
REDACȚIUNEA ȘI ADM1NISTRAȚIENEA:
BRAȘOVU, piața mare Nr. 22. 

„GAZETA" IESE ÎN ^FIECARE J?I.
Pe unii anii 12 fior., pe ș6se luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. 

România șl străinătate:
Pe ană 36 fr., pe șese luni 18 fr., pe trei luni 9 franci.

ANULU XLVII.

SE PRENUMERĂ:
la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

ANUNCIURILE:
O seriă garmondfi 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare

SorlsorT nefranoate nu se prlmesou. — Manusorlpte nu so retrămltu.

75. Vineri, Sâmbătă în 19 (31) Maiu 1884.

BrașovU în 18 (30) Maiu.
Organulu de frunte alu Sașiloră ardeleni 

„Siebenburgisch-deutsches Tageblatt" a răspunsu în 
numărulu. său dela 14 Maiu a. c. la articlulu din 
Nr. 58 altî „Gazetei41, în care amu (j'isă că nu ni se 
pare satisfăcătoru modulă, prin care numitulu or- 
gană crede a accentuâ solidaritatea Sașiloră cu 
celelalte popdre asuprite din patriă și l’amă între
bată totodată cu privire la o corespondență apă
rută în „Neue freie Presse“ dela 5 Maiu, dâcă 
crede, că printr’o politică ca aceea, ce respiră din 
acea corespondență țendențidsă, se potă apără cu 
succesă drepturile Sașiloră și se pdte asigură esis- 
tența individuală a elementului săsescu din Ardâlă.

]£tă ce scrie „Sieb. d. Tageblatt:44
„Voimă se dămu ună răspunsu câtă se pdte 

de politicosă și clară „Gazetei Transilvaniei.“ 
Credemu a fi în dreptă să ceremă ca să ni se 
recundscă și din partea Româniloră, că n’amu 
tăgăduită niciodată interesele comune ale națio
nalitățiloră, ce le înțelege „Gazeta11 sub cuvântulă 
„solidaritate,“ ci le-amă representată totdduna 
după modestele ndstre puteri. N’amu cerută 
niciodată pentru Germanii din acdstă țâră alte 
drepturi în privința limbei materne decâtă acele, 
ce amă dori să le aibă și celelalte naționalități. 
Să pdte ca nu toți Sașii se împărtășescă vederile 
ndstre, cu tdte că, pe câtă scimă, nu esistă nici 
ună actă publică din anii din urmă, care să 
justifice afirmarea „ Gazetei. “ Din contră nu numai 
noi, ci și deputății sasi din dietă aă apărată în 
cestiuni de limbă cu aceea-și căldură dreptulă 
celorlalte naționalități. O asemenea atitudine nu 
merită nicidecumă a fi timbrată de-o isolare și 
micinimiă a Sașiloră său, dâcă pdte fi vorba de- 
o isolare, nu atâtă Sașii, cari au apărată punctulă 
de vedere ală tuturoră naționalitățiloră, câtă 
celelalte naționalități, cari n’au sprijinită pe Sași 
în apărarea intereseloră comune cu aplombulă 
trebuinciosă, pdrtă vina acestei isolări. Deputății 
sași în periodulă trecută dietală au apărată mai 
multă ca ori și cine interesele comune tuturoră 
naționalitățiloră. 44

„m adevără ne pare rău de acele întâmplări, 
cari turbură solidaritatea naționalitățiloră. Este 
însă cu dreptu a căuta momentele discordante în 
tabera său numai în tabera săsâscă? Mai trebue 
dre se amintimă „ Gazetei, “ că la desființarea 
constituțiunei municipale săsăsci unii deputați ro
mâni s’au purtată în cameră mai radicală decâtă 
cei mai progresiști șovinisti maghiari și că mai 
târcjiu în universitate âră-și deputați români, 
domnii Păcurariu și Tincu, au dată ministrului 
Tisza mână de ajutoră cu multă zelă la cunoscu
tele măsuri de octroare? Mai trebue dre să amin
timă, că în cele mai multe — nu în tdte! — 
cercuri electorale mixte române-germane majori
tatea alegătorilor^ români s’au unită de obiceiă 
cu contrarii canditațiloră noștri naționali pentru 
dietă?44

„Dâr nu voimă să pășimă pe terâmulă re- 
criminațiuniloră; mai bucurosă amă vrâ să ve- 
demă înmormentându-se tdte disonanțele44.

In fine „Sieb. d. Tageblatt44 declară că nu 
scie și nici nu crede ca corespondența din N. fr. 
Presse44 dela 5 Maiu să fie scrisă de ună Sasă 
și se provdcă la articululă său dela 12 Maiu a. c. 
intitulată „cabinetulă Tisza âi naționalitățile44 din 

care se vede ce părere are asupra relațiuniloră 
atinse în corespondența din cestiune.

Innainte de tdte declarămă, că observările 
din Nr. 58 ală fdiei ndstre n’au fostă îndreptate 
în contra diarului germână Sibiană, cum <|ice 
„Sieb. d. Tageblatt,44 ci amă cerută numai simplu 
unele deslușiri tocmai cu scopă de a câștigă 
claritate și de a înmormânta, de se pdte, disonan
țele , ce din nenorocire esistă între Sași și 
Români, cari după a ndstră părere n’aă numai 
interese comune de limbă, ci totodată mari inte
rese comune de esistență națională și economică.

„Sieb. d. Tageblatt44 are aerulă d’a ne im
pută, că s’au aflată unii Români, cari în Univer
sitate au sprijinită directă său indirectă măsurile 
de octroare ale guvernului Tisza? Ce se (jicemă 
însă noi despre atitudinea deputațiloru dietali 
sași, cari în periodulă d’ântâiu ală dualismului 
au sprijinită cu toții măsurile luate de guvernulu 
ungurescă în contra Ardâlului și a majorității po- 
porațiunei lui? Dâcă și a<ji Ardâlulă geme sub 
o stare escepțională, dâcă Românii nici adi nu 
se potă bucură de dreptulu celă mai cardinală 
constituțională, de dreptulă electorală, atunci, se-o 
spunemă sinceră, isolarea și politica șovăitdre a 
compatrioțiloră noștri sași nu puțină a contribu
ită, că lucrurile au ajunsă așa departe.

Recunâscemă cu plăcere, că în periodulu 
trecută dietală, deputății sași au luată în apărare 
dreptulă nostru de limbă comună, dâr, dâcă mu- 
tadorii Sași, după ce se întorcă acasă, glorifică în 
dările de sâmă cătră alegătorii loră acele timpuri, 
cândă Sașii mergâu mâna în mână cu Ungurii 
în contra nâstră și pe contulă nostru, și espri- 
mă speranța, că acele timpuri se voră reîntârce,' 
cum a făcută deputatulă Zay în Brașovă, acâsta 
— ne va concede „Tageblatt44 — nu este de na
tură de a ne întări în părerea, că deputății na
ționali sași mergu cu noi în tdte cestiunile de in
teresă comună.

Recunâscemă bucurosă și aceea că „Sieb. 
d. Tageblatt44 înaintâză, deși pdte mai încetă 
de câtă ar fi de dorită, pe panta apărărei solidare a 
intereseloră ndstre cumune și că, de cându a pă
șită pe arenă acestă organă, s’au schimbată multe 
spre mai bine în atitudinea politică compatrioțiloră 
noștri sași, dâr ceremă în schimbă ca nici cei de 
la „Tageblatt44 să nu trâcă cu vederea că orga- 
nulă nostru nici odată n’a aprobată procederea 
unilaterală a aceloră, Români, cari spre a se re
vanșa față de Sași, au sprijinită măsurile de oc
troare ale guvernului ungurescu; așteptămu să 
recundscă, că amă combătută totdâuna cu ener
gia escesele acelora, cari au lăsată a fi seduși se 
voteze pentru candidații guvernului, precum amă 
combătută și escesele de intoleranță, ce din ne
norocire au dovedit’o în multe locuri compatrioții 
noștri Sași față de limba și de interesele ndstre 
vitale naționale.

Dâr, cjicemu și noi, în deplină acordă cu 
fdia germană sibiiană: nu voimă să pășimă pe 
terâmulă invinuiriloră, să s’aplaneze mai bine neînțe
legerile și să ne gândimă la mijloculă, prin care 
amă pută apără în unire cu mai mare aplombă 
și cu mai multe șanse de reeșire interesele ndstre 
comune. Spre a ajunge însă la unu bună resultată 
este neapărată de lipsă ca să fimă în clară mai 
întâi u, că pănă unde se estindă aceste interese 

și dâcă nu trebue să schimbămă și unii și alții 
tactica de pănă acum spre ale pută aduce la 
valdre.

Scirl telegrafice.
(Serv. part, alti »Gaz. Trans.<)

Pesta, 29 Maiu. M. S. Regele a plecată 
a sără la Viena. La 10 dre înainte de amâiji 
a fostă ună mare focă la gara de mărfuri a sta
tului ungară.

Berlină, 29 Maiu. — Prințulă Wilhelm s’a 
intorsu adi diminâță din Rusia.

Durbană, 29 Maiu. — Boerii au încoronată 
la 21 Maiu pe Dinizulă fiulă lui Cetevajo, ca 
rege ală țărei Zuliloră.

Viena, 29 Maiu. —• Desbaterile în procesulă 
intentată în contra lui Schaffhauser și Ondra s’au 
terminată. Sentința s’a pronunțată la drele 103/< 
săra. Acusații s’au declarată nevinovați, ca ne- 
fiindă părtași la omorulă lui Hlubek. Schaff
hauser a fostă condamnată la arestu aspru pe 2 
ani, ca unulă ce cu rea intențiune s’a făcută vi
novată negligândă de-a împedecâ comiterea crimei. 
Ondra a fostă achitată.

Mureștt-Oșorheiu, 30 Maiu. — Ministrulă 
de interne a dispusă să se dea celoră 1000 de 
Ceangăi cheltueli de călătoriă.

Viena, 30 Maiu. — Cercetarea în privința 
focului dela Stadttheater s’a terminată. S’a dată 
pe mâna tribunalului districtuală șâse persdne, 
vinovate de negligență condamnabilă.

Parisă, 30 Maiu. — Guvernulă are intențiunea 
să serbeze în modă splendidă aniversarea anului 
1789 în anulă 1889, întocmindă și o esposițiune 
universală în Parisă.

Londra, 30 Maiu. — Conferința egiptână 
se va întruni negreșită pe la 23 Iunie. Până 
atunci se va căuta să se ajungă la o înțelegere 
asupra controlului și marginile ocupațiunii. E 
probabilă, cum se vorbesce, că Pârta consimte la 
propunerea Angliei de a trimite 15,000 âmeni în 
Sudană.

Neapole, 30 Maiu. — Soldatulă Misdea 
care a omorîtă cinci camarazi de ai săi, iar pe 
alți cinci i-a rănită greu, a fostă condamnată la 
mârte de tribunalulă militară.

Cronica qLilei.
Monumentulă M. Sale monarchului, ridicată în Se- 

ghedin, a fostă desvălită în modă sărbătorescă.
* *

Foștii deputați unguri cutrieră comitatele dându-șl 
fie-care socotălă de activitatea sa din cameră în perio
dulă trecută. Precum se scrie de prin comitate, lupta 
electorală va fi furtunăsă între candidații guvernului și 
candidații partideloră antiguvernamentale.

*
Din Agram se raporteză că la 5 Iuniu se va des

chide dieta croată. *
Senatulă română a votată Art. 62, privitoră la 

colegiurile electorale, cu modificările făcute de comitetulă 
senatului. După acestă articolă, sunt 3 colegiurl, în locă 
de 4, cum eră pănă acum. Colegiulă I din fiecare județă 
alege câte 2 deputați, afară de 11 județe cari alegă: 
unulă 5, două câte 4 și 8 câte 3. Colegiulă II alege 
astfelă: Ilfov 9 deputați, Iași 6, două județe câte 4, nouă 
câte 3, cinci câte 2, ăr celelate câte unulă. Colegiulă 
III alege ună deputată pentru fiecare județă, afară de 
optă județe care alegă câte doi.

*
Părechea princiară de corână a monarchiei nOstre 

a dăruită ijice .L’Indăpendance roumaine,* inspectorului 
generală ală musiceloră militare din România ună obiectă 
ds artă în amintirea frumăsei retrageri cu torțe din săra 
de 14 Aprilie.

*



La întâia întrebare D. Vice-comite Gyarmathi răs
punde, că la actulă solemnelă ală arderii diareloră ro
mâne a asistată în persănă nu ca vice-comite, ci ca 
Gyarmathi Miklos, ca Maghiară și ca amică ală tinerimei 
maghiare.

La a doua întrebare răspunde, că de aceea n’a 
interdisă întrunirea studențiloră maghiari, fiindă că n’a 
bstă încunosciințată de ținerea el. Afară de acâsla ti
nerimea maghiară n’a comisă nici ună actă, care să 
orovâce Interzicerea întrunirii loră.

La a treia întrebare Zice următdrele: Societatea 
«Iulia* a fostă închisă la cererea consiliului profesorală 
ală universității, pentru motivulă că, ocupându-se cu 
politica, urmăria o tendință nepatriotică. Ținerea Ma- 
ialului la Gelău a interZis’o pentră că s’a informată, că 
o parte din tinerimea maghiară se pregătia, să mârgă 
acolo și astfelă de bună sâmă s’ară fi întâmplată cioc
niri. Dacă n’ar fi procedată astfelă, numai încape în
doială, că s’ar fi întâmplată turburărl și atunci numai avea 
ocă asemenea interpelare.

D. Coroiană, luândă din noă cuvântulă, după 
ună discursă bine simțită și bine motivată pentru apă
rarea societății literare române «Iulia,* s’a declarată ne- 
mulțămită cu răspunsulă d-lui vice-comite.

Declarațiune.
In afacerea de on6re a d-lui sublocot. în reservă 

Augustină Nicdră și Szâsz Kâroly iun. subscrișii, ca se
cundanți ai d-lui sub-locot., își țină de dat.orință a 
aduce la cunoscință publicului următărele:

Szâsz Kâroly iun., care a vătămată directă pe d-lă 
Nicâră, a fostă provocată prin noi în numele acestuia 
din urmă. Szâsz Kâroly iun. a primită în formă provo
carea, dâr a aflată de bine prin secundanții săi Varrâ 
și Bonis Samuel a trage la îndoiâlă aptitudinea d-lul sub- 
ocot. Nicoră, de și este cunoscută, că până cândă ci
neva e de faptă oficeră, este aptă de a dâ și a cere 
satisfacțiune.

In câtă pentru afirmarea secundanțiloru Varr6 Lâszlo 
și Bonis Samuel, că pe d-lă Nicâră l’ar fi ofensată alții 
înainte de Szâs Kâroly și anume Fâska Zoltan, Bonis 
Samuel, Varrâ Lâszld, contele Teletti Lâszlo, contele Folda- 
agi Lâszlo și Told Gâbor, cari în urmă după provocare 
au declarată acesta în «Koloszvâri Kozlony* din 21 Maiu, 
și că d-lă Nicoră după opiniunea loră ar fi avută să se 
bată mai ântâiă cu aceștia, noi atestămă, că nici d-Iu 
Nicdră, nici noi nu avemă cunoscință despre acâsta și 
chiar șî domnii secundanți își contraZică, de 6re-ce mai 
înainte au declarată într’ună numără din .Ellenzâk,* că 
junimea maghiară n’a vătămată personală pe nici unulă 
dintre Români.

Stândă lucrulă astfelă de sine urmâză, că prin de- 
clarațiunile din «Kolosz. Koszlony din 21 Maiu nu numai 
nu și-au ajunsă scopulă, ci din contră blamagiulă cade 
asupra acelora, cari fără motivă n’au dată d-lui Nicdră 
satisfacțiunea cerută.

Clușiu, 16 (28) Maiu 1884.
Ales. Siandru, Nestoră Varareanti,

secundanții. secundanții.

M. Sa regina României, cu ocasiunea călătoriei la 
Montpellier, are intențiunea să facă studii în Provence.

*
Același! cjiaril scrie că d. M. Zalomit, rectorulă 

universității din Bucurescl, a refusatii de a convocă con- 
siliulă universitară ca să ia măsuri în contra studenții oră, 
cari aă luată parte la manifestațiunile din 28 Aprilie 
și 8 Maiă. *

Din Mureșă-Oșorheiu se comunică, că au sosită acolo 
din sătulă Andreiu din Bucovina 40 de familii de Ceangăi, 
numărândă 247 membri, cu 2 cară.

Bagă semă, nenorociții nu sciu nimică de păța
niile celoră ce s’au reîntorsă deja în Bucovina.

*
Presidiulă camerei de comerciu și industriă din 

Lemberg încunosciințâză că, guvernulă rusă a înăsprită 
în modă însemnată prescripțiunile relative la pașaportele 
călătoriloră din Austro-Ungaria.*

Din Paris se scrie că Mărie Calombier, aut6- 
rea cunoscutei cărți în contra artistei Sarah Bernhard a 
fostă condamnată, pentru acestă scriere, de tribunalulă 
corecțională la trei luni arestă și 1000 franci amendă.

*
Insurgenții din Arabia sudică, cari sunt conduși de 

ună locotenentă ală Mahdiului din Sudană, numără 5000 
de 6menî. _________

Felicitări la adresa ndstră.
Făgărașă, 1 Maiu.

Felicitările ndstre sincere pentru bărbătăsca v6stră 
întreprindere. Curagiu și credință în geniulă românis
mului, care a condusă și va conduce în totdeauna pașii 
«Gazetei/ Mai mnlți Români,

dar nu dintre conducători.

Craiova, 18 Maiu.
Gratuleză redacțiunei pentru scoterea cuotidiană 

a «Gazetei,* care precum a fostă cea dintâia foie româ- 
nâscă în Transilvania, neuitata mea patriă, totă așa a 
fostă ea cea dintâia, care a începută să apară în tote Zi
lele, împlinindă astfelă dorința de multă simțită a Ro- 
mâniloră ardeleni, frațiloră noștri de sânge. Dea D-(jeu 
ca să prospereze în veci! Simeonti Mihăleseu,

profesorQ.

Densușă 23 Maiu.
îți trămită o sinceră salutare românâscă din Valea- 

Hațegului. «Gazeta' este și va fi drapelulă ce ne con
duce în lupta pentru înaintarea gintei nostre române, 
bântuită în continuu de timpuri vitreg.

înainte și nu desperă, căci frații din patru unghiuri 
te voră ajută! Georgiu Densnșann, preota.

Oroiulă-Săcuescă, 13 Maiu.
Vă felicită pentru schimbarea «Gazetei Transilva

niei' în diară cuotioiană. Vă ureză mulți ani la între
prinderea ’mărâță, ca să puteți luptă și apără drepturile 
națiunei nostre. Floriantt Mnntcnesca, parochfi.

Tohanulă-vechiu 19 Maiu.
Cu inima plină de bucuriă vină a vă depune și 

eu omagele mele de felicitare, că v’a ajutată Dumnezeu 
de ați satisfăcută o dorință generală a tuturoră Româ- 
niloră. De sigură multe și mari sunt greutățile D-Vostre. 
Am firma speranță, că laborea D-Vostre nu va rămâne 
nerecompensată nici înaintea lui Dumnedeu, nici înaintea 
națiunei nostre române, care vă stimâză. Mulți, mulți 
fericiți ani vă dorescă din adenculă ânimei!

Toma Sima.
Nasăudă, 23 Maiu. 

Las§-ne se grăimti și noi!
Scumpe compatriote! Nu te putemă părăsi nici 

uită, căci sângele nostru curge și prin vinele D-tale. 
Scrie, căci ce scrii aceea și simțimă. Noi te ascultămă 
și te vomă ascultă, și ne vomă sci face datoria.

Finiculă se desvdltă din cenușa sa. Nrulă 63 ală 
«Gazetei* arsă de nișce mâni dușmane, va fi pentru noi 
neperitoră. Le vomă țînâ minte la toți. Opinca batjo
corită, va face minuni. Trăiăscă opincarii în ciuda hu- 
litoriloră ei 1 Opincarii dcla Naseudii.

MulțămindU din totu sufletulu pentru aceste 
încurăgiătore dovedi de simpatia, doriniu, ca 
urările, ce ni se facă să fiă făcute într’ună căști 
bună!

Corespondența particulară a >Gaz. Trans.*
Glușiu, 28 Maiu.

Astâdi s’a ținută adunarea generală a comitatului 
Clușiu. îndată după deschiderea ședință, d. advocată Iu- 
liu Coroiană a adresată vice-comitelui următărea inter
pelare, pe care a susținut’o și desvoltat’o în lim
ba română:

1. Adevărată e că d. vice-comiteală comitatului Clușiu 
a asistată în personă la arderea tjiareloră române, și de 
ce n’ă luată măsuri pentru împedecarea aceloră turburărl 
provocate și săvârșite de tinerimea maghiară?

2. Cum se face că d. vice-comite n’a oprită întru
nirea studențiloră maghiari, ce au ținut’o în 18 Maiu la 
Mânăștură?

3. Care este motivulă de a interzisă ținerea ședin- 
țeloră societății «Iulia* și pentru care causă a oprită pe 
Studenții români, membrii ai societății «Iulia,* de a serbâ 
Mai alulă proiectată în Gelău?

C. Popă e vinovată, ci faimosulă său adjunctă Csia Elek 
și antecesorulă său, răposatulă Turcea, care fiindă multă 
timpă bolnavă n’a putută lucră, âr cancelistulă Fogaraș;, 
din considerațium, că este bătrână, trebue cruțată, fiindcă 
așa a dispusă d. prefectă.

După mdrtea subprefectului Turcea, se Zice, că au 
rămasă 1000 de acte neresolvate. Csia Elek, în timpă 
de șâse săptămâni câtă l’a substituită, n’a lucrată ni
mică. D. C. Popă, fiindă numită mai ântâiu substitutu 
de suborprefectă totă pe șâse săptămâni, pănă la defini
tiva alegere din 19 Decembre, încă nu le-a putută t6te 
resolvâ singură, căci adjunctulă ce l’a avută a fostă alesă 
a Săcele. Cândă d. Popă a ocupată postulă, a trebuită 
să mârgă din comună în comună timpă de șâse săptă
mâni, pentru ca să le organiseze.

In acestă intervală Csia Elek ârășl n’a lucrată ni
mica. Din vr’o 40 de abateri a resolvată 6, âr celelalte 
s’au găsită, cu ocasiunea controlării, aruncate în archivă. 
Fiindă întrebată, pentru-ce nu le-a resolvată, a răspunsă 
că n’a sciută; la întrebarea că de ce nu le-a înapoiată 
subprefectului, a răspunsă că a ținută de superfluu a- 
câsta. Ironiculă răspunsă ală faimosului Csia s’a luată 
în procesulă verbală de controlare, âr justificarea d-lui 
C. Popă a rămasă literă mdrtă.

In Ziua de 24 Aprile a. c., cândă ordinulă de sus
pendare s’a dată, au sosită din cerculă Branului 16 
membri în frunte cu energiculă preotă Traiană Mețiană, 
ca să protesteze sărbătoresce în contra acestui actă ar
bitrară, der înzadară. In Brană în loculă d-lui C. Popă, 
fu numită subprefectulă din Arpașulă inferioră Alesandru 
Belle.

M’a prinsă mirarea cândă, am cetită în «Siebenb. 
Tageblatt* din Sibiiu, Nr. 3156 a. c., despre adunarea 
generală de constituire a «Reuniunei economice rurale,* 
înființată în Făgărașă, la 27 Aprile a. c., că în comite- 
tulă administrativă figurâză și d-nii Romană, Duvlea și 
Turcu. Acâstă reuniune s’a înființată ârășl cu scopă de 
a maghiarisâ.

In comuna Sâmbăta-inferîdră s’a deschisă în Aprile 
o nouă sc61ă de stată maghiară. In Porumbaculă su- 
perioră esistă deja o asemenea școlă de 2 ani; prin ur
mare, afară de reuniuni patriotice, în centru avemă 1 gim- 
nasiu inferioră și 2 școli maghiare în județă. S’a pro
iectată de curându ca și în comuna Noulă - românescă 
să se clădescă o școlă de stată ungurâscă.

Acestea vi le comunică mai nou din vestita țâră a 
lui Radu Negru.

Deva, 21 Maiu 1884.
Domnulă Ioană Balomiri, jude în pensiune și fostă 

deputată și-a aliată d^dariulă și «Viitorul* și-a găsită 
corespondentele. — Similis simili gaudet. Astfelă publi- 
culă «Viitorului* se pdte așteptă la mari resultate poli
tice și literare. Nu mai puțină vomă profită și noi ceș- 
tialalțl, avâudă cine să ne îndrepte și să ne spună pu- 
rulă adevără.

Fătulă său literară-politică mai recentă, a apărută 
în Nr. 53. ală Viitorului, sub titlulă «Solidarita
tea passiviștiloră“ unde ne arată „convingerea 
propriă" și experiințcle nemijlocite și triste, 
ce le-a făcută autorulă în Deva și în scau- 
nulă Orăștiei.

Pedantulă și imparțialulă autoră însă a uitată să 
spună cine sunt aceia? „cari în gura mare se nu- 
mescă pasiviști și nu participă cu voturile 
loră la alegeri, lucră pe sub ascunsă pentru 
unulă sâu altulă candidată, fie Ungură fie ji
dană* „și cinee acela, care: „îndâmnă pe 
alegători la votare și câștigă voturi româ- 
nescl? — în fine: ce va se Zică pasagiulă: „firesce 
nu pe nimica....“?

Pers6na, ideile și activitatea d-lui I. Balomiri sunt 
cu multă mai cunoscute înaintea publicului românescă, 
decâtă să fie necesitate a ne demite, seriosă cu D-sa în 
polemiă, — a suspiționa și a calumniâ însă nu se p6te 
permite nici d-lui Ioană Balomiri, — deci fără de a re
flectă la celelalte pasagie din articlulă menționată și în 
spețîală la cele ce se referă la corespondințele mele, — 
la cari i s’a dată d-lui I. Balomiri răspunsă chiar în no
tița d-v6stră din Nr. 74. din 1881, — sunt însărcinată 
a declară: că pănă cândă d-lă Ioană Balomiri nu va 
dovedi, că cine sunt acei păcătoși suspiționațl de d-sa în 
Nr. 53. ală Viitorului și nu va arătâ, cu doveZI ne- 
răsturnabile, care dintre pasiviștii dela noi, cândă, 
unde și ce felă de remunerâțiune sâu plată au căpătată 
pentru faptele ce crede d-sa că s’au săvârșită, — pănă 
atunci, Z'că, va trece înaintea ndstră de ună simplu ca- 
lumniatoră. Cassiu.

Corespondența nâstră din Comitate.
Făgărașă, 15 Maiu.

Domnule Redactorul
Mă scusați că nu v’am scrisă de multă despre cele 

ce se întâmplă în acestă nefericită județă. Evenimente 
surprinZătore se petrecă p’aici. Ele sunt pregătite de 
cătră puterniculă prefectă actuală cu ajutorulă unuia 
dintre «mărinimoșii* noștri conducători, care prin rafi
năria lui, scie la fiecare cestiune de interesă publică să-și 
tragă jară la 61a lui. Probă despre acesta ne dă și fai- 
mosulă pactă încheiată cu ocasiunea alegeriloră munici
pale. Ungurii vorbescă p’aici, că advocatulă, care a ju
cată rolulă principală la încheiarea acestui pactă, ar fi 
fostă recomandată de cătră prefectă la ministru, pentru 
ca să capete o decorațiă. Dar totă ei adaugă, că nu 
credă ca să p6tă reuși.

încă în 20 Aprilie a. c., se lățise faima p’aici, că 
subprefectulă din cerculă Branului, d. Constantină Popă, 
va fi suspendată. Faima s’a adeverită, precum sciți, în 
24 Aprilie a. c.; d. Popă într’adeveră a fostă suspendată 
din serviciu și din lefâ, fiindă trasă în cercetare disci
plinară, pentru că, cu ocasiunea controlării oficieloră 
subprefectorale, la finea lui Martie, cu care misiune a 
fostă în deosebi însărcinată d. protonotară Turcu, s’ară 
fi găsită la subprefectura Branului 500 de acte în restanță 
și neresolvate.

Afacerea e încă pendentă și nu scimă ce sfîrsită 
va luâ.

In Nr. 2 ală «Gazetei* amintisemă, că adjuncții de 
subprefectură, numiți de prefectă, voră fi o adevărată 
plagă pentru nefericiți! subprefecțl. Suspendarea d-lui 
Popă ne-a adeverită acesta.

Pe câtă amă aflată, în adevără s’au găsită la sub
prefectura Branului 500 de acte neresolvate, dar nu d.

C cn vc o a,r e.

Onorații membrii, cari compună comitetulă centrală 
ală «reuniunei învățătoriloră gr. or. români din districtulă 
Făgărașului* anume: Daniilă Gaboră din Voila, Petru 
Debu — Șercăița, Petru Marhao — Galați, Ioană Roșea



— Ungra, Ioană Bonea — Cincu-mare, Iacobă Oana — 
Părău, Lazară Comșa — Mândra, Toma Stirbeță — Șu- 
lumberg și Ioană Popescu din Mateiașă în sensulă §-lui 
18 din statute sunt prin acesta convocațl la a Il-a șe
dință anuală a lorii, care se va țin6 în 23 Maiu a. c. 
st. v. la 10 6re diminâță în edificiulă scâlei elementare 
ortodoxe din Făgârașii.

Obiectele de pertractare sunttt:
Revidarea activității desvoltată în prima adunare ge

nerală din anulă acesta a despărțăminteloră tractuall și 
aprobarea concluseloră acelora.

Statorirea materialului, ce are a se pertractă în a 
doua adunare generală din anulă acesta a despărț.ămin- 
teloră tractuall.

Propuneri relative la înaintarea scopului reuniunei. 
Făgărașn, 15 Maiu 1884.
Vicentiu Crama, Nicolau Aronn.

președinte. notariu.

Presa.
Cândă iaă în mână ună 4*arâ, cândă străbată cu 

privirea colonele sale, cândă consideră diversitatea ma- 
terieloră și bogăția notițeloră sale nu potă să nu simță 
puțină mândriă pentru secolulă meu și compătimire pentru 
vâcurile ce nu cunoscură acâstă minune a inteligenței o- 
menescl, creațiunea c a mai extraordinară printre tote 
creațiunile.

Ințelegă societatea fără mașini, fără telegrafia, fără 
miile de miracole, cu cari industria modernă a sămănată 
calea triumfală a progresului, decorată cu atâtea monu
mente imortale, dar nu înțelegă o societate fără acâstă 
carte imensă a presei dîlnice, în care se înregistreză, de 
o legiune de scriitori, cari trebue să fie sacri pentru po- 
poră, bănuelele, suferințele năstre, nedumerirele nâstre 
(Jîlnice, temerile și gradele de perfecțiune ce ajungemă 
în opera de a realisa unu ideală de justițiă pe fața 
pământului.

înțelegă pănă și viața monastică, viața unui omă 
care renunciă la desfășurarea inimei în familiă, pentru a 
se consacră lui Dumnezeu, sciinței, carității, meditațiunei, 
trândăviei chiar, în una din acele insule morale, care 
se chiamă mănăstire: dar nu înțelegă cum omulă să re
nunțe de a ceti ună 4'ăfă, sâ cugete pe fiecare 4' cu 
creierulă omenirei întregi, să simță Ou inima tuturoră ome- 
niloră, să ’și scalde viața sa în ocânulă vieței ome- 
nesci văcjendă cum alârgă pe undele lui vântulă tuturoră 
ideiloră.

Chinesii cei vechi aveau o instituțiune miraculosă, 
o instituțiune de istorici. Intr’ună paiață și încunjurațl 
de grădini, se consacrau în tăcere a scrie istoria fapte- 
loră cotidiane, cu maiestatea severă propriă a judecălo- 
riloră timpului, ai apărătoriloră moralității. Lângă dinas
tia cerâscă a imperatoriloră era acâstă severă dinastiă a 
tribunaleloră. Era mai multă decâtă o magistratură, era 
ună sarcedoțiu, și toți îlă recunoscâu ca pe represen- 
tanții consciințel umane și ca pe emisarii justiției 
divine.

Ministerulă loră se reducea în a sculpta în pagini 
nemuritore, cari trebuâă să se conserve ca legătura ge- 
nerațiuniloră, faptele cele mai importante ale imperiului 
N’a mai fostă altă poporă, care să fi onorată pe sacer- 
doții săi ca acești autori primitivi ai istoriei, care, după 
ce trăi în o copilăria eternă, onoră pe istoricii ei.

Eu (Jitii, că poporele moderne ar trebui totă așa să 
onoreze pe (Jiaristii loră. Din capetele loră pornescă 
raze de lumină, cari se încrucisăză pe orizontă; mulță- 
mită acestoră Capete, popdrele ajungă să-șl formeze ju
decata consciinței umane în tote faptele.

Nu e nimică pasiunea de partidă, fără care pote 
nu se ar înțelege acâstă operă miraculâsă, care ca tâfe 
operele omenescl, are nevoiă pentru a se mișca, de ar
derea unei pasiuni mari.

Nu e nimică tăcerea calculată în unele ocasiuni, 
părtinirea în altele, în justițiă, până și minciună: căci 
din acestă resbelă ală forțeloră intelectuale iese viața 
totală, precumă din umbre iese armonia unui tablou.

Ar fi mai bine să nu fie tote aceste rele, după cum 
ar fi mai bine ca să nu fie infirmități fisice, nici nenoro
ciri personale; dar e atâtă de anevoie să îndreptezl so
cietatea ca și natura, și legile sunt atâtă de complecte, 
pre câtă și legile mecanice ale universului și ale cir- 
cumstanțeloră fatale.

Și e o fatalitate a organismului socială, de care 
se isbesce progresulă în operele cele mari, create pentru 
a ’l împinge înainte, ca trecutulă să iasă cu erorile sale 
și să înhațe instrumentulă fabricată pentru a ’lă dis
truge.

Dacă într’o cj> ar fi chemate la judecată tâte insli- 
tuțiunile, cu care se fălescă tâte poporele și se’ar pre- 
senta, țiindă fiecare într’o mână binele ce aă făcută și in 
cea laltă răulă, p6te că nici una nu să’ar arăta așa de 
curată ca presa și nici una n’ar merita o binecuvântare 
mai drâptă a consciinței umane.

E operă miraculosă opera unui (Jiară, operă de 
sciință și artă. Șase secole abia ajunseră pentru a se 
termina clădirea catedralei din Colonia, și o (Ji e destulă 
ca să se împlinâscă opera imensă a unui (Jiară,

Nu să pâte măsura semințele de vieță, de progresă, 
ce sunt în fiecare foie a corului nemuritoră, care con- 
stitue presa. In ea se află, dela notițele cele mai necu
noscute, până la discursulă, care răsună de pe tribuna 
cea mai înaltă și mișcă tâte inteligențele; în ea se află 
dela repedele sensațiuni ale unui bală până la simțirile 
opereloră de artă, care te ridică în regiunile senine ale 
nemurirei.

Acâsta fâiă miraculâsă, care se numesce (Jiară, 
este enciclopedia ce are o forță necalculată, o sciință a 
cărei forță nu se pote calcula acum de generațiunea 
nâstră; o sciință, care e ca condensarea spiritului unui 
secol ă întregă.

Cândă îmi închipuescă Atena, mi-o închipuescă 
splendidă, cu legiunile sale de sculptori și de poeți, cu 
adunările ale căroră discursuri erau fie-care ună imnă, 
cu cântereții săi; cu acelă teatru ce ave dreptă fundă 
undele mediteranei; cu acele procesiuni, la care luau 
parte virginile grece, încoronate de flori, după sunetulă 
citereloră; cu acele statui, cari înălțau frumosulă ideală 
ală frumseței plastice: cu acele jocuri olimpice, în cari 
caii albi trăgâu, de carulă de aură, pe gladiatorii inar- 
mați de lăncele loră, ca Joe de fulgere; cu scolele ei în 
care să învăță în același timpă metafisică, gimnastică, 
musică și geometriă; cu totă viața ei, cu cultulă frum
seței și ală artei.

Cu tâte acestea mă intristeză înaintea acestei civi- 
lisațiuni, care nu avă diare, căci grațiă farului nu sun- 
temă numai membrii unei cetăți, ci cetățenii lumei.

Lucrători ai presei, omeni modești și obscuri, nu 
ați putută nici odată să măsurați importanța operei vâstre, 
căci, fundă născuțl în mijlăculă ei, o considerați în mo
destia vostră, ca o parte din voi înși-vă. Dar, o 1 fără 
de voi, omenii cei mai iluștri s’ar perde; cele mai mari 
glorii ar fi ca nisce clopote ce ar răsuna în pustiu. Con- 
deele vâstre sunt firele electrice ce unescă diferitele re
giuni ale lumei.

Ideele vâstre sunt ca atâmele aerului, în care res
piră sufletele nâstre; sunt atmosfera morală a globului.

Trebue înțelâsă totă demnitatea acestui ministeră, 
pentru a-lă pută exercita cu totă maiestatea și mărimea: 
este unulă dintre ministeriele cele mai sublime ce pottî 
să fie exercitate de mintea omenâscă. *) Emilio Castelar

Academia Română, 
însciiuțare.

După decisiunile luate de Academia română în se
siunile de până la anulă 1884, concursurile propuse de 
Academiă sunt cele următâreî

1. Marele Premiu Năsturelă-Herescu din Seria B. în 
sumă 12,000 lei, se va decerne în cursulă sesiunii gene
rale din Martie-Aprile 1885 unei cărți scrise în limba 
română, cu conținută de orl-ce natură, care se va judeca 
mai meritoriă printre cele publicate de la 1 Ianuarie 1881 
până la 31 Decembre 1884.

NB. In privința premieloră «Năsturelă-Herescu» se 
pună în cunoscința publicului următârele disposițiuni din 
codicele răposatului întru fericire C. Năsturelu-Herescu: 

»B Premie pentru opere publicate.
,In totă anulă Societatea academică română, va 

«avâ a premia, din veniturile fondului Năsturelă, o carte 
»tipărită originală în limba română, care se va socoti 
«de cătră Societate ca cea mai bună publicațiune apă- 
«rută în cursulă anului.

»Aceste premie voră fi de dâuă specii:
>1. In trei ani consecutivi, d’a rândulă, se va de- 

»cerne câte ună premiu de patru mii lei, No. 4000 L. n. 
«minimumă, la cea mai bună carte apărută în cursulă 
«annlui espirată:

,2. Eră în ală patrulea ană se va decerne câte 
,ună premiu fixă de lei 12,000,carele se va numi »Ma- 
»rele premiu Năsturelă,* operei, care va fi judecată ca pu- 
«blicațiunea de căpeteniă ce va fi apărută în cursulă ce- 
«loră patru ani precedențl. Acestă premiu nu se va 
.decerne unei luc’ărl, care va fi obținută deja unulă
> dintre premiele anuale, decâtă defalcândă dintr’însulă 
>valorâa premiului precedinte.

«Operele cari se voră recompensa cu acâstă a doua 
«seriă de premie voră trata cu preferință despre mate
riile urmălore:

>a) Scrieri seriose de istoriă și sciințele accesorii 
«ale istoriei, preferindu-se cele atingătâre de istoria țări- 
>loră române;

»b) Scrieri de religiunea ortodoxă, de morală prac
tică și de filosofiă;

>c) Scrieri de sciințe politice și de economia soci- 
>ală;

,d) Tractate originale despre sciințele esacte;
»e) Scrieri enciclopedice, precum dicționare de is

toriă și geografiă, în cari să între și istoria și geografia
> României; dicționare generale sâu parțiale de sciințe 
«esacte, de arte și meserii, de administrația și jurispru- 
«dență, și alte asemeni lucrări utile și bine întocmite;

»f) Cărți didactice de o valâre însemnată ca me- 
«todă și ca cuprinsă;

»g) Dicționare limbistice în limba românâscă, mai 
«alesă pentru limbile antice și orientale, adică limba la- 
»tină,§ elenă, sanscrită, ebraică, arabă, turcă, slavonă, 
«vechiă și altele;

,h) PublicațiunI și lucrări artistice de o valore se- 
>riâsă, adecă relative la artele plastice, architectură, pictură, 
.gravură și chiar opere musicale seriâse, pe care aceste 
«tâte Societatea academică română le va pute apreția 
«atunci, cândă îșî va întinde activitatea ei și asupra tu- 
«turoră materiiloră de bele-arte:

,i) Scrieri de pură literatură română, în prosă și 
«în versuri, precum poeme, drame și comedii seriose, — 
«și orl-ce alte opere de înaltă literatură. Acestora mai 
«cu semă așă dori să se acorde Marele Premiu Năsturelă, 
.cândă voră fi judecate ca avândă ună merită cu totulă 
.superioră, spre a se da astă-felă o încurajare mai pu- 
«ternică desvoltării literaturei naționale.»

La acestea se mai adaugă următorele disposițiuni 
luate de Societatea academică.

1. La concursurile acestoră premii se potă presenta 
și opuri preînoite în nouă edițiuni, cari se voră fi retipărită 
în cursulă anului de autori în viâță.

3. După cuprinderea chiar a testamentului, traduc- 
țiunile din limbi străine sunt escluse dela concursă; se 
va face însă escepțiune pentru acele traducțiunl de pe 
opuri streine clasice, cari:

a) seu prin dificultățile învinse ale unei perfecte re
produceri în versuri românescl, voră constitui adevărate 
opuri literare ale limbei române;

*) Poporulfl.

b) sâu pvin anexarea de elucidări și de note știin
țifice, cu totulă proprie traducătorului, îșî voră fi însușită 
meriteie unoră lucrări originale în limba română.

3. Cărțile premiate de Academia română din alte 
fonduri ale sale sâu cele tipărite din inițiativa și cu spe
sele ei nu potă întră la concursă pentru premiile Năs
turelă din seria B.

4. Premiile Năsturelă din seria B., se potă acorda nu 
numai unoră opuri complete, ci și părții unui opă tipă
rită în cursulă anului, cu condițiune însă ca acâstă parte 
să fie de valârea și de întinderea unui volumă și nu de 
ale unei simple făsciâre, (minimumă 400 pag. formată în 
8° garmond).

5. Premiarea unei părți a unui opă la ună con
cursă anuală nu împedică premiarea unei alte părți a 
aceluiași opă la ună concursă posterioră.

6. Opurile anonime și pseudonime voră putâ fi ad
mise la concursulă cărțiloră tipărite, iar autorii loră, 
spre a primi premiile acordate, voră trebui să justifice 
proprietatea loră.

(Va urma.)

Diverse.
Cameră de comerciă și industriă din Brașovă face 

cunoscută, că consulatulă imperială-regală din București 
i-a comunicată, cumcă tribunalulă de comerciă d’acolo 
a declarată în stare de falimentă pe următorii comer- 
cianțl din București: Salamon Iosefă și Radu M. 
Negreană încetândă cu plățile dela 3 Maiu, D. Nack- 
mias et S. Goldenberg încetândă cu plățile dela 7 
Maiu, și firma de pielăriă A. Gănsel încetândă cu plă
țile dela 16 Maiu 1884.

Lioitațiă. Camera de comerciă și industriă din Bra
șovă face cunoscută, că pentru lucrările privitâre la re- 
parațiunile necesare la localurile oficiului și arestului tri
bunalului cercuală regescă din Zărnesci, cari constau în 
repararea lemnăriei ferestreloră, văpsirea ușiloră și fe- 
restreloră, facerea mai multoră uși și capace de tinichea 
la coșuri (urloie), precum și repararea coperișului, se va 
țînâ licitația publică minuendo la 10 Iunie 1884, înainte 
de amâtji dela 8 până la 12 ore în localulă oficiului tri
bunalului regescă din Zărnesci. Condițiunile și devisulă 
de cheli util se potă vedâ la numitulă tribunală cercuală. 
Prețulă, dela care începe strigarea e 237 fi. 50 cr.

Necr ologii. — In Viena a reposată la 22 cur: ve- 
nerabilulă bătrână Ioană Ursu Medvesy cantoră la 
biserica gr. cat. a Sântei Barbare. Tinerii, care în cur
sulă studieloră voră fi avută ocasiune a-lă cunâsce pre
cum și bărbații, cu care a comunicată în carsă aprâpe 
50 ani de activitate ideile și conviețiile sale ajutându-i 
cu sfaturile și îndrumările de lipsă îi voră păstra memoria 
ca ună suveniră agreabilă dorindu-i să odihnâscă în pace.

Schimbare de locuință. — Suntemă rugați a anunță 
că d. Floriană Muntenescu, parochă gr. cat. ’și-a 
schimbată locuința din Șeica-mică în Oroiulă Săcuescu, 
p. u. M. Bandă.

Binefaceri francmasone in Anglia în 1883. — Cele 
trei institute mari filantropice ale francmasoniloră, care 
sunt susținute din contribuțiunile voluntare ale societatei, 
au primită în 1883 suma totală de 55.994 livre sterlinge.
— Din aceștia a primită colegiulă băețiloră 24.895 livrei 
Institutulă binefaceriloră (Benevolenz-Institution) 18.449 
livre, și colegiulă băeteloră 12.650 livre. — Colegiulă 
băețiloră dă mâncare, locuință, haine și educățiune la 
221 băeți; institutulă binefaceriloră dă ajutore anuale de 
40 livre la 172 bărbați, și 32 livre la 167 văduve; âră 
colegiulă băeteloră dă locuință, mâncare, haine și edu- 
cațiune la 239 băete în verstă dela 7 până la 16 ani. 
Băeții esă din colegiulă loră cu 15 ani. In decursulă 
anului s’a concesă 8675 livre în 334 cașuri de lipsă din 
fondulă de binefaceri, care se compune din 4 șilingi pre 
ană luațl din contribuțiunea fiecărui francmasonă din 
Londra, și din 2 șil. din contribuțiunea fiecărui francma
sonă din provință. Afară de aceste binefaceri publice 
se mai facă fârte multe private de membrii societăței 
francmasoniloră cătră frații loră nenorociți în lupta grea 
a vieții.

Furnioa, ca amica pomologului stă la Chinezi, cari 
sunt ună poporă agricolă, în mare vatjă. In provinciile 
meridionale ale Chinei nu arareori bântue portocalii omi- 
dele și vermii. Pentru ca să nimicâscă aceste insecte 
stricăciose, se umplu beșici de porcă și de vită cu fur
nici, se esploatâză dușmănia loră în contra acestoră ji- 
gănii stricăciose. Furnicile se prindă ușoră în furnicarii 
cei mari. In scurtă tîmpă furnicile au curățită arborele 
de tâte insectele. Pentru ca să se potă curăți și ceia- 
lalți arbori de jivinile acestea stricăciose se împreună 
unii cu alții. Furnicile s’au întrebuințată cu succesă în 
contra omideloră și la noi în mai multe rânduri. Fur
nicile cele mari de pădure, princțendu-le în sticle, cari le pu- 
nemă în furnicare, apoi dându-le drumulă pe câmpurile 
cele pline sâu prin straturi, îndată nimicescă acestea in
secte stricăciose.

Ghetele în ajutorulu ideiloră. — Orecine voia să 
scrie. Era de dimmâța și încălțase pantofii. Stândă cu 
condeiulă în mână și frecându-se la frunte, i se părâ că 
nu-i vină ideile în capă. Deodată se sculă dela mâsă.
— Trebue să încalță ghetele, care fundă strimte îmi 
voră aduna în capă ideile.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.



Onraulu la bursa de Vienei
din 29 Maiu st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 122.65
Rentă de aură 4°/0 . . . 92.05
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.70
Imprumutulii căilorfi ferate 

ungare.......................... 142.60
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.60

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 119.—

Amortisarea datoriei căi- 
loru ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 102.60

Bonuri rurale ungare . . 101.75
Bonuri cu cl. de sortare 101.25
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișii.............................. 101.—
Bonuri cu cl. de sortarel00.50
Bonuri rurale transilvane 101.25

Bonuri croato-slavone . . 100.—
Despăgubire p. dijma de 

vinii ung............................. 98.25
Imprumutulii cu premiu

ung.....................................116.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.— 
Renta de hărtiă austriacă 80.33 
Renta de arg. austr. . . 81.35
Renta de aură austr. . . 102.— 
Losurile din 1860 . . . 135.25
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  859.—
Act. băncel de credită ung. 310.— 
Act. băncel de credită austr. 308.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.75
Napoleon-d’ori................ 9.70
Mărci 100 împ. germ. . . 59.80 
Londra 10 Livres sterlingel22.30

Bursa de Bueuresci.
Cota oficială dela 16 Maiă st. v. 1884.

Renta română (5°/0). . . . Cump. 947/a vend. 95V
Renta rom. amort. (5°/0) . . 95 » 95

> convert. (6°/0) . . 98V8 > 1008/,
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . > 32 > 34
Credit fonc. rural (7°/0) . . > 104 , 105V

> H „ (5%) • • 11 92i/2 „ 93V
> > urban (7°/0) . . » 103Va , 104
» » » (6’/o) . . > 99V8 » 100
> > (5°/0) • • » 9O.«/s > 901/

Banca națională a României » 1430. » '
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . » 336.V2 >

« » » Națională . . » 237. » —
Aură > 3.40V2 » 3.40
Bancnote austriace contra aură » 2.07. , 2.09

Cursulti pieței Brașovd
din 29 Maiu st. n. 1884.

Bancnote românescl . . . . Cump. 9.31 Vend. 9.33
Argint românesc .... . . > 9.24 > 9.28
Napoleon-d’ori................. . . > 9.64 » 9.67
Lire turcescl ....... . . » 10.90 > 10.98
Imperiali......................... . . > 9.90 > 9.96
Galbeni............................. . . » 5.62 > 5.66
Scrisurile fonc. «Albina* . . . » 100.50 > 101.50
Discontulă » . . 7—10 °/0 pe ană.

Numere complete din „Gazetă,, 
dela 1 Ianuariu a. c. se mai 
află.

„GAZETA TRANSILVANIEI"
DIARU CUO1IDIANU.

Abonamente
se potu face la 1 și 15 a fie-cărei luni.

Pentru Austro-Ungaria pe antt • 7 12 fl. v. a.
ii» » |2 r> ■ • • 6 77 77
ii

77 77 |4 77 • • • 3 77 77

Se aedrdă abonamente și lunare cu . . 1 77 77

Pentru România și străinătate pe! anti 36 franci
ii

» 7? I2 77 18 77

??
11

77 77 77 |4 77 9 77

Celu mai ușorii mijlocii de abonare este prin man- 
datu postalu+ Abonamentele se plătescii înainte.

Rugămu pe domnii abonați să binevoiescă a ne da 
lămuriți! adresa, ca trimiterea darului se nu sufere nici 
cea mai mică întârziere.

Administrațiunea

Ta® fflHrilm și iiiițiiinilH.
Anunciurl în pag. a IV linia de 30 litere garmond fl.—cr. 6
Pentru inserțium și reclame pag. a III linia ă

• 77 -„10
Pentru repețiri se aedrdă următorele rabate:

Pentru repețiri de 3— 4 ori . . • ♦ 10%
77 ?? >7 5 ^77 * * • • 15%
77

» a__11
77 77 * x X 77 ‘ * • ■ 20%

77 77 77 12-15 ,, . . • • 30%
77 „ „ 16—20 „ . . • • 40%

Dela 20 de repețiri în susu . . . • • 50%
Pentru anunciurl ce se publică pe mai multe luni 

se facă învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai
susu.

Brașovă 1|13 Maiă 1884.
Gazetei Transilvaniei^

AHUHTU.J
MagazinulO de haine

decorată cu medalia de merită pentru fasonulă celă elegantă ală 
haineloră espuse la esposițiunea din Sibiu 1881, se recomandă onor, 
publică cu totă felulă de haine și stofe pentru domni și copii ase
menea și haine de preoți pentru biserică și afară de biserică, după 
moda și fasonulă celă mai nou, cu prețuri forte moderate. Tote co- 
mandele se voră face promptă.

Apelândă la sprijinulă onor, publică română îlă rogă să bine- 
voiască a’lă onoră cu presența Domnieloră loră în magazinulă său 
care se află în

Strada Teatrului Nr. 311.

1-8 Concursă.
Devenindă vacante 10 din ajutârele acordate la învățăcei de meserii în anii trecuțf, se publică 

prin acăsta din nou concursă la 10 stipendii de câte 25 fl. pe ană, menite pentru tineri români, 
cari voiescă a învăță vre-o meseriă, dar mai cu sămă: rotăria, lemnăria (bărdășia) faurăria, măsăria 
(templăria), cismăria, pălărieria, curelăria, șelăria, mașinăria agricolă.

Cererile au se înainta comitetului «Asociațiunei transilvane pentru literatura 
română și cultura poporului română* în Sibiu până la 20 Iunie st. n. 1884. Cererile In
trate mai târețiu nu se voră consideră.

La cerere să se acludă:
1) Atestată de boteză, din care să se vădă, că concurentulă este de nascere română și că 

are celă puțină versta de 14 ani.
2) Atestată scolastică, din care să se vedă, că concurentulă are celă puțină cunoscințele, ce 

se predau în școlele primare din Austro-Ungaria și să cundscă și o altă limbă folosită în țeră, precum 
maghiară seu germană.

3) Reversă dela părinți său tutori, prin care aceștia se obligă, că voră lăsa pre fiii său pupulii 
loră să învețe meseria, la care se aplică, până cândă voră eși sodali cu atestate în regulă.

4) Contractulă în originală său în copiă vidimată, ce părintele său tutorulă concurentului a 
încheiată cu măiestrulă la care învățăcelulă este primită spre a învăță meseria.

Avăndă învățăceii purtare bună în tote privințele, stipendiulă conferită li se lasă în folosire 
până la terminarea învățăturei, ficsată în contractă.

Din ședința comitetului asociațiunei transilvane pentrn literatura română și cultura poporului 
română, ținută la Sibiu în 18 Maiu st. n. 1884.

laeobft Bologa, v.-președinte. Dr. ». P. Bar cian u, secretariu.

BĂCĂNIA BĂCĂNIA

MUNTEANU & MINCOVIGI
BBAȘOVtl, TUȘWABÎT. BRAȘOVtl, TUȘNADtl.
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Firma Munteanu Mmcovici recomăndă on. 
î publici! băcănia din „Tergulu Flosului11 și filiala loru din 
Â* „Strada Teatrului," fiindu bine asortate cu totu felulii de 
vi articole de coloniale, delicatese de vinuri străine și indigene, 
KD precum și cu totu felulu de ape minerale. Tot deodată 
Zk aduce la cunoscința on. publicu, că cu începerea seso- 

nului de băi (3/15 Iunie) a. c. va deschide ărăși o Filială 
T la Băile din TușnadU (totă în vechiulu localu în casele 
v D-lui Kanapassek).

Crede că va satisface pe deplinii cerințele on. pu
blicu brașovenii și ale on. dspețl dela băi, atâtu prin cali
tatea mărfuriloru câtu și prin prețurile ndstre moderate.

Tipografia Alexi Brașovă.

MUNTEANU & MINC0VIC1


