că este 
o esagerațiune, decă noi afirmăm, 
că acestă ordonanță este aptă mai 
multă decâtă ori care alta se des- 
naționaliseze comunicațiunea; in
stitutele ndstre de bani se pregă- 
tescă deja: obligațiunile vechi ger
mane, contractele de cumpărare 
germane se pună la o parte și 
deja suntă obligațiuni maghiare 
prin satele nostre săsesc! și româ
nesc!. Teranulă subscrie o obliga
țiune, a cărei limbă nu o cundsce 
și martorii îi adeverescă cuprin- 
sulă documentului maghiară, pe 
care ei înșiși nu’lă înțelegă.

După maghiarisarea documen- 
teloră are se urmeze maghiarisa
rea comerciului privată, căci pen
tru ce se plătescă omenii taxele 
de traduceri ? Acestea se potă 
cruța, decă doc.umentulă se con- 
cipiază din capulă locului în lim
ba maghiară. Der nu numai din 
punctă de vedere ală speseloră, 
ci multă mai energică va influ- 
ința asupra maghiarisărei gene
rale a comunicațiunei întârzierea, 
ce resultă din usulă documente- 
loră nemaghiare în procedura ju- 
decătorescă. Egoismulă este es- 
pusă la suferințe și el este puter- 
niculă motoră pentru faptele ome- 
niloră. Reulă înse se întinde mai 
departe: de câte ori vine negu- 
țătorulă în posițiune de a căuta 
se efectuescă pe basa unui estrasă 
din condică prenotațiunea unei 
pretensiuni, atunci ’i se adeveresce 
proverbulă : „cine vine mai ântâi, 
macină mai curendă,11 ba și tra
ducerea unui estrasă din condică 
cere timpă și pretinde bani, n’ar 
face elă ore mai bine, decă ar 
purta condicele din capulă locului 
în limba maghiară? Și cine ia 
asupră’șl garanța, că traducerea 
făcută de dragomană este corectă? 
Fi-va statulă în stare să instituescă 
dragomani capabili pentru mai 
multă de 250 de oficii catastrale? 
Și abia pentru cele mai puține oficii 
va fi de ajunsă ună dragomană; 
voră trebui a se instala doi, trei, 
patru și mai mulțl, decă este, ca 
se satisfacă tuturoră recerințeloră.“

Convenținnea comercială cu România.
Relativă la acestă convențiune, 

care ocupă spiritile în România 

și în Austro-Ungaria de aprope 
doi ani, cjiarulă „Bularester Tage- 
l)lattu scrie următorele:

Cu vr’o douâ luni mai nainte se lă
țise faima, că negociațiunile pentru în
cheiarea unei convențiunl comerciale în
tre România și Austro-Ungaria s’ar fi 
reîncepută.

Faima a fostă întemeiată. Negoți- 
ațiunile s’au reîncepută într’adevâră și se 
continuă cu celă mai mare zelă. Ba pu
temă spune, că guvemulă română a 
dată de astădată probe, carii documen- 
teză în modă neîndoiosă dorința și vo
ința firmă de a pune capătă stării ac
tuale a lucruriloră.

Modulă, cum se portă astăcjl nego- 
țiațiunile, este altulă. In vreme ce în a- 
nulă 1886 și 1887 se căuta a se încheia 
tractatulă pe basa cestiuniloră funda
mentale și a detaliuriloră stabilite de co
misari speciali, astădl s’au înțelesă gu
vernele respective, ca cestiunile funda
mentale să le reguleze pe cale diploma
tică. In timpulă de față dureză negocia
țiunile între ministrulă de estenie, d-lă 
Fericlude, și între ministrulă plenipoten
țiarii austro-ungară, d-lă conte Golu- 
chowskl.\

D-lu Feriehide] a remisă d-lui Golu- 
ckoivslci acum vr’o trei săptămâni o notă 
din partea guvernului României, în care 
este lămurită punctulă de purcedere ală 
guvernului română. Nota a fostă tri- 
mesă la Viena și acum s’așteptă răs- 
punsulă.

Starea actuală a lucruriloră uu tre
bue nicl-decum desconsiderată, căci în 
vreme ce la ruperea din urmă a purpar- 
leuriloră în anulă 1887 diferința de opi- 
niunl a ambeloru guverne se referea la 
multe cestiunl, astădl ea a fostă redusă 
de guvernulă română la doue, și adecă: 
1) la cestiunea importului de vite româ
nesc.! in Austro- Ungaria, și 2) la stabilirea 
unui tarifă vamală, prin care să pdtă afla 
ocrotire industria României, ce acum se 
nasce. Tote cestiunile de tarifă relative 
la fiscă au fostă evitate. Relativă la 
cele două cestiunl s’a dobândită o înțe
legere și mai suntă numai nisce mici di- 
ferințe cari trecuescă delăturate.

0 voce simpatică la adresa noului împ erată 
germană.

„L’Autorite“ publică cu privire 
la noulă împerată germană Fri- 
deric următorele aprețiări ale d-lui 
Paulă de Cassagnac, care este con- 
ducetorulă dreptei din camera fran- 
cesă:

Cuvintele împăratului Frideric în
tâmpină pretutindenea recunoscință și ad- 
mirațiune. Impăratulă Frideric a dove
dită forte multă caracteră și o tăriă ne 

i pomenită. Imperiulă germană de 
as ddl trimbiță pacea cu accentulă sin- 
cerităței indiscutabile. In cuvintele împă
ratului găsesce omulă atâta lealitate, încât 
credl ceea ce îșl spune. Omulă simte, 
că pe tronulă germană s’a suită celă 
mai cinstită omă ală țârei. Actualulă 
imperiu nu mai însemneză numai pacea, 
ci și libertatea rațională.

Impăratulă nu voiesce persecutarea 
catoliciloră și a israelițiloră, după cum 
promiseră unii: și are dreptate.

Dintre tote asupririle, cea mai ru- 
șindsă și cea mai rea este cea religiosă, 
fiă orl-care religiunea contra căreia este 
îndreptată. Acestă pace în afară și înăun
tru este fericirea unui poporă. Epoca 
de aură, care a urmată după cea de feră, 

este opera unui înțeleptă, a unui patriotă 
și a unui mare suverană, care în istoriă 
va ave bine-cuvântarea poporeloră. Da, 
pace este pretutindenea, pentru că decă 
Germania nu se gândesce la resbelă, altă 
națiune uu se mai gândesce. Lucrulă 
acesta este ună visă realisată.

Ună asemenea spirită înaltă, ună ca
racteră atâtă de frumosă ne face să ne 
aducemă aminte de Marcu Aureliu. Pro- 
vedința protegiândă pe impăratulă Fri- 
derică, protege nu numai pe Francia, ci 
pe întrega Europă.

împreună cu d-lă Paulă de 
Cassagnac amă pute cjice, că mai 
tbte Ziarele rusesc! facă se reesă 
caracterulă eminamente moderată 
și împăciuitorii ală manifesteloră 
împăratului Fridericu. Se speră, 
că împrejurarea acesta va contri
bui la consolidarea păcei europene.

M6rtea împeratului Wilhelm.
Cu privire la îmormântarea îm

păratului Vilhelmă se mai rapor- 
teză din Berlină următorele:

Imormentarea împăratului Vilhelm 
s’a celebrată conformă programei. Stra
dele pe unde trecea cortegiulă erau de
corate ca niciodată. In urma unui didă 
de soldați se îngrămădea mulțimea com
pusă din mai multe mii de persone.

Impărătesa Augusta asista la defi
larea cortegiului, stând la una din fe
restrele palatului.

La ceremonia funebră au luată parte 
prințulă imperială, regele României, ală 
Saxoniei, ală Belgiei, prinții regali, archi- 
ducele Rudolf, marii duci ai Rusiei, prin
țulă de Galles și alți prinți.

Printre representanții puteriloră se 
remarcă : generalulă francesă Billot, care 
dimineța depusese o coronă mare pe si
criul ă împăratului.

Cortejulă a ajunsă pe la trei ore la 
Mausoleulu dela Charlottenburg.

Impăratulă Friederic era la ferestra 
castelului; elă a stată acolo pe totă 
timpulă ceremoniei funebre fixândă pri
virile sale asupra Mousoleului. Impără- 
tesa cu familia imperială, asistă la ce
remonie, la Mausoleu.

Discursulă funebru fu rostită de su- 
perintendentulu Koegel. „Dumnedeu, a 
clisă părintele Koegel, a chemată pe îm- 
păratulă și regele nostru la vieța eternă 
După acesta a urmată cetirea mai mul
tora psalmi și citate din evangelie, er 
după cetirea unei rugăciuni de preotulă 
oficiantă începă cu toții cei presențl, ti
neri și bătrâni, militari și civili, generali 
și miniștri, cari representau puteruiculă 
imperiu, a cânta ună psalmă.

O adâncă emoțiune se vedea pe 
fața fie-căruia. Se audiau oftări și se 
vedeau cum curgă lacrămile din ochii 
încărunțițiloră bărbați de stată. In mij- 
loculă acestei tristețe generale, superin- 
tendentulă Koegel îșl rosti discursulă 
funebru, făcândă deosebite elogiurl la 
adresa reposatului.

Pe lângă tote că timpulă era frigu- 
rosă, 10" sub zero, numărulă personeloră 
cari au luată parte la îmormentare, se 
evalueză după unii la 500.000, după alții 
la aprope ună milionu.

Următdrea telegramă de con- 
dolență a fostă adresată împără
tesei Augusta de cătră părinții 
tinereloră Românce care au ur
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mată cursurile institutului fundata 
de împerătesa Augusta:

Jf. 8. împărătesei Augusta 
Berlină.

Maiestate! In niomentulil în care 
lumea întregă se înclină în fața durerii 
imposante a Germaniei, să fie permisa 
unora părinți pătrunși de mâhnire și re- 
ciuioscință adîucă se depue la piciorele 
Măiestăței Vostre, în numele lorii și ala 
fiicelora lorii tributulă lorii de consola- 
țiunl forte respectuose.

Facă cerulă, Maiestate, ca iubirea și 
recunoscința să potă depărta din inima 
Vostră ori ce amărăciune! Binevoiți a 
primi, Maiestate, cu espresiunea mișcată 
a sentimenteloril nostre, urările nostre 
cele mai căldurose pentru prețiosa Vostră 
sănătate și aceea a augustului Vostru 
fiu. deja atâta de iubita.

Părinții Bomănceloră dela „Auț/usta 
Stift^: Tona Câmpineanu. Irina Câmpi- 
neanu, Sofia Crețulescu. N. Crețulescu, 
Ana Lahovari, Alesandru Lahovari, G. 
Apostoleanu, Smaranda Apostoleanu, 
Principesa Moruzzi. Maria Moruzzi, Dall'- 
Orso. Corina Dall'Orso, Ioa Alexandre- 
scu, Alesandru Ghica, Caterina Costescu, 
Vasile Hiotu, Pavela și Maria Tufelcică, 
Maria și Zoe Boerescu, Giurgea.

SCilUbE DUEL
In 11 Martie s. n. au fostă chiroto- 

nisiți din partea Escelenței Sale metropo- 
litului Dr. Vancea următorii teologi ab- 
soluțl din arc-hidiecesa Blașului : Alexan
dru Papiu, destinata, de administratora 
pentru parocliia Bistrei; Ioană Dcacti, 
dispusa de administratora în parocliia 
Recea-Cristură din protopopiatuhl Der- 
gei; Ștefana Popă, moralistul,' dispusa 
de cooperatorii în Fildulu de mijlocu; 
apoi Basiliu Vlassa, Gregoriu Ilea și A- 
lexandru Donescu, cari încă nu suntu a- 
plicațl la parocliii.

Simtă numiți capelani militari cl. II 
în reservă: Iuliu Dragoșii, Laurențiu 
Sima, Alexandru Sima, preoți ai diecesei 
gr. cat. de Gherla; George Draganu, 
Ioana Cocoșii, Ioana Manta și George 
Țăposu, preoți ai archidiecesei gr. or.

Se vorbesce că d. Dimitrie Sturdza 
va pleca câta mai curendă la Viena, 
pentru a aștepta acolo trecerea regelui 
și a reginei României, cari au plecatu 
deja dela Berlina, și cari la reîntorcere 
se dice că se voră opri vr’o două dile 
la Viena. Acestă oprire a regelui la 
Viena, precum și călătoria d-lui Sturdza, 
stau în legătură cu negocierile pentru con
venția comercială, — scrie „Națiunea,"

* ♦
Dela Giurgeu, din Secuime, primimă 

o corespondință. prin care ni se descrie 
în colori friunose caracteralu poporului 
româna din acele părți. „Poporală — 

dice autorulil corespondenței — e forte 
buna față cu conducătorii fideli ai săi, 
e ascultătorii și forte dispusa spre fapte 
frumdse. decă are cine să-la conducă. 
Durere însă, că tocmai lipsa de condu
cători buni a adusă mare calamitate 
peste poporală română din unele comune, 
cum sunta: Bicazulă. Domuculă și mai 
vîrtosa Valea-Jidanului. Cu 5—6 ani 
mai nainte locuitorii acestoră comune 
erau forte bogațl, la inimă buni și dar
nici, la număra mai bine de câte 1100 
suflete în o comună, curata Români. As- 
tădl însă poporala e sărăcită și în pe
licula de a se nimici. Bisericile suntu 
mici, școlile slabe, ori de loca. Acesta 
atestă slăbiciunea conducătorilor^ din 
trecuta."

Rămâne der, ca actualii conducători 
din părțile Giurgeului, între cari unii 
sunta omeni tineri și viguroșl, să se 
pună cu totă seriositatea pe lucru și să 
repare sinistrele urmări, causate prin in- 
diferentismula, ori pote prin nepricepe
rea antecesoriloră săi.S:*

Duminecă Episcopii din România 
s’au întrunită la Mitropolitulă Primata, 
unde au discutata mai multe cestiunl cu 
privire la îmbunătățirea clerului mireanu, 
scrie „Unirea". Pănă la votarea în a- 
cestă privință a unui proiecta de legi, 
episcopii bisericei au convenita, ca să 
stărue pe lângă d. ministru ală cultelor 
să prevadă în viitorulu bugetil suma ne
cesară pentru înființarea secretariloru 
protoereiloru, revisoriloru de județe și 
proestoșiloră de plășl. Guvernulă este 
dispusa să trecă în bugeta suma ne
cesară.

A A
In comuna Padr din comitatulă 

Tolna, publicându-se concursă pentru 
ocuparea postului de învățătorii adjunct 
cu o leafă anuală în totala numai de 166 
fl. pe anii, s’a presentată — precum 
spune „Luminatorula" — o legiune în
tregă de oferte.

Se vede der, că nici sortea învăță- 
torilora maghiari din Ungaria nu este 
mai puțina vrednică de compătimită, ca 
sortea învățătoriloril noștri din Ardeala. 
Pionerii culturei ungurescl duca dile a- 
mare în epoca „Kulturegylet“-uriloră.

* *
In Kezdi-Oșorheiu asentarea s’a să

vârșită la 15 Martie. Resultatulă a fost 
peste mesură slabii. Din 80 de tineri a- 
bia s’au aflata 13 apțl pentru serviciulă 
militarii.

In urma secetei îndelungate da astă- 
veră. în deosebite părți din România 
se simte mare lipsă de bucate între țărani. 
Din partea statului s’au luata măsuri pen
tru ajutorarea colorii lipsiți. S’a consti
tuita una comiteta pentru a-le distribui 
cucurazft (păpușoii/ gratuita. Valorea 
cucuruzului de distribuita represintă 
suma de 257,000 lei n.

Sâmbătă a plecata la Berlină. anga- 
geatil cu 1800 de lei pe lună, la Circula 
imperialii de acolo, gimnasticuhl românii 
Traianu Lupu, elevuhl d-lui profesora de 
arme și gimnastică Moceauu, din Ro
mânia. Se scie că, printre gimnasticii 
actuali, numai Boisette. Wilson și Tra- 
iană Lupu facă „duplulă saltă morjalu“. 
la rota gigantică pe trapeză.

Telegraină particnlarâ a „Gaz. Trans.“
Clușiu, 31 Martie, 11 dre45nr 

a. ni. -— In procesată .,Gazeteiu ju- 
riulil s’a compus la IO1 ore. Mem
brii : dr. Georgiu Hinc.z, Franciscti 
Mack. losifu Sugar, dr. Otto Csig- 
mantori, Reia Bokros, dr. Purjes, 
dr. Cejtei, dr. Bernatli, Sigismundu 
Akos, dr. Veres, dr. Nagy Ferencz, 
Beteg.

Suplenți: Colomanu Vicol, dr. 
Ivlug. Tribunalulu e compusă din: 
Președinte Dominik Peterffy: judi: 
Emerică Miko, Carolu Csiszer; 
notari: Kocsi și Halasz: procu- 
roru: dr. Ioanu Biro : aperătoră: 
Simeonu Damiană : translatori! dr. 
Isacu.

Clușu, 21 Martie, 11 ore 8 m. 
— Dr. Aurel Mureșian cere, ca 
s? se constate în fața tribunalului, 
decă membrii juriului cunoscu limba 
română, pentru-că cicusafii nu simtă în 
proprietatea limbei statului, și fără cu- 
noscința limbei române, juriulu nu 
ar fi în posițiunea de a judeca con
formă jurămentului loru ; juriulu 
nepricepându pe acusați, nu ar 
primi impresiunea imediată asu
pra convingerei loru, eră acusații 
ară fi eschișl dela possibilitatea 
aperărei loru, conformă dreptului 
c.e-lă au.

Presidiulă rogă pe acei jurați, 
cari sciu românesce, se se ridice. 
Se ridica doi. Mureșianu constată, 
că juriulă, compusă de așa, încâtă 
numai doi membri pricepi! limba 
acusațiloru, este imposibilă de a ju
deca conformă jurămentului depusă : 
cere tribunalului, ca s< compună ună 
atare juriu, care pricepe limba ro
mână.

Președintele se provocă lalegile 
din 1868 și deiiegă cererea. Per
tractarea continuă.

Cum se ajută alții.
In umilii clin numerii mai prospețl 

ai diaruhii germanii locală am cetită cil 
multă plăcere ună raportă asupra suc
cesului practică, ce’lă au stăruințele no
bile ale unoră fruntași sasi dintr’o co
mună -vecină.

Acestu raportă nu-lă putemă reco
manda din destulă preoțiloră, învățăto- 

riloră. cu mul cuvântă, tuturoril binevoi- 
torilonl poporului nostru. Raportuhl 
conține patru puncte și este următorulil:

1. La anulă 1885 presbiteriuhl bi
sericei luterane din Sân-Petru (Szt. Peter, 
Petersberg, Comitat. Brașovului^ a nu
mită din sînulă său ună Comiteta de aju
torare, compusă de regulă din preoții, 
notarii și primaruhl comunalii, cu misiu
nea ca. decă unii economii cinstită și 
harnică ar ave zălogită iTeună locu, seu 
ar vre să cumpere vre-o bucată de locă, 
Comitetulu în grabă și fără spese să-i 
câștige banii de lipsă pentru rescumpe- 
rarea zălogului, seu pentru cumpărarea 
locului. Altă soiu de datorii nu suntil 
ajutate.

Banii trebuincioșl pentru scopulă a- 
cesta Comitetulă de ajutorare îi ridică 
din casă în casă dela cassa de păstrare 
din Brașovă, pe lângă garanția solidară 
a tuturoril membriloră din presbiteriu. 
Imprumutatuhl ajutorată se obligă a lu
cra cum se cade loculă scăpată seu cum
părată în chipulă acesta, tomna a vinde 
recolta și întrega sumă căpătată a o în
mâna Comitetului de susă, pănă răfuesce 
totă datoria, capitalulă și dobânda. Su
mele replătite se administreză cassei de 
păstrare numai de câtă. Cassa de păs
trare le face ușurință, că le deschide 
ună contcorentă așa, că banii se potil 
replăti orl-cândă, interesele se respundil 
numai pe timpulă, câtă se ținu banii. 
Membrii Comitetului de ajutorare nu ceră 
nici o resplată pentru tdte ostenelele 
loră.

In an, 1887 none inși au căpătată 
imprumuturl în chipulă acesta, în sumă 
de 856 fl. cu cari s’au cumpărată șese 
j ugere de pămentă arătoră ; de altă parte 
împrumutatii de mai 'nainte au replătitu 
capitală și interese fl. 398.

Dela introducerea acestei instituții, 
pănă la sferșitulă an. 1887. preste totă, 
s’au ajutorată 22 partide cu suma de 
2176 fl.. din cari 640’23 fl. s’au și plă
tită inderăptă.

2 In aceeași comună, totă în an. 
1885, au înființată Reuniunea femeiloru 
săsescl ună .Isi!» pentru copii mici, c-elil 
mai vecliiu de felulă acesta în țâra 
Bârsei. Adevărată asilă, nu grădină de 
copii. In elă se primescu copiii spre 
îngrijire în verstă dela trei ani și este 
întocmită după modelulă unui asemenea 
institută, pe care l'a vedută conduce- 
torea în Niirnberg.

Anume, pentru scopulă asilului s’a 
clădită în curtea unde locuesee notarulă. 
o hală de scânduri, încăpătore, înăuntru 
suntă mese și scaune cu picidre scurte 
câțiva saci cu paie, pe cari se culcă 
copii, după ce s'au ostenită jucându-se. 
O grămadă de nisipă sub unu pără um
broșii, robe mici de cărată, lopeți, pile 
(mince, c-oțcă) și altele, servescă eopiiloril 
pentru jucării în liberă. Instrucția se 
mărginesce pe lângă a deda copiii să
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DICȚIONÂRU POPORALU.
Cuvinte românesc! clin jurula Năseudului. de 
poporu grăite și totu pentru poporă alcătuite.

Adunate de dascălulu Iuliu Buț/nariu.
(Urmare (lin Nr. 261—265 (lin -G. T.u anula trecută.) 

(Fine.)

478. Shrr/7te=funinginea, ce se află pe 
cornii dela acoperi.șula caselora.

479. A?oh.a7-(î=miela ori mielușea de 
una ană.

489. Cotoronță—mniere blăstămată, difa- 
mată. femeiă prostituată.

481. Imboțire. (c-a verbă)=sbârcire, și- 
fonare.

482. Șubredă, jubredu=gmga^, delicata, 
frageda. Șubredesca — frăgedesc-a ; 
devină palida, topita.

483. Hangiocil-u—birtașa, birtășiță; eco- 
nomă, economă.

484. Schclălăire—gemeK. (Ca verbă și 
subst. i

485. Lulăire (ca verba și subst.)=lăr- 
muire, sbierare. strigare.

486. Fleșcăire (ca verbă)=veștedire, pă- 
lire, ofilare.

487. Budadău—p^cuiaru.; ficiorii blăste- 
mată, trasă-împinsă; bătută deștele.

488. 7></(ici<=puiu de lupă.
489. A te întofla=a te încălța cu opinci 

fără pică de îngrijire.
490. p'iciuluescă=âescosă cu vorba, si- 

lescu pe cineva, ca să-mi spună ceva.
491. Smerdu=omă urîtil, ponturosil, ar- 

țăgosă, oniă cu capulă amână.
492. Udrt7«=bețivă, omă căruia îi place 

a șede pururea cu gura la capulă 
butii.

493. Cârțibu—cepulă dela buțl, pe care 
iese vinarsulă ori vinulă.

494. Primătariță=prA>egă, umblătorii de 
ici colea. Primătăriță se dice nu 
numai despre omeni, ci și despre 
animale neraționale d. e. despre 
câni etc. Acesta-i câne forte pri- 
mătarițu, adecă pribegu, care n’are 
țeră caldă.

495. A’i>7«=tiirmă de animale sălbatice 
d. e. de lupi.

496. (S'«nr»=sumanfl, crică, șpențelă, zu- 
bănă.

497. iy»(/«i=vinarsă. rachiu, stropșală etc.
498. Gsarfu«=tovarășă, prietenă; ca- 

meradă.
499. Iluruescu lucru, niuncescă; obo- 

sescă, trudescă.
500. Harhotă—omu cu gură mare, sfă- 

tosă. pedante: gura satului.
501. Gabură=groîă, conte. Acestă cu

vântă se folosesce forte adeseori și 
în poveștile nostre poporale etc.

502. Burdă, bu.șdă=casii mică și vecliiă.
503. Ciarnai)ocă=mm.ere negră și urîtă.
504. Ciarmă. (Vedl „ciarnapocă").
505. B«r<Ziyesc«=împingă, împungă ca 

boii.
506. Sbibăhl — dracii, sătană . ucigă-lă 

crucea.
507. Băjagnă—desagă.
508. Bășcăneță=sacti, săcueță, săcuecioră.
509. Busnarc (ca verbă) —a te drâmboia, 

a te mânia, a te supăra. Busnăru- - 
drâniboiată, mâniosă, sărită din 
țîț.înl.

510. Burde=omu brihănosă, pântecoșii, 
cu fole mare.

511. Secuenă .Vedl „bășcănețăî.
512. Droncănescu, drongăluescil=facil se

sune ceva d. e. clopotulă.
De aici cuvântulă dronqa—clopotă 
rău, stricată.

513. I)rosgăncscu—gri.eseu. lucruri neîn
țelese, vorbescă fără șiră, fără lo
gică, se fiă numai cu vorbă, ca Ți- 
ganulă, care a furată ciocanulă dela 
nașu-său.

514. Meteleu—omu prostii, mută, trenca- 
flenca.
Jocă, jocă meteleu.
Sein, că n’ai lucrată de greu!

515. 77rf«=opincă rea, ruptă, carea nu 
se mai pote folosi.

516. 7)i(Z>«=temniță, carceră, închisbre, 
bobernă.

517. lluculuire (ca verbăi=se cuvine, se 
cade d. e. nu se duculueșce să bați 
tu pe mamă-ta, carea e slabă și 
bolnavă și nu are cu ce se se îm
brace și să se hrănescă de pe o di 
pe alta '

518. I7i«'t<=omă mică miserabilă. ticăită.
519. Jașcău—pungă ori săcueță mică de 

piele, în care'șl ținti pipașii tăba- 
culu.
Frundă verde odoleauă,
De-așă trăi măcară unii ană 
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deie binețe, să mulțămesc-ă, si? se porte 
cuviincioșii, să vorbescâ curată, s6 de
prindă unele jocuri copilărescl și unele 
cântece. Asilulă este deschisti numai în 
lunile de veră, când copii rămână și 
peste amedă în asilă, astfelil, că părinții 
potii lucra la câmpii, fără a fi împede- 
cațl. Erna, cum și vera în timpii plo- 
iosă copiii rămână acasă.

Valdre are următorulă principiu: 
în linia dintâiu mama este chemată și 
datore a-șl cresce copilulă, precum, de 
altă parte și copilulă cătră nimeni nu 
are să se alipescă mai intimii în iubire 
recunoscătoe, decâtil cătră mama lui. 
Anulă trecutil a foștii cercetată asiluhl, 
preste totil, de 60 de copii. Conducă- 
tore este soția notarului, d-na Carolina 
Goldschmidt.

3. Totil Reuniunea femeiloră a- 
mintită a înființată și supravegliiază o 
Știilă <lc lucru pentru fete. Instrucția în 
acesta se face în 6 despărțăminte în 
câte 6 ore pe săptămână. Conducătore 
și aici este vrednica conducătore a asi- 
lului. In anulă trecută s’au instruită în 
tote despărțămiutele 57 fetițe în diferite 
lucrări de mână : împletire de ciorapi, 
cusuturl. tivire, a face gaure de nas
turi (bumbi), a cose nasturi, a cârpi, a 
croi haine și altele.

4. In Noemvre anulă trecută s’a 
deschisă școla de lucru pentru tinerimea 
bărbăteștii. Acesta a fostă cercetată în 
schimbă de patru ori pe săptămână de 
8 băieți, 8 ficiori și de 8 bărbați tineri. 
Instrucția au propus’o doi membri din 
presbiteriu. George și Ionă Klees. în- 
vățându-i a pregăti deosebite lucruri tre- 
buitore la casă și’n economiă: scaune 
scăunence, lavițe, cuiere și altele.

Pănă aci raportulă.
Ore tote acestea nu s’ar potrivi și 

pentru comunele nostre ? Nu cuteză a 
întreba, decă s’a introdusă așa ceva și 
prin comunele nostre, pentru că simtă 
prea sigură că asemeni disposițiunl nu 
s’au introdusă nicăirl. Nu ddră că n’am 
fi și noi în stare a ne ajutora, noi pe 
noi, ci fiindcă rară ne gândimă la ceea 
ce este practică, ce putenul și ce ar tre
imi să facemă.

Omeni harnici și cinstiți putemu a- 
juta și noi pentru că, hară domnului 
astădl avemă destute aședăminte de bani 
— asile pentru copii ne suntă trebuitore 
ca pânea de tote dilele — er a se da 
instrucții practice tinerime! de parte fe- 
meescă și bărbătescă, ar fi de ună fo- 
losă nespusă pentru noi. Pentru ceste 
din urmă, la casă de lipsă, s’ar pute 
chiar și plăti unoră femei și bărbați din 
colecte seu de alt-undeva.

Cei chiămațl se pimă deci umără la 
umăru. Petra-Petrescu.

Literatură.
„Foia bisericescă și scolastică11, or- 

gană ală provinciei metropolitane gr. c.

Să pună mâna pe dușmană,
Pe dușmanulă țării mele, 
Ce-i aduse-atâtea rele, 
Să-i iau pielea de pe capă 
Să-mi facă jascău de tăbacă etc.

520. I!i(<7ii=taură.
Rage tw/a'ntre hotară 
Și se-aude-a noua țeră.

521. Ciumpavă; așa se numesce unu cală 
ori ună bou, carele a umblată pe 
căi petrdse și’i s’au roșă unghiile 
pănă la carne, din care pricină 
schiopăteză.
Pe toți nouă i-am spetită 
Și pe toți i-am ciumpăvitfl, 
Potrivnică n’am găsită!

522. Haitee=tbte uneltele câte aparțină 
unui cară ori căruțe.
Ședă //«âceZe’nșirate
Și boii legați de rote,
Radulă îi bate de morte etc.

523. Năsută; așa se numesce o oiă albă 
cu pată negră pe nașă; seu din 
contră : una negră cu pată albă.

Vre-o ciucl sute 
De năsute.

Care pască vara pe munte etc. 
Hurdou. Februarie 1888. 

de Alba-Iulia și Făgărașu. Apare în Blașă 
la 1 și 15 s. n. a fiă-cărei luni. Redactor 
pentru partea bisericescă dr. Ioană Bată; 
pentru partea scolastică Ale.randru Uilă- 
cană. — Nr. 12 dela 15 Martie cuprinde 
în partea bisericescă : Ioană Inocențiu L. 
B. Claiuă de Sadă (urmare). — Obser- 
vațiunl cu privire la raportulă ce esistă 
între biserica românescă greco-catolică 
și biserica romano-catolică, de dr. Au- 
gustină Bunea. — Conferințele pastorale, 
de dr. Ioană Popă. — Varietăți. In 
partea scolastică: Utilitatea sciențeloră 
naturali. — Ce a fostă școla trivială la 
noi, la Români de P. Ungureanu. — 
BolnăvirI repentine. — OrdinațiunI mi
nisteriale pentru școlele medie. Co
respondență. — varietăți.

I>in comitate.
Din raportele cetite în adunările co- 

miteteloră administrative cu privire la 
luna lui Februarie estragemă urmă- 
torele :

ComitatulO Turda-ArieșO. S’au estra- 
dată în decursulă lunei Februarie 12 pa- 
șaporte pentru liberă trecere în regatulă 
României. Pagubele pricinuite prin in- 
cendiurl se socotescă cu totulă în 332 fi.

Starea sanitară a locuitoriloră a fostă 
favorabilă. Morburi epidemice au ob- 
venită numai în comuna Lupșa și în 
Turda. In Lupșa a grassată versatulă, 
în Turda scarlatina. In spitalulă din 
Turda au stată sub cură 49, a murită 1, 
s’au vindecată 14. Intre animale epi
demii nu s’au ivită.

In darea directă s’au incassată în 
decursulă acestei luni 19,962 fi. 31ț2 cr, 
rămânendă restanță 260,427 fl. 4G cr., 
în darea militară s’au incassată 469 fi. 
68 cr., restanța face însă 22,697 fi. 13 cr. 
In raportă cu aceeași lună din anulă 
trecută, s’au incassată in anulă acesta 
mai puțina în darea directă cu 3812 fl. 
29 cr., în cea militară cu 516 fl. 89 cr.

Comitatulu Hunedora. In adunarea 
comitetului administrativă, vicespanulă 
raportă, că comerciulă și industria stag- 
neză în acestă comitatu, poporală se- 
răcesce.

Inspectorulă de scole raportase, că 
scola de stată din Sibișelă cu finea lui 
Februarie s’a închisă, din causa lipsei 
de cercetători. Ministrulă de culte și 
instrucțiune publică a redusă cu unulă 
posturile de învățători dela scola de 
stată din Selașulu de susă, rămânendă 
în funcțiune pe viitoră numai doi învă
țători și 2 învățătore, în locă de 3 în
vățători și 2 învățătore. Senatulă șco
lară din Ruși a cerută dela stată ajutoră 
pentru susținerea scolei comunale de a- 
colo, der fiind-că statuii! n’o mai pote 
susține și banii trebuincioșl pentru a- 
cesta nu i-a putută da, senatulă școlară 
șl-a cerută autorisațiă pentru a-șl ridica 
o scolâ confesională în loculă celei co
munale.

Raportulă inspectorului de dare a 
fostă încă și mai tristă. Elă cerii ese- 
cuțiă asupra mai multoră imobile pentru 
incassarea de spese pricinuite cu comas- 
sările. Din darea restantă a 51 comună 
au trebuită să se ștergă 10,000 fl., ca ne 
mai incasabill.

Etă doveclile cele mai sinistre des
pre miseria înfricoșată la care fură a- 
dușl locuitorii acestui comitată româ
nescă sub vitrega stăpânire ungurescă 
de adî. Unu adevărată vandalismă în 
tote privințele și pe tote terenele!

Capriciurile timpului. Inundări
Cil data de 19 Martie n. nl-se scriu 

din Baia de Crișă următorele :
Timpulă în c|iua de astă-dl s’a ară

tată pe aici forte capriciosă. De cu de- 
dimineță a fostă înorată, pe la prânjă s’a 
înseninată puțină și a lucită sorele ; după 
aceea eră s’a întunecată ceriulu, a înce
pută a tuna și a fulgera ca în timpă de 
veră. Ploia mestecată cu puțină grin
dină, ajutate de ventulă puternică, se is- 
besce în ferestre cu mare putere elemen
tară .... Neana de pe valea Crișului, de 
pe la fețe și de pe culmile dealuriloră 
din giuru. mai puțină înalte, s’a topită.

Temperatura s’a urcată destulă preste 
zero. Criștdă de erl seră a începută a 

cresce în măsură formidabilă: pe astă-dl 
dimineță era eșită multă diu alvia sa, 
enundândă ună teritoriu destulă de con
siderabilă. Comuna Bradu pare a fi es- 
pusă mai tare și în măsură mai mare 
corentului acestui rîu capriciosă.

— Totă cu data de 19 Martie ni-se 
scrie din Șeitinu, că Mureșulă și prin 
părțile acele a inundată, t'ăcendă mai 
multe pagube ; două mori le-a distrusă ; 
mai multe obiecte, mai vîrtosă unelte de 
mori se vedeau plutindă pe Murășă.

Intemplărî diferite.
Ni se scrie din Șieitimi, cu data 19 

Martie: „Joi, când venia apa cu gheță 
pe Murășă, ună plngară, Grigoră Gebe- 
leșă, și cu giuere-său, vădendă pe Mu
rășă că vine ună fusă de moră, cu pe- 
ricululă vieții se duseră cu o gondolă 
să prindă fusulă; depărtându-se dela țăr- 
mure, vădură înotândă printre sloii de 
gliieță ceva negreță. Ore ce e ? se în
trebară ei. Credeau că e lupă. Se apro- 
piară cu gondola într’acolo și etă ună 
cerbă de 3 ani sare în luntre, și după 
elă încă unulă de 2 ani, și trei că- 
priore!

Românii noștri lăsară fusulă și a- 
duseră caprele. Tote 5 deslegate le adu
seră și le băgară în casă, unde după ce 
se încăldiră și ’șl veniră în ori, începură 
a mânca fenă. Audindă gendarmii și 
primăria, le luară dela omeni, le duseră 
la casa comunală, unde mergă omenii să 
le vedă. Se dice, că după scurgerea 
apei le voră elibera.11

Incendiu. In comuna Hațegă din co- 
mitatulu Terna vei mari ună incendiu a 
prefăcută în cenușă averea a 7 proprie
tari. Paguba este socotită în 1764 fl., 
dintre cari preță de 850 fl. au fostă a- 
sigurațl.

Convocare.
Despărț.ămentulă I ală Ileuniunei în- 

vfțătoriloru rom. gr. or. din Districtidă X 
Brașovă ’șl va ține adunarea sa generală 
Duminecă in 20 Martie a. c. st. v. în 
școla dela biserica St. Adormiri din Sa- 
talungă și anumită dela 10—121 2 ore a. 
m. și dela 3—5 ore p. in. la care simtă 
invitați prin acesta a participa toți on. 
membri ai acestui despărț. împreună eu 
alte persone amice școlei. Altă invitare 
specială afară de acesta nu se va mai 
face.

Obiectele de pertractare în acestă 
adunare voră fi :

1. Conformă decisiunei și însărcinării 
comitetului centrală ală Reuniunei prin 
hârtia sa, dtto Brașovă, 17 Ianuarie a. 
c. Nro 11, să va desbate tema:

„Cum s/: se propună desemnulă In școla 
poporală ?u (Partea teoretică și partea 
practică), prelegătoră d-lă George Fulea, 
învățătoră la susă numita școlă.

2. Propuneri de sine stătătore. 
Satulungă, 6 Martie v. 1888.

lonfl Dorea, N. Bârsennu,
președinte. secretară.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.“)

Viena, 21 Martie. — Maiesta
tea Sa Imperatultl și regele a cre
ata noulft postu de inspectorii ge
nerala alu infanteriei. Poștală a- 
cesta a fostă conferită principelui 
de Coronă.

Berlinu, 21 Martie- — Reich- 
stagală a primită cu unanimitate 
proiectulu de adresă, precum și 
propunerea de a se aduce ună 
proiectă pentru ridicarea unui mo- 
numentă în onorea împăratului Vil- 
helm. Imediată după aceea Reicli- 
stagulă s’a închisă în urma unui 
ordină împerătescă. Amendoue 
casele dietei prusiene primiră pro
iectele de adresă fără desbatere și 
unanimă.

Telegramă particulară a „Gaz. Trans“
Clnșîll- 21 Martie, 3 ore 20 m. 

După cetirea acusațiunei articuli- 

loră încriminați, procurorulu es- 
dune acusa verbală. Aciisilții, 
pin motivulă, că jurații în pro- 
porțiune de <]ec.e, față de doi, nu 
cuuoscă limba loră română, re
nunță la aperare, fiindu con- 
strînșl. Rogă pe apSrătorulă Da- 
miană să espună din punctă de 
vedere juridică apărarea. llrniCZâ 
O aperare succdsii. Procurorulu 
replică. Apărătorulă duplică. — 
Juriulă se retrage.

Președintele Juriului dr. Nagg față 
cu Bobancu respunde la întrebarea: 
dtfeii e vinovății l cu î da și 
» lllll relativă la dr. Mureșianu CU 
? da și IO nu.

Trihunalulu judecă pe 
Bobancu la 4 luni inclii- 
sore. 50 11. amendă.

Pe dr. Mureșianu ilu a- 
cliită.

Bobancu, ca și procurorulă, in- 
sinuă nulitate.

Dare de seină și mulțăniită publică,
4 (16) Martie 1888.

D-lă Ioană Moldovană, domiciliată 
în BucurescI, înțelegendu despre starea 
critică în care se află scola nostră, dela 
biserica S. S. Archangell din Satulungă, 
a binevoită 3 întreprinde o colectă 
benevolă între amicii și ciuioscuții D-sale 
din BucurescI și din prejură, și a 
ne trimite uuă ajutoră de 163 lei noi, 
adecă ; una sută șesedecl și trei lei noi, 
colectați dela următorii P. T. Domni:

I. Wittels 15 lei, I. Mihalcea 5 lei, 
Matache Ionescu 5 lei, D. I. MartinovicI 
2 lei, Ioniță Stefânescu ,5 lei, Al. N. 
Zisu 5 lei, 1. Bobeșă 5 lei, Radu Golo
gani! 5 lei, Ioană Georgescu 5 lei. P. I. 
Iculescu 5 lei, Christache I. Trandafirescu 
5 lei, Ioană R. Puricescu 5 lei, D. V. 
Păcățianu 5 lei, Theodoră Rădulescu 5 
lei, Nicu Popescu 2 lei, Ioană Ionescu
2 lei. Hie Diunitrescu 5 lei, Ioană Tran
dafirescu 2 lei, Badia P. Tinlescu 5 lei, 
Ioană Munteanu 5 lei, Costache Pave- 
lescit 5 lei, Frații I. Gologană 5 lei, G. 
Bărbuciană 2 lei. JenI 2 lei, I. Bediceană
3 lei, Ioană I Boncotă 3 lei, Nicolae 
Rădulescu 2 lei, Manole G. Vineșă 3 lei, 
Adolfă Wiener 3 lei, Ioană Stefanescu 
2 lei, D. V. Pascu 10 lei, Vas. Pandu- 
lescu 5 lei și colectantulă I. Moldovană 
20 lei.

Suma totală 163 lei noi.
Pentru acestă sumă, Comitetulă pa- 

rochială dela biserica susă amintită se 
simte îndatorată a aduce în numele co
munei bisericescl mulțămită publică a- 
tâtă Dini colectante Ioană Moldovană. 
ca fostă elevă ală scolei nostre, câtă și 
tuturoră celorlalți generoși donatori.

Comitetulă parochială.

Cursuln la bursa de Viena
din 20 Martie st. n. 1888.

Renta de aură 4".................................. 96.75
Renta de liârtiă 5"i0...................................83.35
Imprumutulu căiloră ferate ungare . 149.
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostu ungare (1-ma emisiune) . . 93.80
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare (2-a emisiunei . . 123.75
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostu ungare (3-a emisiune? . . 108.50
Bonuri rurale ungare........................104.—
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.60
Bonuri rurale BanatU-Timișu . . . 103.60
Bonuri cu cl. de sortare........................103.60
Bonuri rurale Transilvane .... 103.70
Bonuri croato-slavone............................ 103.25
Renta de hârtia austriacă .... 77.40
Renta de argintă austriacă .... 79.15
Renta de aură austriacă..........109.35
LosurI din 1860   131.55
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 856.—
Acțiunile băncei de credită ungur. . 269.75 
Acțiunile băncei de credită austr. . 267.90 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă...................................... 99.
Imprumutulu cu premiulă ungurescă 122.25 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului...........................................123.70
Galbeni împărătesei ........................ 5.99
Napoleon-d’orI...................................... 10.05
Mărci 100 împ. germane......................... 62.40
Londra 10 Livres sterlinge .... 127.

Ciirsulu pieței Brașovu
din 21 Martie st. n. 188S

Bancnote românesc! Cump. 8.47 Vând.
Argintă românescă . 8.44
Napoleon-d’orI . . . 10.03
Lire turcescl . . . 11.34
Imperiali................... 10.34
GalbinI................... 5.88
Scris, tone. ,,Albina“6' 10L.—

rn 
U r n ° o n 98.-

Ruble rusescl . . 101.—
Discontulă . . . G’ri-•8",o pe anii.

8.48
5.48

10.06
11.37
10.37
5.92

102.—
99.—

102.—

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Bilanțulu anuală
din 31 Decemvre 1887 alu societății

„ALBI1TA“, institata ie credita și de economii în Sibiiu.
Active.

Cassa în numSraru . . . . ,
Monetă.........................................
Cambie de bancă . . . - .
împrumuturi pe hipotece:
a) în scrisuri fonciare .
b) în număraru.....................

ti. cr.
41,922.81

4.144.93
1,774,281.22

1,086,938.15
86,652.38 1,173.590.53

Credite cambiale cu acoperire hipotecară 191.472.43
Credite fixe.................................................... 94,424.60
Avansuri pe efecte publice.......................... 69.650.40
Credite de cont-curent.............................. - 107.874.05
împrumuturi pe producte.......................... 25.804.47
Casa institutului, realități dela gara Bra.
șovă și diverse realități de vencțare . . 132,483.69

Efecte publice . . ..................................... 225,472.70
Efectele fondului de garanță ale scrisuri-
loru tonciare............................................... 289,888.80

Efectele fondului de pensiuni alu funcțio-
nariloră institutului.................................... 24,552.90

Mobiliară . . . ,.................................... 6.895,36
după amortisare de............................... 689.55 6,205.81

Depuneri la bănci și diverse conturi debit. 105,575.46
fi. 4,267,344.80

Pasive.
Capitală socială
3000 acțiuni â fl. 100..........................

Fondulu de reservă alu acționarii orii . 
Depuneri pentru fructilicare .... 
Scrisuri fonciare de 6°/0 în circulațiune 
Scrisuri fonciare de 5% în circulațiune 
Scrisuri fonciare eșite la sorți în circulaț 
Fondulu de pensiuni ală funcționarilorfl 
Dividende neridicate ....... 
Cambie de bancă reescomptate . 
Interese anticipete pro 1888 . , . .
Avansuri de bancă aust.-ung..................
Diverse conturi creditbre.....................
Profită curată .........................................

a.

300,000.—
59,848.80

2,485,513.82
916,900.—
135,000.—

1,100.— 1,053,000.—
26,003.55

1,560.—
136,652.12
28,561.60

129,500.—
3,483.48

43.221.43

fi. 4,267,344.80
31 Decemvre 1887.

I. St. Șinlnțiu m. p., 
membru alU direcțiunei.

Subsemnatulu comitetu amu examinată bilanțulă presentu și confrontându-lu cu registrele principale și auxiliare ale societății ți
nute în bună regulă, l’amu găsită în consonanță cu aceleași și exactă.

Sibiiu, în 12 Martie 1888. Comitetulu de supraveghiere:
Dr. Aurelu Brote m. p. Michaelii Kabdebo m. p. Cornelius Tobias m. p.

E. Măcellariu m. p., 
membru alii direcțlunei.

Michaelii Kabdebo m. p.

„PERȘEIU",
ASOCIARE DE CREDITU ȘI PĂSTRARE IN SEINI.

CONVOCARE.
Domnii acționari și interesați ai asociărei „Perșeiuu se invită prin acesta la

Adunarea generală ordinară,
care se va ține în Seini la 35 Martie (6 Aprilie) 1888 dimineța la 11 ore în lo- 
calulu associărei.

OBIECTELE:
1. Aștemerea bilanțului originală de pre anulă ală II-lea de gestiune 1887.
2. Hotărîre asupra împărțirei profitului curată.
3. Rădicarea la valore de acțiuni a depositeloră aflătore, după § 9 alinea 

2-a din statute.
4. Alegerea secretarului socială.
5. Eventuale propuneri, după § 20, litera d) din statute.

Din ședința comitetului diriginte ținută în Seini la 30 Ianuarie (11 Faur) 1888. 
Alexiu Berinde m. p., Alexandru Zoicasiu m. p.,

preside socialu. secretarii inter.

------------- CASSEI.
a) In anulă

Intrate: fl. 7861.74
Eșite : fl. 7766.94 [a

MIȘCAREA
1886.

olaltă: fl. 15.638.68

P. Cosma m. p., 
directoru esecutivu.

Iosifu Lissai m. p., 
comptabilu-șeiil.

N. Frateșiu m. p. I. Crețiu m. p.

Opinia Comitetului de supraveghiare, în privința împărțirei prof. curatu.
In vederea §-lui 38 din statute profitulă curatu de fl. 441.76 cr., se opineză 

a se împărți în modulă următorii:
1. Să se dea spre scopuri culturali și filantropice 20° adecă fl. 

în manile curatorimei române bisericescl de Seini, — și anume: 
pre cărți școlare scolariloră seracl din scola română de Seini 
totîî la aceia pre vestminte...............................................
pentru ajutorarea și casuală înmorment. săr. rom. din Seini 
In fonduliî de reservă.........................................................
In urmă, — să se dea după 392 acții ce le avemă, — ca

dividendă câte 60 cr. în suma de....................................................

88.35 cr.

a)

<')2.
3.

fl.
T

n

29 50 cr.
29 50
29 35

11821
a

a

Remanenta cassei: 104.80

b) In anulu
Intrate: fl, 26,652.52 

Eșite: fl. 26,270.38
Rem. cassei: fl. 382.14

1887.

Active.

la olaltă: fl. 52,922.90

CONTULU BILANȚULUI. Pasive.

1 Cassa în numerară...........
2 Valori:

a. Obligațiuni fl. 6770.80
b. Cambiă . . „ 14,754.-
c. Hârtii de valore 84.—|

3 Valorea efect, după inventar
4 Mobiliarul și spesele fun

dare de: . . fl. 296.02
după amortisarea ratei a
2-a de: . . fl. 59.20

O Anticipațiune de cliiriă. . .
6 Interese transitore pe 1888

382! 14

21,608 80
203129

177f6O
550

433 36

1 Capitalulă socială după 392 
acții â fl. 5, plătite . . . . 

2Fondulă de reservă de fl.
19, cu interese cu totă . .

3 Diverse deposite fructificate 
I și interese capitalisate. . .

4 Interesele acestora neridi
cate pănă la 31 Decemvre 

5|Creditulă fix redicată . . ,
6 Cambie reescomptate....
7 Diverse conturi de credită

și mobil, după amor, ratei 2
8 Interese anticipate pe 1888
9 Profită curată.................... ,

22.810169

1960

20 52

3461 -

127 76
3000 —

12,885 —

633 48
281 17
441 76

22,810 69

spese. CONTULU PROFITULUI Șl PERDERILORU venit.
1 S’a plătită diverse interese!
2 Interesele fondului de reser.
3 Pentru tipărituri, timbru,

porto, provisiune cancel. 
și diverse conturi............

4 Contribuțiune....................
5 Amortisarea mobil, rata 2.

> Chiria anului....................
Onorarie și bilete de preș. . 

'8 Profitulă curată . . . ■ . ■ 
I

I

94096
1 52

89
16
20

75
76

1 Din conturi diverse............
2 Diverse interese de împrum.
3Din tipărituri, timbru, pro- 

visiune și penale...............

6281 
1316 59

79884

217X24

Semnată Seini, la 31 Decemvre 1887.
Georgiu Bidea m. p., Alexiu Berinde m. p„ 

cassariu. preside socială.
Alexandru Zoicașii m, p., 

_ _____ , secretarii inter.
Subsemnatulu comitete de supraveghiare confrontândti bilanțulă pre- 

sentu cu cărțile societăței, principale și auxiliare, ținute în bună regulă, le-amtt 
găsită exactă și conformă.

Seini, la 11 Fauru 1888 Comitetulu de supraveghiare:
Lazariî fernea m. p. Angustiiii’i Pelle m. p. Ioane Popii m. p, 

Sigismundtt C'atoca m. p. Onuțiu Murgii m. p.

235 20______ n 
Suma: fl. 441 76 cr.

Seini, la 11 Faură 1888. Comitetulă de supraveghiare :
Lazariî lernea m. p. Augiistimî Pelle m. p. Ioane Popii m. p.

Sigisniundiî Catoca m. p. Onuțiî Muririi m. p.

COHCURStJ.

r>

Pentru ocuparea următoreloru posturi de notari cercuali, și 
anume:

1. In cerculu notarială Branulu inferioru, de care se ținu 
comunele Branu, Predealu și Sohodolfi, care este dotată cu salariu 
anuală în bani parați 400 fl., cuartiru liberă; apoi paușală de can
celaria 16 fl. și paușală pentru încălditulă cancelariei 30 fl.

2. In cerculă notarială nou creată, „Poiana Merului“, de 
care se țină comunele Poiana Meiului și Holbacu, care este dotată 
cu salaru anuală în bani parați 400 fl., cuartiru liberă; apoi paușală 
de călătorie 30 fl., paușală de cancelariă 18 fl. și 6 stângini metrici 
pentru încălditulă cancelariei.

Terminulă de concursă pentru aceste 2 posturi se defige pe 
16 Aprilie a. c. inclusive, eră flilele de alegere se determină pentru 
cerculă notarială dintâiu numită pe 19 Aprilie a. c. în cancelaria 
comunală din Branu; er pentru celă de ală 2-lea pe 26 Aprilie a. 
c. în cancelaria primăriei comunale din Poiana Mărului, totdeuna 
la 10 ore a. m.

Doritorii de a câștiga aceste posturi suntă invitați ca să ’și 
înainteze suplicele încțestrate cu documentele, cari dovedescu cuali- 
ficațiunea recerută prin art. de lege I din 1883 § 6; negreșită pănă 
la terminulă mai susă ficsatu, cu atâta mai vertosu, pentru că su
plicele întârcțiate nu se voru lua în considerare.

Branu, în 12 Martie 1888.

3-3
Alesandru Belle,

protopretore.

Avîsu d-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

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

Totodată facemă cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
avemă din anii trecuțl numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„ Gazetei. “ precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administrațiunea „Gaz. Trans.“„■ «

Numere singuratice din „Gazeta Transilva
niei" â 5 cr. se potii cunipgra în tutungeria I. Gross, 
în librăria Nicolae Ciurcu și Adolf Albreclit.

. /

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


