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ZSTon u^’bon.amexitiă.
la

„Gazeta Transilvaniei.”
Cu l-a Iul iu st. v 1884 se începe unu nou abonamentu, 

la care învitămfi pe onorații amici și sprijinitori ai foiei nostre.
AbonameDtulil: Pentru Austro-Ungarla cu posta: pe trei 

luni 3 fi., pe ș6se luni 6 fi., pe uni anii 12 11. Pentru Româ
nia și străinătate: pe trei luni 9 franci, pe șâse luni 18 franci, 
pe unii ana 36 franci.

Rogăma pe d-nii abonați ca se binevoiâscă a-șl reînol de cu 
vreme prenumărările pentru ca trămiterea farului să nu s6 întrerupă.

Administrațiunea .Gazetei Transilvaniei.»

BrașovtL în 26 Iunie (8 Iulie).
Călătorii, cari trecu prin Arddlu și cari cu

noscut țâra acâsta de mai înainte, se miră că, în 
loch de progresu și bunăstare, întelnescă mai pre
tutindeni sărăciă și derăpânare.

Causa este, se <}ice, că în urma construirii 
căilorâ. ferate din Ard 61 ă și de prin prejurulă 
nostru dă îndărătu comerciulă dedrece industria 
ardeldnă nu mai pdte concură cu mărfurile străine, 
ală căroră transportă s’a ușurotă în modă consi
derabilă prin aceste căi ferate.

O fi așa cum se t^ice. Dar, după părerea 
ndstră, nu acdsta este causa principală, care îm- 
pedecă, nu (Jicemă înflorirea comerciului, nostru, 
dar celă puțină mănținerea lui pe o treptă mij
locia.

Neajunsurile cele mai mari vină cbiară din 
partea acelora, cari sunt chiemați să sprijinăscă 
comerciulă cu t6te mijldcele posibile. Ințelegemă 
aici politica comercială și economică a guver
nului ungurescă.

Nu scimă ce să mai credemă, când vedemă 
măsurile ce se iău de cătră guvernă, bunădră 
contra unui ramă fdrte însemnată ală comerciu
lui nostru: în contra comerciului cu lână. Ele 
sunt atâtă de contraijicetdre și atâtă de asupritdre 
pentru cei ce să ocupă cu acestă comerciu, care 
îșl are sediulă mai alesă aici la noi în țera Bâr- 
sei, încâtă cei mai mulțl au venită la ideea, că 
nici considerațiunile de a protege industria de 
lână în Ungaria, nici temerea de importarea bd- 
lei de vite nu este motivulă de căpeteniă, pe care 
se basdză aceste măsuri. Opiniunea publică este 
din ce în ce mai multă aplecară a privi în pro- 
cederea guvernului o lucrare sistematică pentru 
de a nimici cu totulă comerciulă cu lână în par
tea acdsta a țării.

bmenii vădă multe și facă asemănări și dis- 
tincțiuni. Nu numai odată și-a (Jisă unulă și al- 
tulă, că de câte ori este vorba de a se dâ ună 
ajutoră drecare poporaținnei maghiare, guvernulă 
se grăbesce de a luă în considerare cererile ei, 
când însă petenții sunt Români său Sași, cererile 
și remonstrările loră se pună la dosară și acolo 
le uită Dumnecjeu cu săptămânile și cu lunile în
tregi. Se scie însă că în comerciu orele și filele 
decidă, 6r nu săptămânile și lunile. Ddcă e vorba 
de ajutoră atunci trebue să se de grabnică, căci 
ori-ce întârziere, causdză biețiloră dmeni păgubi 
enorme.

Ună casă flagrantă ne stă astăzi înaintea 
ochiloră. Cetitoriloră noștri le este cunoscută, 
că înainte cu trei septămâni s’a oprită deodată 
importulă lânei din România din causa ivirei bdlei 
de vite în districtulă Dorohoiu. In momentulă 
când s’a luată acdsta măsură se aflau pe drumă 
cantități mari de lână pornită de comercianții și 
de economii noștri din Dobrogea. Ddcă aceștia 

ar fi fostă avisațl mai de timpuriu prin consu
latele austro-ungare din România despre măsura, 
ce voiesce a-o luă guvernulă ungurescă, ei ar fi 
stată cu lâna pe locă și n’ar fi expedat’o încdce 
cu drumulă de feră, dedi-ece puteau prevedă 
ce îi aștăptă la graniță.

Părintesculă nostru guvernă însă, se vede, 
că nu s’a gândită la marile neajunsuri și păgubi, 
ce trebue se le sufere aZi comercianții și econo
mii noștri, din causa neprevederei sale. Ceea 
ce însă s’a greșită într’ună momentă de nepre- 
vedere, era cu putință de a să îndreptă, mai 
alesă după ce d-lă ministru a primită atâtă din 
partea camerei comerciale din Brașovă, câtă și 
din partea multoră particulari interesați și a 
altoră bărbați competenți informațiuni esacte, 
că dela Câmpina până la Predeală zacă prin ma- 
gazinuri, prin grajduri, pe sub strășinile caseloră 
și chiar prin cotețe sute de mii de ocale de lână 
menită pentru Brașovă, pentru care proprietarii sunt 
siliți se plătăscă ca chiriă sume fdrte mari. nD6r 
apoi [sumedenia de lână descărcată din vapdre în 
jurulă gărei dela Predeală, acoperită numai cu-o 
pânză sub cerulă liberă, espusă ploiloră celoră 
multe despre care se vaită dmenii, că a începută 
deja a se strica!

In fața acestei calamități guvernului nu-i 
erâ iertată a remâne nepăsătoră, și trebuia să se 
gândăscă la ună mijlocă spre sări în ajutorulă 
comerciului nostru strîmterată. Acăsta îi erâ fdrte 
ușoră a-o face, căci de-o parte lâna ce se află 
la graniță, nu este transportată din ținuturile in
fectate de bdla de vite, ceea ce se pdte constata 
prin atestatele dela veterinarii de prin județe, a 
cărora presentare este chiar obligată, dr de altă 
parte lâna vine închisă și plumbuită în vagdne și 
trece printr’o procedură de desinfecțiune destulă 
de rigurdsă.

Nu esistă dar nici o piedecă esențială, care 
ar pută se justifice susținerea ordinului de oprire 
mai alesă cu privire la lâna care pe timpulă 
cândă s’a dată acestă ordină se află pe drumă.

Așteptămă în fie-care minută să primimă 
scirea, că în cele din urmă guvernulă s’a gân
dită și la interesele comercianțiloră și economi- 
loră noștri, cari când e vorba de contribuții sunt 
puși în rendulă ântâiu.

Sciri telegrafice.
(Serv. part, ală ,Gaz. Trans.*)

Paristl, 8 Iulie. — Consiliulă de miniștri 
a hotărîtă să ceră Chinei despăgubire de răsboiă, 
fiindcă a călcată tratatulă. Despăgubirea va fi, 
să Zi°e) de 250 milidne. Ferry a declarată în 
ședința camerii, că sau luată tdte măsurile în 
contra colerii. Starea sănătății Parisului e esce- 
lentă, de aceea nu e nici ună motivă de a se a- 
mâna serbarea națională de la 14 Iulie.

Touloil, 8 Iulie. — Eri ndpte au fostă 
9 morți de coleră.

Marsilia, 8 Iulie. — Eri au murită de 
coleră 16 persone. In spitalulă improvisatu în 
Marsilia s’au primită în cursulă nopții 20 de 
bolnavi de coleră.

Cronica <Lilei.
Cu mâhnire trebue să spunemă, că magistratulă 

nostru, departe de a fi o adevărată edilitate a orașului, 
observă ună esclusivismă deosebită față cu Românii. Ma
gistratulă nostru nu vrea să scie, că în Brașovă sunt 

totă atâția Români ca și Sași. Ori ce măsură și ori ce 
disposițiune ce o ia, precum e și măsura în contra colerii, 
Româniloră nu o face cunoscută prin organulă nostru. 
Ar trebui să înceteze acestă esclusivismă, cu atâtă mai 
vârtosă, că și Românii contribue în măsură egală cu Sașii 
la t6te sarcinile orașului. Sperămu că se voră în
dreptă lucrurile.

*
Sărbătărea Honterus se va face de cătră institutele 

de învățămentă evanghelice la 12 Iulie st. n., dăcă tim
pulă va fi favorabilă.

*
In adunarea generală a camerii advocațiloră din 

Brașovă s’au realesă pe alți trei ani funcționarii de până 
acum și anume: Iosef Mayer președinte, Ioană Lengheră 
vice-președinte, Kokosi Endre procuroră alu camerii, 
Harmath Lajos secretară și luliu Bachmaier casieră. In 
comitetă s’au alesă: Johann Hintz, Moritz Klokner, Dr. 
Heinrich Herell, Nagy Kăroly, Iosifă Puscară, Karl Schnell, 
Nicolau Străvoiu și Kolozsvâri Albert. Membrii suplențl 
suntă aleși: Borosnyai Daniel, Simionă Demiană, Victoră 
Popescu și Dr. Ignatz Weiss.

*
Societățiloră de asigurare din Austro-Ungaria le 

merge minunată de bine. Funcționarii n’au destule mâni 
să primescă asigurările pe vieță. Tăma de coleră le mână 
apă pe mără.

*
Ministrulă de interne d. Tisza a adresată tuturoră 

municipieloră o circulară, în care le atrage atențiunea asu
pra măsuriloră ce au să ia, ca să se impedece ivirea 
colerii.

*
Preotulu Dionisie cavaleru de Bejană s’a numită 

consiliară consistorială ală diecesei mitropolitane gr. or. 
din Bucovina.

*
Consilierulă curții din Viena, d. I. Klaczko, într’o 

scrisdre adresată poetului parisiană d. Eduardă Pailleron, 
scrie că a observată, că ținuturile cu isvdre petrolifere 
din Galiția au rămasă cruțate de coleră atunci, cândă 
jură împrejură acestă epidemiă seceră mereu la omeni. 
Locuitorii încă au observaLă acesta și cjică că prin acele 
ținuturi nu pote trăi nici o insectă. Densulă dă consi
liulă ca prin spitale să se facă încercări cu abureli de 
petroleu nerafinală.

*
Societatea galițiană de ajutorare «Crucea roșiă< a 

dată pentru inundați 2000 fi.
♦

In Pola au fostă (arestați italianulă Godina și dră
guța lui Gentili, din pricină, că s’a găsită la ei o mă- 
ricică cuantitate de dinamită. Se presupune că dânșii 
împreună au plănuită ună atentată. Cercetările făcute 
până acum însă nu dovedescă nici de cum intențiunea 
ce li se atribue.

*
In comuna St. Petru din Croația ună lupă a muș

cată optă persăne. Abia după o luptă înverșunată doi 
omeni l’au putută sugrumă. Aceștia suntă greu răniți.

*
Pagubele causate de inundările din Galiția se urcă 

la cifra de optă până la 16 milione de florini.
*

Aprăpe de portulă Triestă s’a observată în Zilele 
acestea ună delfină între Miramar și San Bartolo. Peș
tele înainta spre portă.

*
fiarele din Bucuresci spună, că ună comitetă elec

torală ală presei s’a constituită, în care se află «Ro- 
mânulă,* «România liberă,* «România,* «Națiunea* și 
.«L’Independance roumaine.* Numitele cjiare apelâză la 
celelalte colege, rugându-le să se alăture la organisătorii 
loră, în scopulă de a asigură libertatea viitdreloră ale
geri. Din causa acăsta, Duminecă la 1 Iulie se va țină 
în Bucuresci ună congresă ală presei, în care se va ho
tărî atitudinea ce are să se observe la viitărele alegeri.

*
Noulă diară guvernamentală ce va apără în lim

ba română, după mărturirea gazeteloră din Bucuresci 
să va numi: ,Desbaterile.* Va fi tipărită în formată 
mare.



Dfeja ăă și îilcâpută, spunii fiarele din România, a 
veni inginerii nemți să exploreze terenurile Domeniului 
Coronei. Alaltăerl d. Schwartz, inginerii din Transilvania, 
a foștii primita în audiență de M. S. Regele, pentru a-1 
solicită autorisarea să studieze aceste terenuri și să caute 
urmarea minelorîi de cărbuni ce sunt deja în esploatare 
dincolo de Carpați.

*
»Telegrafulă» spune că printr’o decisiune luată de 

consiliula superiorii ala armatei române, mai mulțl so - 
dați și ofițeri bolnavi, vorii fi trămiși cu cheltuâla statu
lui la băile de la Olănescî și la Mangalia.

*
»Posta» află că ministru de răsboiu românii a dată 

ordină urgentă, ca briculă Mircea sub comanda d-lui că- 
pitană Georgescu, care împreună cu elevii scdlei de ma
rină să află acum pe costele Mărei Negre, se fie reîn- 
torsă pănă Sâmbătă 23 Iunie în portulă Constanța. Se 
dice că acestă ordină e motivată de cererile părințiloră 
eleviloră, cari să îngrijescă de colera ivită la Toulon și 
Marsilia.

*
> România» făcăndă tabloulă despre întinderea, nu

mărului locuitoriloră, venitulă anuală și valdrea moșiiloră 
domeniului «Cordnei,* resultă că valdrea fondului e de 
34. 276,000 lei, ăr venitulă anuală, după cum se ia adl 
dela arândași, e de 2.067,521 lei.

*
Dela 4 Iulie 1884 începăndă, se voră notă, în foia 

oficială de cursuri, banii de aură românesci de 20 lei. 
Valdrea loru e egală cu valorea baniloră de aură austriac! 
de 8 fi.

*

In palatulă federală din Bern se va țină dela 4 
până la 9 Augustă conferința păcii internaționale. In 
fie-care din cele șese ședințe va presidâ câte ună poli
tică însămnată, care aparține vre-unuia din marele pu
teri europene.

*
Dela filiala băncei de Francia din Clermont-Terand 

s’au furată 109,000 franci de cătră ună funcționară ală 
ei, Iosif Cristin din Lille. De complice ală lui este acu- 
sată și acterița Margareta Conty din Lorochello.

*
In 4'lele acestea s’a dărimată în Cairo ună minarelă 

ală unei moschee, omorîndă treizeci de persone și ră- 
nindă greu pe mulțl.

*
Guvernatorulă din Algeria a cerută ună credită 

pentru măsuri sanitare. Municipalitatea din Toulon vota 
din nou 50.000 franci.

Representațiunea.
Archidiecesei greco-orientale române din Transilvania, votată 

în sinodulfl archidiecesană din anulă curinte în cestiunea aju
torului de stată.

(Urmare din Nr. 105.)

Ce împrejurări grave au puLută dâ îndemnă Esce- 
lenței Voslre la propunerea unoră măsuri atâtă de aspre, 
prin cari se aruncă asupra autoritățiloră nostre biseri- 
cescl umbra neîncrederei și chiar a suspițiunei, ba să 
atingă în modă atâtă de necruțătoră chiar temeliile au
tonomiei, dreptului și demnității bisericei române, acestă 
sinodă, care totdeuna a controlată modulă distribuirei 
efeptuite prin consistoriu, nu pote află, și nici Escelența 
Vostră n’ați binevoită ale comunică.

Pentrucă deoparte precum testifică actete oficiale 
ale consistorului, acela a urmată la distribuirea acestui 
ajutoră cu totă posibila cunoscință de causă și consciință 
și totdeodată și în conformitate cu p. n. resoluțiunl, con- 
siderândă lipsa de ajutoră, cualificațiunea, credința și 
zelulă în oficiu, și preste totă moralitatea preoțiloră, în
tocmai cum se prescrie în noulă stată, și consciu de co- 
rectitatea procederei sale, îșl pote da sema în totă mo- 
mentulă de motivele aceleia; er de altă parte rațiociniulă 
documentată despre distribuirea efeptuită s’a așternută 
Escelenței Vostre din ană în ană, și după censurarea lui 
esactorală a obținută din ană în ană înalla-Vă luare la 
cunoscință și aprobare.

Ba, ca înaltulă guvernă să aibă garanțiă și mai 
eficace pentru observarea p. n. resoluțiunl, înainte de a 
se face însăși distribuirea, proiectulă aceleia totdeună s’a 
subșternută Escelenței Vostre, și numai după urmata 
încuviințare s’a asignată ajutorulă, s’a ridicai ă din partea 
archiepiscopului, și s’a distribuită între preoțimea archi- 
diecesană — așa încâtă în adevără atâtă consistorulă 
câtă și acestă sinodă este în totală nesciință asupra mo- 
tiveloră, ce V’a condusă la acestă măsură atâtă de asu- 
pritâre pentru noi.

Dacă însă disposițiunea acesta a Escelenței Vdstre 
ar fi basată pe acele informațiunl, cari au pretensiunea 
de autenticitate, luate »dela loculă celă mai competentă,» 
— carele după priceperea ndstră, nu pote fi altulă de- 
câtă însuși înaltulă ministeriu, — ba ca reproduse ,din 
cuvântă în cuvântă» le publică de curendă o foie ro
mână din Budapesta, atunci spre deplina liniștire a Es- 
celenției Vostre grăbimă a declara acele informațiunl de 
nefundate, mance și chiar sinistre; și spre a confirma 
asertulă acesta ală nostru, ceremă binevoitorea-Vă aten
țiune la cele următdre.

Făcândă abstracțiune dela confundarea conceptului 
jinetropoliei» cu ală »archiepiscopiei,« aflătore chiar și 
în rescriptulă ministerială, și in stătută, precum arăta- 

rămă mai susă, precum și a Vicarului archiepiscopescă 
cu secretarulu consistorială ș. a. — confundări, cari de 
altmintrelea ele singure sunt cualificate a produce dubie- 
tate în valorea și credibilitatea informațiuniloră în cestiune. 
Brofundulă respectă ce datorimă Escelenței voslre, ca 
consiliarului celui mai de aprope ală cordnei în acestă 
obiectă, precum și stărei faptice a lucrului, ne silesce a 
declară cu totă francheța: că în generală nu e fundată 
motivulă acela, că la distribuireă p. n. dela 1874 s’ar 
fi urmată o procedere contrarie anume că în lipsa de 
concurențl s’ar fi transpusă întregă suma de 24,000 (I. pe 
mai mulți ani la mâna archiepiscopului din aceea causă 
căui acela n’ar fi făcută disposițiune, ca preoții să-și aș- 
târnă suplicile directă la ministeriu, er cererile intrate la 
consistoriu nu le-ar fi subșternută.

Adeverulă e, că precum atestă emisulă ministerială 
dto. 8 Oct. 1875 Nr. 23,435, Escelența Vostră chiar dela 
începută a-ți aflată de bine a împărtăși directă unele co
mune bisericescl suplicante d. e. Ida mare cu 500 fl. Se
cătura cu 200 II., și a notifica acesta archiepiscopului, 
administrândă atunci la mâna lui pentru preoțime numai 
23,300 fl., și totă asemenea s’a urmată și în alțl ani 
următori.

Că dela consistoriu nu s’a făcută disposițiune a se 
adresa preoții suplicanți pentru ajutoriu cătră înaltulă mi
nisteriu, — ce de altmintrea în altisima resoluțiune nici 
că se demăndă, — este o urmare naturală a pracsei le
gali, ce și mai înainte, anume chiar dela anulă 1861 a 
esistată într’ună șiră lungă de ani, ca adecă împărtăși
rea să nu se facă la cererea suplicanțiloră singuratici, ci 
după ună plană fixată, conformă unui sistemă hotărîtă, cu 
privire la întrega preoțime archidiecesană, în urma pro- 
puneriloră motivate ale protopresbiteriloră și așternute 
ex officio, precum s’a adusă deja la cunoscință Escelenței 
Vostre prin representațiunea archiepiscopescă dto 29 De
cembre 1876 Nr. 3588; suplice însă din partea preoți
loră n’au intrată la consistoriu, precum de acelea nici 
n’a fostă trebuință pe lângă informațiunile și propune
rile oficiale protopresbilerale; decă dar n’au intrată su
plice, lucru pre firescă, că nu s’au putută nici așterne la 
loculă mai înaltă, și așa inculparea, ce se face autorită
ții bisericescl în acestă privință, este lipsită de orice basă 
reală.

Aici — credemă — este loculă a atinge o împreju
rare de însemnătate principală, carea Escelența Vostră, 
precum se vede, o a-ți ignorată cu totulă, și adecă bi
serica, ca o corporațiune morală, ca societate basată pe 
străvechile sale canone și așezăminte, nu se pdte privi 
ca ună conglomerată accidentală de indivizi singuratici, 
ci trebue să se privescă în totalitatea sa ca ună corpă 
organică cu viață propriă individuală. Totă ce privesce 
acestă corpă reclamă în prima liniă îngrijirea lui. De 
aceea și acestă ajutoră dată ei din partea statului, ea 
nu-lă pote privi altmintrea, decâtă ca proprietatea sa și 
respective a preoțimei, ca a unei părți ale sale constitu
tive, carea, fără vătămarea intereseloră vitali ale biseri
cii, nu pdte fi scosă din legăturile organice și disciplinare 
ale acesteia, cum s’ar scote, decă o autoritate, ce este 
afară de sânulă bisericii, s’ar pune se judece asupra tre- 
buințeloră individuale ale preoțiloră și asupra îndreptă- 
țiriii loră de a fi ajutorați.

Chiar și legislațiunea așa a privită acestă ajutoră, 
ceea ce se vede din însăși posițiunea lui la bugetă, unde 
flg ireză ca ajutoră ală bisericei gr. or., și cumcă elă 
dela începută totdeuna așa a fostă privii ă, se vede cu 
deplină chiaritate pe de-o parte din p. n. resoluțiune dela 
1861, care lasă distribuirea lui fără astfelă de restrîn- 
geri la episcopă, respective la archiepiscopă și consistoriu, 
er de altă parte din pracsa introdusă chiar dela începută, 
ca împărtășirea dintr’ânsulă se nu să facă la cereri sin
guratice, ci la propunerea respectiveloră organe oficiale, 
ca cele mai chemate a cundsce mai de aprope împreju
rările și trebuințele preoțimei preste totă. Astfelă a pri
vită biserica acest ajutoră dela începutulă lui și astfelă 
îlă privesce și astădl; și dela aceste vederi, pănă când 
va voi să rămână credinciosă șieșl, nu se pote abate nici 
în viitoră.

Dar tot atâtă de netemeinică, ba chiar greșită este 
mai departe inculparea aceea, că ajutorulă s’ar fi între
buințată in parte și spre alte scopuri, precum spre ilus
trare se susține, că 1000 de florini, destinați pentru ^e- 
minariu, nu s’au folosită pentru seminariu, ci pentru sol- 
virea profesoriloră seminariall. Acesta e ună motivă prâ 
ușoră, pentru a se zidi pe elă nisce conclusiuni atâtă de 
grave, precum se face în casulă de față. Căci cum s’ar 
pute imagina ună siminariu fără profesori, cari sunt o 
parte esențială, constitutivă a seminarului? Dar consis
torulă nici nu a făcută în privința acesta dela 1875 în- 
coce nimică nou. Dotațiunea respectivă s’a dală pentru 
susținerea seminarului, așa dar pentru acoperirea 
trebuințeloră lui curente, er nu ca fondă ne atin- 
gibilă seminarială; și în fine noi nu scimă, a fi 
oslă vre-odată eschisă sau chiară interzisă, fie în 

p n. resoluțiune dela 1861 și 1875, fie în vreo disposi- 
.iune a Escelenței Vostre, întrebuințarea cuotei semina- 
riale pentru ameliorarea salariiloră profesorale, precâtu 
cere trebuința. Dacă totuși atare disposițiune ar esista 
în adevără, si din partea consistorului nostru s’ar fi 
trecută cu vederea : alunei nu înțelegemă, cum pote fi, 
că Escelenția Vdstră ați binevoită a ignora acestă pre
tinsă abnormitate în decursulă atâtoră ani pănâ acum 
pe cândă așternerea rațiocinului anuală va dată totdeuna 
ocasiune, de a vă estinde prețuita atențiune și asupra 
folosirei atinsei subvențiunl.

Dacă mai departe, totă spre ilustrarea pretinsei 
distribuiri a ajutorului spre alte scopuri, se aduce înain
te că din ajutorulă de slatu 10% s’ar fi dată la fondulă 
tipografiei archidiecesane cu scăderea preoțimei: acâsla 
e o aserțiune de totă greșită, deorece acele 10% nu au 
nimică de a face cu tipografia archidiecesană, ci ele încă 
dela începută, în urma unei conînțelegerl frățesc!, a fostă 
resignată ca contribuirl benevole pentru crearea unui fondă 
specială, care în realitate esistă și este destinată esclusivă 
pentru posibila mai bună ajutorare a preoțimei. Ună

actă acâsta de înțelâptă parsimoniă și prelngrjjire, ce 
credemă, că servesce numai spre ondre preoțimei ar
chidiecesane, și nici decum nu putemă presupune, că 
acesta îngrijire pentru viitoră ar fi în contra intențiuni- 
loră părintescl ale Măiestăței Sale preagrațiosului nostru 
Domnitoră.

Că preoții ar fi fostă îndrumați fie prin circulare 
fie pre ori ce altă cale, ca să așternă cererile loră pen
tru împărtășirea prin protopresbiterl la consistoriu, nu 
corespunde adevăratei stări a lucrului, precum s’a arătată 
mai susă. Nici ună circulară nu s’a emisă în sensulă 
pretinsă, dar după cele espuse deja de ajunsă nici a 
fostă trebuință de astfelă de măsuri. Va urma.

Restricțiunea pressei în Ungaria.
„Kolosz vâri Kdzldny“ dela 6 Iulie scrie în

tre altele următdrele:
»In numărulă de Joi ală lui >Koloszvâri Kdzlony* 

amă pomenită despre o forte importănlă măsură a 
micei vecine România, măsură, care și pentru noi 
e interesantă din două puncte de vedere. Ea ne arată 
ântâiu, că în România o agitațiune anlimaghiară n’are 
locă, și ală doilea ne arată, care este datorința unui gu
vernă față cu o astfelă de presă, ce lucrâză cu o pas- 
siune revoltătdre contra unei direcțiuni politice, esprimată 
prin ideea sancționată a statului și prin voința parlamen
tului. Aceea măsură ne mai arată, care este dato
rința unui guvernă, — decă cumva nu voesce să dea 
doveZb că e incapabilă, și prin urmare nedemnă de a 
mănuf puterea, — cândă e vorba de a veghia asupra 
binelui comună, față cu astfelă de organe ale presei, 
cari nisuescă numai a împedecâ mersulă neconturbală 
ală guvernărei și ală mașinei statului, cari surită numai 
neghina, ce jignesce buna înțelegere între cetățeni, cari 
sunt vrășmașe ale păcei, ale ordinei publice și ale lucră- 
rei pacinice.

Se scie, precum scrisesemă, că consiliulă de mi
niștri din România, sub presidiulă regelui însuși, 
luase hotărîrea de a esila din țâră trei publiciști de ori
gine ardelână, din causă, că aceștia au agitată peste mă
sură contra politicei esterne a cabinetului Brătianu, care 
s’a aliată cu Austro-Ungaria și Germania, și pentru că 
acești trei publiciști semână ură în poporă contra unui 
stată, cu care România întreține relațiunl de pretiniă, 
în contra statului maghiară; și pentru că au să- 
mânată discordia în țeră; agitândă contra politicei prim- 
ministrului, în vreme ce acesta nu află mântuire decâtă 
numai în parola ce dânsulă o pronunțase la sosirea sa 
din Viena naintea deputațiunei comercianțiloră români, 
parolă, care Zicea: >Domniloră v’am adusă pacea.» 
Așa a făcută mi ca adeseori batj ocurita Româniă: 
a esilată pe cei trei pubiciștl, pe vrășmașii turbați 
ai nemului nos.tru, cari decă n’au fostă conducătorii, 
de sigură au fostă pricinuitorii demonstrațiuniloră și aten- 
tateloră bucurescene de mai de unăZI.»

„Kolosz. Koz.“ ne spune apoi, că în sesi
unea actuală a dietei ungare încă se voru luă 
măsuri pentru a restrînge libertatea (?) de presă, 
— negreșită din considerațiunl șovinistice ma
ghiare. Pretecste se află, cândă vreai să faci 
rău. Scop ulii este apăsarea naționalitățiloru. 
Acâsta se vede lămurită din următdrele rânduri:

»Scopulă guvernului, continuă >Kolosz. Koz.» este 
a luă măsuri contra urei de rasă, a împedecâ 
lățirea principieloră ce țintescă a se periclitâ siguranța 
averei, principii, cari se manifesteză sub mas
ca antisemitismului.

Scopulă guvernului este de a pune stavilă pans
lavismului, care în Ungaria nordică merge mână ’n 
mână cu antisemitismulă, pentru că Ziarele slovace 
sub influință rusâsca agitâză vehementă contra Maghia- 
riloră; și apoi nu se mai pote suferi, ca Ziarele sâr
besc! din Ungaria se vorbescă peste graniță în țâra 
lui Milan.

Scopulă guvernului este de a pune capătă absur- 
dilățiloră daco-române și a resplăti onestă serviciile 
ce ni le-a făcută România. Numărulă »Gazetei Tran
silvaniei,* ce-lă avemă înaintea nostră, ia în apărare pe 
redactorulă dela »L’Independance roumaine,» pe președin
tele societății >Carpații,« și pe editorulă - tipografă ală 
• Opiniunei publice, și astfelă dinArdelă face opini- 
une publică și dictâză atitudine celoră cu 
gură roșiă (mare) din România. Acâsta încă nu 
se mai pdte suferi.»

Funcționarii și alegerile.
Sibiiu, 18 (30) Iunie 1884.

Ain cetită în multe rânduri atarl corespondințe prin 
Ziare, în cari se afirmă cu multă naivitate și pdte că 
mai adeseori cu fățăriă, cumcă funcționarii — ca unelte 
drbe ale regimului — la comandă potă să lucreze chiar 
contra intereseloră națiunei, cărei aparțină: prin urmare 
la alegeri potă merge cu regimulă, ba suntă siliți chiar 
a face acâsta, și multe de tote, din cari resultă, ca ună 
drumară deosebită pentru funcționarii de naționalitatea



ndsjră, că ei potă face tote i â placulă superioriloră lori, 
lie chiar cu vătămarea inlereseloră mai înalte naționale 
românesc!, de Orece ar fi naturală, că arătându-se și ei 
cu simțeminte curată naționali, ar pute pierde tarte multă, 
postulă, pânea de tote dilele, familia le-ar fi amenințată. 
Mărturisescă sinceră, că pre mine mă indigneză a tari ar
gumente. cari ar dă Românului dreptulă de a fi ori a nu 
fi Română și deci le declară de absurde. Să ne închi- 
puimă o oste gata de luptă, der dispusă de a se lăsă 
să fie tradată de unii individ!. Se pole ună lucru mai 
nefirescă ca acesta? Nu este adevărată, că funcționa
rul ar fi uneltă orbă în mânile regimului; din contră 
elă să bucură de mari libertăți și scutell. Nu este ade
vărată, că ună Română de omeniă ar pute fi silită de 
cătră cineva, a lucrâ contra intereseloră națiunei sale, 
cu alte cuvinte a se renegă. Decă totuși unulă și altulă 
funcționară de naționalitatea nOstră se face uneltă orbă 
a regimului, și desconsiderândă totă ce e românescă, 
nici nu se mai declară de Română decâtă cu mare pre- 
cauțiune și numai între Români, pe cândă între străini 
e numai gură, aruncândă la frase gOle în limbi străine, 
de ți-se face rău; — apoi se scițl, că acela scie calculă 
egoismulă lui mai pre susă de tote: etă-i principiulă de 
viață! Acum ca și spre completarea comediei vină ga
zetele și declară: bieții de funcționari, ei nu potă ține 
cu nația loră, suntă espușl sărmanii. Ce? Au nu sun- 
temă toți espușl? Nu ești și Dta espusă? Cine va mai 
luptă, dăcă vomă declară calcululă și interesulă privată și 
materială de scusă pentru părăsirea stegului? «Fiți soli
dari,* ne <fice mama nOstră, și blastemă pe fiii rătăciți, 
cari o lasă pradă dușmaniloră ei de morte. Ea îndemnă 
pre toți asemenea la luptă pentru esistință. Dar cum 
voră plăcea chiar funcționariloră atari teorii, cari îi de
clară de .sărmani de ei* etc.? Unii se voră și rușinâ. 
căci nu potă sta și ei pe o trâptă cu industriașulă, cu 
preotulă, cu advocatulă, cu mediculă, cu economulă, — 
ci ca nisce invalizi suntă scoși afară din luptă, și pre 
cândă suntă declarați de netrebnici, li-se concede a fi 
trădători — contra nostră. Se pote unu lucru mai ne
logică ?

Speră, că pe viitoriu nu voiu mai întâlni acea 
frasă absurdă, care recunOsce nesoliditatea de caracteră 
ca scusă tocmai acolo, unde, din causa culturei pretinse, 
simțulă națională ar trebui să fie mai învăpăiată, dorulă 
de luptă mai înflăcărată. V.

Din Bucovina.
De lângă Șiretă, 18/30 Iunie 1884.

La noi, alegerile deputațiloră dietall voră urma în 
câteva (}ile; cele ale alegătoriloră — la noi, după cum se 
scie, nu-să alegerile directe — au și urmată în dilele 
acestea în totă țăra, și după cum aucjimă din părțile lo
cuite de Români, interesarea de afacerea acăsta atâtă de 
cumpănitOre, și pentru, binele țării și pentru celă ală po
porului, mai cu semă a celui dela țâră, a fostă de totă 
slabă. Cinci, șese, celă multă dece inși din comune cu 
câte două, trei sute alegători fundamentali, au fostă tați 
câți se duseră la cancelaria satului, de aleseră trei, pa
tru »alegători*. >Aleseră?’ nu rostiră numai acele 
nume, care li-se dictaseră de scriitorulă comunală, 
șciută și cunoscută, de propriulă primară comunală și 
factorulă căpitănateloră din ținută.

Totulă e străină la noi, totulă ne-naturală; pănă 
și acești scriitori comunali, cari sunt ori Nemți, ori alt
ceva; numai nu aceea, ce-i poporulă prin comunele ru
rale ! De a c e e a — ce n’at- fi să creolă cineva — și limba 
oficială a primărieloră comunale, e limba scriitorului 
comunală, nu însă a comunei! Ba, ce-iși mai multă: 
interesele, pe lângă cele personale ale scriitorului, 
sunt cele ale elementului său națională, care sunt repre- 
sentate și sprijinite de comunele nostre românescl de 
țâră, nu însă interesele proprii și adevărate ale acestora. — 
Durere, durere nespusă; dar nu și mirare. Clerulu nos
tru dela țeră, șcie-se din colonele stimatului acestui dia- 
riu, ce amică e ală poporului său și câtă se îngrijesce 
și lucrâză pentru binele și prosperarea lui! Și «Candela,* 
fOia eclesiastică metropolitană din Cernăuți, mai îndrăs- 
nesce să plângă clerulă — din România. Deputății noș
tri, în dietă, cari bine sciu, cine și-n a cui profită în 
țeră esploateză «autonomia comunală*; acești domni, 
aleși de bietulă poporă pănă acum în bună credință, că 
d-loră voră represenlâ interesele și trebuințele acelora, 
cari i-au alesă, au alte griji, între cari unele ori directă 
opuse, ori străine cu cele ale alegătoriloră săi. Acestea 
le constată poporulă, dela anulă 1861, decândă avemă dieta 
nostră (?) și de aceea, ne vedândă elă, nici acele împli
nite de .aleșii* săi la dietă, ce audi, că este misiunea și 
competința dietei și a deputațiloră, și nici promisiunile, 
măcar în câtva realisate, ce i-le dederă „domnii11 can- 
didătorl la deputăția; er din altă parte careva, nici o 
speranță de ajutoră, de mântuire; s’a săturată de .ale
geri* și de vorbele frumose, ce i-le mai vorbescă „dom- 
nii“ candidatorl; de aceea deci acestă și atare indiferen- 
tismă față de alegerile dietall! — Poporulă, bietulă, cum' 
a fostă «scara* străiniloră în țeră «la perele loră*, I 

așa este și astăzi. Așa și «autonomia* Bucovinei, do
bândită de nemuritorii HurmuzăchenI și alțl bărbați 
demni ai noștri autochtonl, cu mari greutăți și oste
neli, așișderea pe basa dreptului autochton i loră 
în Bucovina, prin urmare, și în binele primă ală 
acestora, și acea autonomia a Bucovinei, dică, e aslădl nu 
mai puțină profilulă străiniloră în țeră, decâtă autonomia 
comuneloră în întrâga Bucovină!

Ore cugetă .domnii* deputați ai propriei Bucovine, 
la acestea? cugetă ore „domnii" deputați — toți la aceea, 
că pămentulă Bucovinei, apărată de secuii și răscumpă
rată cu sânge românescă — ce și însuși M. S. Impăratulă 
a recunoscută în diploma „Mărcei Bucovinei, din anulă 
1862 — că, decă acestă pământă nutresce cu dragă as- 
tădl ațâți străini, venițl la — gata în țeră, ar avă sânta 
datoriă, să dea și autochtoniloră săi măcar acele „grații 
legale," ce le oferescă și nu le denegă „articulele funda
mentale de stată ale Austriei ?"

Pole voră cugetă de acum, — dee Ceriulă!
Ir. Pormnliescu.

MSsuri în contra cholerii.
Magistratulă Brașovului, în vederea periculului ce 

s’ar pute nasce prin întinderea colerei asiatice ce a apă
rută în Francia, a luată următorele măsuri polițienesc! 
sanitare:

1. In tote birturile și hotelurile se va îngriji ca 
latrinele să se curețe bine, turnându-se înainte de cură
țire o soluțiune de 1 Kilo vitriolă de feră, și 2 Kilo 
acidă fenică în 20 litri de apă, ca prin acăsta să se 
desinfecteze loculă. In localități mai mici și în case par
ticulare se va face desinfectarea prin aceeași soluțiune 
dar în cantitate corăspundătore mai mică. Grămădirea 
murdăriiloră de bucătăriă și altele, care infectăză aerulă 
nu e permisă nici în curțile birturiloră nici în case pri
vate. Curățirea latrineloră se va face totă la 1.4 dile; 
de asemenea se vâ observa cea mai mare curățeniă pe 
piețele publice, pe strade, în canaluri în edificiele publice 
și în tate casele particulare.

2. Toți călătorii, cari vină la Brașovă, fie că sco- 
bOră la oteluri seu în case particulare, trebue suprave- 
ghiați în privința stărîi sănătății și cașurile de bălă ce 
s’ar ivi se se comunice căpitanului orășenescă.

3. Numai vânejarea alimenteloră și băuturiloru ne- 
^fetămălOre e permisă, oprindu-se vânzarea pOmeloră ne
copte, a legumeloră stricate etc.

Abaterile de la aceste disposițiunl se voră pedepsi 
după legea penală.

Afacerea cu închiderea graniței pentru 
importulii de lână.

Tocmai cândă să punemă cțiarulă sub presă 
aflămă, că guvernulă ungurescă. în cele din urmă 
a dată voie, ca lâna, care a fostu primită îna
inte de închiderea vămiloru se fie liberată, a trece 
peste grăniță. Ce se va face însă cu lâna, care 
s’a espedatu cu o di său cu două său și cu trei 
<jile mai târețiu de închidere, până ce ămenii au 
căpătată scire și ce măsuri a luată guvernulă ca 
ei se fie însciințațl câtă mai curendă despre or- 
dinulă ministrului ? Și dăcă p6te trece lâna es- 
pedată până la 16 Iuniu din județele române 
unde nu esistă epizootiă, de ce să nu p6tă trece 
și lâna adusă din acele județe după 16 Iuniu? 
Nu este și acăsta numai o măsură pe sfertă, care 
nu te lăsa nici să trăiesc!, nici să mori?

Diverse.
Turgenieff. 0 taie rusâscă ne povestesce ur- 

mătorea întâmplare din viața vestitului scriitoră; Intor- 
cendu-se odată Turgenieff din Parisă în Petersburg luâ 
dela cunoscutul^ și neastâmpăratulă nihilistă Bacnin 
ună mărișoră pachetă, să-lă dea scriitorului Krajewskij, 
redactorului dela «Golos.* Turgenieff nu se temu de 
nimică rău și-și împlini făgăduela. Intr’o dimineță însă 
iată că întră în casa sa ună oficeră de polițiă și ’lă ruga 
să mârgă cu elă până în fortăreța Petru-Paulă. Poetulă 
se miră la începută de vorbele ofițerului, se înspăimântă, 
dar în sfîrșită prinse inimă și plecă. La fortăreță Tur
genieff fu dată pe mâna unui colonelă gendarmă, cu care 
stătu o vreme de vorbă. — «Ce șeii d-ta despre soci
etatea secretă N. N. ?« — «De numele ei audă acum 
ântâia Oră* — «Și cu tat.e astea ești organisatorulă și 
povățuitorulă ei.« — «Ba nici de câtă și mâ miră cum 
de pote sâ cugete numai omulu așa ceva!* — .Avemă 
dovedi, că e așa.* — «V’aș ruga dară, sâ mi le ară- 
tați.» -— Colonelulă îi puse dinaintea ochiloră o scisdre 
și Turgenjeff recunoscu în grabă iscălitura lui Bacnină, 
Acesta scria lui Krajewskij, că’n capitală s’a pusă te
melia unei societăți secrete, între ai cărei membri se 
numără și Turgenieff și-lă rOgă să se pună și elă în 
rândă cu distinsulă poetu. Cetindă scrisărea, Turgenieff 
abia se putea stăpâni de mâniă. — «Cunosceți iscăli
tura?* întrebă apoi eră colonelulă. — «Da, o cunoscu,* 
răspunse, poetulă cu hotărîre. — «Apoi cum mai poți 
(jice, că nu eșfi membra ală acestei societății?* — Și 
acum dică, ce amă spusă adineorl. Bacnin a scrisă cea 
mai mare minciună, ce o păte scrie cineva. De cândă 
trăescă, membru în societăți secrete nu am fostă.* 
— «Dar scrisorea lui Krajewskij tot i-ai dato!*............

Poetulă se vădu silită să-șî plece capulă și să intră 
în uri ta închisă re. După câtă-va vreme însă fu scăpată 
de prietinii săi cu influință și nici odată cu Bacnin n’a 
mai stătu de vorbă. — De jarulă, ce te arde odată, 
fugi toiă dăuna.

*
Esecutarea duoră oficerl spanioli. — Despre esecu- 

tarea comandantelui Ramon Mernandez și a locotenente- 
lui Ramon Belles Casanovas, despre cari amă amintită 
erl, avemă următorele amănunte din Barcelona: ,La 27 
Iunie plecară la Gerona 600 de soldați din Barcelona și 
totă ațâța din Figneras, ca se asiste la esecutarea sen
tință pronunțate asupra celoră doi olicei. In zori de di 
trupele se duseră la loculă esecuțiunii, în afară de întă- 
riturile fortăreții, în loculă numită «Las Pedreras.* Acolo 
s’a formală ună careu și s’a procedată la degradarea a 
cinci oficerl: a anui căpitană, a unui locotenentă și a 
trei sublocotenenți, cari fuseseră condamnați la diferite pe
depse. Sentința și-au ascultat’o în ghenunchi, apoi fie
care a trebuită să-și rupă însuși semnulă gradului său, 
fiindă duși după acăsta ârășl înderătă în temniță. Pela 
7 ore și 50 minute, cei doi oficerl condamnați la mărte 
părăsiră citadela pe ună drumă neplană și sucită în or
dinea urmâtdre: ună corporală și doi soldați călări cu 
săbiile scose, patru membrii ai «Frățietății de sânge* în 
capuțele loră, ună individă îmbrăcată în roșiu, alțl «frați* 
cari purtau ună mare «Cristă,* ună despărțămentă de 
soldați cu baionetelo în pusei, apoi cei doi condamnați, 
— locotenentulă înainte, — însoțită fie-care de câte ună 
preotă. Apoi urmă ună escadronă și o secțiă de cava
leria, er procesiunea o încheiau doue cosciuge, aședate 
pe ună cară și pe care condamnații le vedeu la fie-care 
sucitură a drumului. La sosire la loculă de esetiutare 
se comandă: «stați!* și comandantulă pieții repeți de 
trei ori cuvintele: «In numele regelui! Celă ce-șl va ri
dică vOcea, ca sâ ceră grațiă se va pedepsi cu morte.* 
Condamnații pășiră după acesta în careu și, înghenun- 
chiândă înaintea stegului, își ascultară sentința, pe care 
li-o ceti locotenentulă-secretară; apoi sărutară pe Cristosă 
și se aședară pe doue scaune lângă ună mică zidă, în
torși cu fața cătră acesta. Ună membru ală congrega- 
țiunei le dete se bea dintr’ună fluidă, ca sâ le întărăscă 
inima, le legă ochii și apoi sâ retrase; după acâsta con
damnații înbrățișară pe cei doi preoți, cari nu-i părăsi- 
sâră nici ună momentă. Șâse-spre-dece tiraliori din re- 
gimentulă Navara, împărțiț.I în doue secțiuni, se apropiară 
acum la doi-spre-dece pași. O liniște înfiorătore sâ făcu. 
Ună căpitană dete ordinulă de încărcare, apoi răsună 
ună signală de trompetă și puscile pocniră. Medicii pă
șiră la cei doi împuscațl și constatară mortea locotenen
tului ; comondantulă, care rămăsese pe scaună, mai dedea 
încă semne de viață. 0 a doua descărcare urmă și 
totulă se fini. Preoții pronunțară rugăciunea morțiloră 
și trupele se întorseră îndăretă.

*
Conoursulu de călău în Seraievo. — Despre acestă 

concnrsă amă pomenită și noi într’unulă din numerii tre- 
cuți. Să mai 4'cemă o vorbă de elă. Numărulă con- 
curențiloră n’a fostă — după cum se credea — neîn
semnată. Intre ei se înșiră și ună cavaleră de Sey- 
fried precum și Ga rolă Se lin ger, cari au studiată 
meseria loră la Willenbacher, călăulă Vienei. Selinger 
s’a și supusă unei probe făcute în Bosnia la Dolnj-Tuzla. 
Elă fu chemată adecă să spânzure pe criminalulă Iovo 
Wilic, pe care faptele rele l’au dusă pe calea furciloră. 
Willenbacher funcțiună ca comisară trimisă acolo din 
partea stăpânirei și lăudă dibăcia și priceperea școlarului 
său; er’ în testimoniulă, scrisă de președintele tribuna
lului din Dolnj-Tuzla, sâ puse lămurită, că Selinger a se- 
vârșită uciderea «cu îndemânarea, ce se aștepta dela elă 
și în chipulă celă mai umană! — Cândă va ajunge 
<5re omulă să prețuâscă, după cum să cuvine pe omă!?

*
Memcriă rară. — Germania și Olanda sunt pusă 

în uimire de esercițiile mnemonice ale lui Filipă Roth. 
Roth e uuă copilă abia de 9 ani și face în minte soco
teli de câte oplă cifre intr’o vreme așa de scurtă, încâtă 
cu condeiulă nu poți să te ținl de elă. In câte-va secunde 
scăte rădăcina cuadrată și cubică din bilione și trilione 
er’ cifrele îi curgă din gură ca dintr’ună isvoră nesfârșită 
însemnată este, că până la 2x/4 ani elă nu pută rosti 
nici o vorbă, așa că omenii socoteu, că e mjită. După 
unu pătrară de ană începu fără de veste a grăi și cândă 
era de șese ani talentulă său se dovedi și se pronunță 
cu mai multă putere. Unii învățșLțl au cercată, să dea 
o esplicare acestui fenomenă, dar resultatele, la cari au 
ajunsă diferă forte multă unele de altele.

Bibliografia.
«Scola Practică,* magazină de lecțiunl și materii 

pentru instrucțiunea primară, deVasilie Petri, tomulă 
III. Nr. 3 pe Iuniu a apărută deja și conține: Adunarea 
generală a .Reuniunei Mariane.* Adunarea generală a 
«Reuniunei învățăloriloră români gr. cat. din giurulă Gher
lei.* înmulțirea cu numeri decimali (urmare.) Regula - 
mentă pentru esamenulă de maturitate (bacalaureată) 
— Bibliografie. — Abonamentele, cu 3 fl., pe anulă 
întregă, se Iacă la redacțiune în Năsăudu (Nassod, Tran
silvania.) — Esemplare complete, se găsescă nu numai 
din tomulă 111, ci puține și din tomurile precedente.' — 

„Drepturile omului," revistă politică și socială apa
re odată pe lună în BucurescI sub redacțiunea lui C. A. 
Filitis. Revista să va ocupa și interesa de întrega con
stituire a societății, după cum dovedescă și materiile 
tratate în primulă său numără, de pildă: Proprietatea 
individuală asupra pământuriloră. — Relele obligativității 
căsătoriei religiose. — Recunoșterea identității indivi- 
(filoru condamnați, scăpaț! și reprinșl. — Legea din 
1881. contra străiniloră și art. 24 din Constituțiune precum 
și vre-o patru alte articole mai mititele. Revista e vred
nică de recomandată.

Editoră: lacobft Mureșiauu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.



ZEtațioeiziiVL
despre contribuirile în urma (apelului încurse în favârea 
fondului pentru înființarea unei scdle române de fetițe în 

în Clușiu.
(Fine.)

Ioană Șiagău sodală de păpucară în Betlenă 50 cr., 
Georgiu Moldovană sodală de rnăsară în Bellenă 50 cr., 
Petru Moldovană primai ti în Betlenă 50 cr., Dan. Mol
dovană diurni stă pretorială în Betlenă 50 cr., Basiliu 
Candriană papucară în Betlenă 30 cr., Teodoră Puiu co- 
jocară în Betlână 20 cr. Suma 11 fl. 55 cr. v. a.

f) Dela multă on. d. protop. în Secadate Demetriu 
Cutcană, membru ord. 2 fl. pe a. c.

g) Pre lista Nr. 823 prin d. notariu cerc. îu Alma- 
șulă-mare Iuliu Poruțiu dela p. t. dd.: ore-cine 1 fl., 
Floriană Petrană în Almașielă-m. 1 fl., Ioană Galișiu în 
Cuzăplacă 30 cr., Ieronimă Poppă în Molosigă 30 cr., 
N. N. 50 cr., Petru Poppă în Secuienă 50 cr., Gabr. 
Condoră în Călata 50 cr, Nicolau Molnâr în B.-Hunyad 
2 fl. (făcându-se membru ord.), Fârnetă în Vâlcoulă-ung. 
40 cr., Ioană Pintye în B.-Huedină 50 cr., Kabos în T. 

Sztkirâly 20 cr,, Tordai Samu in Nireșiu 20 cr., SzapOs 
Gyula în M. N. Sombor 20 cr., Besenyei în Hidalmâs 
30 cr., Alesandru Marincașiu în Nireșă 2 fl., Verona Si- 
mocă în Restolțiu 60 cr., Simeone Marincașiu în Bog
dana 50 cr., Ana Marincașiu în Bogdana 1 fl., Ioană 
Simocă în Restolțiulă deșertă 20 cr., MichaJă Bohățelă 
în Zamă-Sâncraiu 50 cr., Georgiu Tulbure în Fildulă-super. 
1 fl., Petru Olariu în Hodișiu 30 cr., Teodoră Popoviană 
în Dineu 20 cr., Georg. Boca în Fildulă-sup. 20 cr., Gabr. 
Sursu în Fildulă-sup. 50 cr„ Ioane Martină în Fildulă de 
mijlocă 20 cr., Ioană Hornya în Stana 50 cr., Veronica 
Martină în Fildulă-de-mijlocu 30 cr., Elisabeta Bicană în 
Boană 40 cr., Ioană Andreiu de Domșia în Rachișiu 
50 cr., Ioană Petrișoră în Bologa 1 fl., Pâlfine Karâcsonyi 
Iulia în Șiomboră 50 cr., Emanuelă Moceană în Alma- 
șiulă-m. 1 fl., Iuliu Poruțiu 6 fl. ca tacsă de membru 
ord. pe trei ani. Suma 25 fl. 30 cr. v. a.

h) Frâ stimatulă d. medică de scalde ală scaldei 
dela Graefenberg în Silesia, dr. Ioană Hosană, se face 

membru fundatoriu, promițendă a răspunde tacsa de 100 fl. 
în luna lui Septembre a. c.

Suma rațiocinieloră precedențl 1621 fl. 43 cr.. a 
celui de față 171 fl. 10 cr.: laolaltă 1792 fl. 53 cr. v. a.

Primescă generoșii contribuitori mai susă numiți 
cea mai ferbinle mulțâmită din partea comitetului Reu- 
uninei fondului nostru, și afle ca Români și Române cea 
mai adevărată recompensă a faptei loră nobile în con
știința și încredințarea, că sacrificiulă dd-loră sale adusă 
pre altariulă crescerei generațiunei rom. fragede preste 
tolă, eră în speciale a celei femeiesc! între împregiurările 
nbstre de adl este din cele mai recerute, mai salutari, 
mai binecuvântate, ca unulă, care de bună semă va aduce 
națîunei române din acâstă patria procente și fructe în
miite.

Din ședința de comitetă a «Reuniunei fondului p. 
înf. unei scdle rom. de fete în Clușiu țânută la 10 Aprile, 
— Clușiu, in 29 Iuniu n. 1884.

Președintele Reuniunei: Cassarulă Reuniunei:
Alesandru Bohațielu. Iuliu Coroianu.

Cursulu la bursa de Viena
din 7 Iulie st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 122.05 
Rentă de aurii 4°/0 . . . 91.20 
Rentă de hârtiă 5»/0 . . 88.20 
Imprumutulii căilorO ferate

ungare.......................... 142.75
Amortisarea datoriei căi-

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

Amortisarea datoriei căi-
lorti ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 117.75 

Amortisarea datoriei căi-
1 orii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 102.10 

Bonuri rurale ungare . . 101.50 
Bonuri cu cl. de sortare 101.25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt...............................101.—
Bonuri cu cl. de sortarelOl.— 
Bonuri rurale transilvane 101.25

Bonuri croato-slavone . . 101.—
Despăgubire p. dijma de

vină ung.........................99. —
Imprumutulii cu premiu

ung...................................115.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.10 
Renta de hărtiă austriacă 80.45 
Renta de arg. austr. . . 81.45 
Renta de aură austr. . . 102.95 
Losurile din 1860 . . . 134.80
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  854 —
Act. băncel de credită ung. 301.50
Act. băncel de credită austr. 301.15 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ..... 5.76
Napoleon-d’orI.................. 9.607a
Mărci 100 împ. germ. . . 59.55 
Londra 10 Livres sterlinge 121.85

’ 1 1 f=>

Bursa de Bucuresci.

Discontulă

Cota oficială dela 22 Iunie st. v. 1884.

Renta română (5%). . . • Cump. 931/a vând. 943/i
Renta rom. amort. (5°/0) . . » 931/* , 957a

» convert. (6°/0) . . > 96*/a > 977a
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 33 > 33’/a
Credit fonc. rural (7°/0) . . > 1027a » 1057a

> „ ,, (5°/o) • • H 90 ,, 93
» » urban (7°/0) . . » 101 » 105

, (6%) • • » 97Va » 101
> (5°/o) •_ .• » 87?/a ’ 907a

Banca națională a României » 13.89 »
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 328. >

< » » Națională . . 235. » 2367a
Aură.................................... • » 4 55. » dA/g
Bancnote austriace contra aură > 2.07. , 2.09

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

Cursulu pieței Brașovu
din 8 Iulie st. n. 1884.

Bancnote românești . . . Cump. 9.24 Vând. 9.25
Argint românesc .... » 9.20 » 9.24
Napoleon-d’orI................. 9.67 » 9.69
Lire turcesc!..................... ♦ • * 10.90 > 10.96
Imperial!......................... » 9.90 > 9.96
Galbeni............................. . * .5.63 > 5.67
Scrisurile fonc. «Albina* . • • * 100.50 > 101.50

7—10 °/0 pe ană.

rxr Acei domni abonați ai noștrii. cari au plătitti prețuit! abonamentului pe unu jumătate de anti său 
pe urni anu, înainte de l-a Aprilie a. c. sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatu dela 1 Aprile c„ care
pentru Austro-Ungaria face 2 fl„ er pentru România 8 lei. s»a 

ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANSA

M annmrilorn si irtnilors
î r

în „ Gazeta Transilvaniei.*6
Anunciuri în pag. a IV linia de 30 litere garmond fl.—cr. 6 
Pentru inserțiuni și reclame pag. a III linia ă . „ —„10 

Pentru repețiri se aedrdă următdrele rabate:
Pentru repețiri de 3—- 4 ori .... 10°|0

77 77 77 5-- 8 77 .... 15°|o

77 77 9--11 77 .... 20°|0

w 77 77 12--15 77 .... 30°|0

77 77 16--20 77 .... 4O°|o
Dela 20 de repețiri în sust! • ’. . . . 50°|0
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni 

se facti învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
susă.

Brașovt! 1|13 Maiu 1884.

Eu Wîlhelmîna Rix
declară în publică, că ca veduvă a re- 
posatului Dr. Pix sunt singura pro-

ducătore de pasta Pompadour veritabilă și ne
falsificată.

Acdstă pastă renumită,, cunoscută de 100 de ani chiar și în cer
curile cele mai înalte, face se dispară, pe garanțiă, pistrui, pete, de ficatU, 
sgrăbunțe, pete de versata, coji, nasuri roșii, și mâni roșii, c’unu cuventă 
tdtă necurățenia din față. Atestate de totă feliulă dela profesori însem
nați asupra bunătății și, că e nevătămătdre aedstă pastă, sunt depuse în 
destilariă la vederea flăcăruia. Pasta dă o coldre prdspătă pielii și o 
fineță deosebită, o netezesce și feresce pe omu de crețe până în cele mai 
adânci bătrânețe. Actistă pastă în gura poporului, numită pastă minunată 
este cu deosebire preferită de cătră damele vienese, căci succesele ei sunt 
surprimjAtdre. Prețulu în pachete sigilate 1 fl. 50 cr. cu instrucțiune 
cu totă. Fără sigilulă și subscrierea lui Dr, Rix să nu primiți pasta.

Wilhelmina Rix, văduva doctorului.

Wieii, Stadt, Adlergasse 12, im eigenen Hause, 1 Stiege, 1 Stock.

In Transilvania:
JLlba-Iulia, Farmacia Sieg. Michellyes; Clușiu, Farm. Vicol. Szeky-

3-30 Magazîiiu de încălțăminte
„CISMA ItOȘIE“ Strada Căldărariloră 540.

Comande după măsură 
se voru efectua din materialii solidă, 

și cu prețuri moderate.

Subscrisul!! am ondre a recomandă onoratului pu

blică, Magazinul!! meu de încălțăminte pentru bărbați, 
dame și copii, cu prețurile cele mai moderate.

Asemenea recomându onoratului publică deposituliî 
de pălării pentru bărbați și copii cu prețuri reduse.

Comande pentru străinătate 
se primescă și se efectui&ză 

promtii și cu prețuri moderate.

G. Or ghid anu.

Tipografia Alexi Brașovă.
i,


