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„Gazeta Transilvaniei.”
Cu l-a Iuliu st. v 1884 se începe ună nou abonamentu, 
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Rogămti pe d-nii abonați ca se binevoieseă a-șl reînoi de cu 
vreme prenumărările pentru ca trămiterea farului să nu să întrerupă.

Administrațiunea >Gazetei Transilvaniei.»

Brașovu în 27 Iunie (9 Iulie).
Trebue se cadă așadâr și Academia de 

drepturi din Sibiiu sub asprele loviri ale maghia
rismului violentă. încă unu institutu de cultură, 
menită, mai alesă pentru poporațiunea săsâscă 
și română din Ardâlu, va fi dărîmată în curândă 
de ciocanele nivelătdre ale politicei de distrugere 
maghiare. Ca ună ală doilea Nero, domnulă 
Tisza voiesce se dărîme cu desăvârșire tdte re- 
mășițele vechiloră ziduri, îndărâtulă cărora se adă
posteau multă puțină elementele nemaghiare, pen
tru ca din ruinele loră să clădâscă o cetate cu totulă 
nouă care, ca și Seghedinulu reconstituită, să servescă 
numai spre înălțarea gloriei lui și în care să se 
contopâscă tdte elementele mici și mari, vechi și 
nouă formândă o Maghiariă uniformă, una și ne
despărțită.

Idea conducătdre a activității nivelătdre și 
centralisătore, ce-o desvdltă d-lă Tisza cu ai săi 
de optă ani încdce, este: Statulă suntemă noi Ma
ghiarii, Iota ce esistă în stătu trebue se servescă 
dar numai scopuriloră nostre. Totă ce pote Jolosi 
spre întărirea celorlalte elemente ne este contrară 
nouS, prin urmare dușmană statului maghiară.

Acâsta este așa numita „idea de stată un- 
gurescă,“ acesta este bălaurulă, căruia i se sa
crifică totă ce nu e maghiară, totă ce nu ser- 
vesce planuriloră de maghiarisare. Desființarea 
Academiei de drepturi din Sibiiu o dovedesce.

Cei ce nu sunt informați despre organisa- 
țiunea Academiei din Sibiiu și despre fasele prin 
cari a trecută, voră fi de părere, că ea a fostă 
săsăscă său românâscă și că de aceea a hotărîtă 
guvemulă de a-o șterge de pe fața pământului.

Nici vorbă de așa ceva. Odinidră, când Ar- 
ddlulă se bucură încă de autonomia sa, limba 
de propunere în Academia de drepturi din Sibiu 
a fostă germană. Insă curândă după ce au ajunsă 
Ungurii la putere, profesorii nemți fură alungați 
și limba maghiară fă introdusă în Academia. 
Ce putea guvernulă cere mai multă decâtă atâtă ?

Elă cerea mai multă. Nu îi ajungea că 
dreptulă se învață în limba ungurdscă, ci ceea 
ce dorea elă era ca studenții dela Academiă, pe 
lângă aceea că deveneau iuriști unguri, să mai 
aibă și sentimente ungurescl, pentru ca se pdtă 
servi cum se cade ideei de stată maghiară. In 
Sibiiu însă sunt numai Sași și Români și aceștia 
își iubescă limba și naționalitatea; era dâr im
posibilă ca studenții sași și români dela Acade
miă să-și pdrdă sentimentulă loră națională în 
mijloculă Sașiloră și ală ' Româniloră. Sibieni. 
Ce folosă puteau aduce maghiarismului stu
denții în dreptă din Sibiiu dâcă ei să simțeau 
nu ca Maghiari, ci ca Români și ca Sași?

La întrebarea acâsta maghiarismulă violentă 
a răspunsă cu desființarea de faptă a numitei 
Academii.

Cine nu crede se cetescă articlulă ce-lă re- 
producemă mai josă după „Egyetertes.”

Oposițiunea maghiară are meritulă de a 
spune pe față, ceea ce ascunde iesuitismulă gu
vernamentală. Așa și acum organulă stângei 
estreme ne arată adevăratele motive, ce au pri
cinuită desființarea Academiei din Sibiiu.

„De ce să crescemă noi Români și Sași în
carnați pe banii statului maghiară cândă scimă, 
„că vrășmașulă e cu atâtă mai periculosă cu câtă 
„are mai multă sciință?“ De ce se facemă noi 
„posibilă locuitoriloră nemaghiară din prejurulă 
„Sibiului de a-și cresce copiii în sciința dreptului 
,,cu puține mijlâce?”

- Eată unde amă ajunsă cu „idea de stată 
maghiară” a d-loră Tisza-Trefort. Astăzi nu mai 
ajunge nici acea ca tinerii noștri se învețe un- 
guresce, ci trebue să se mărturisâscă ca Maghiari, 
dâcă nu sunt prigoniți la Clușiu nu mai puțină 
ca la Lugoșă și la Sibiu.

Dâr d-lă Tisza își propune și Dumnezeu 
dispune. Pre când guvernulă ungurescă desfiin- 
țâză aici institutele ce sunt de folosă Româniloră 
și Sașiloră, în Austria se înființâză mereu scoli 
pentu naționalitățile slave. Fiecaie scâlă nouă 
cehică seu slovână este ună protestă viu în con
tra tirăniei unguresc! de dincâce de Laita. Atunci 
când Maghiarii voră crede că au ajunsă la cul
mea lucrărei loră de distrugere, de centralisare 
și de asimilare, se voră pomeni că sunt duși și 
cupleșiți de valurile, ce se voră uni cu putere e- 
lementară peste capetele loră, după ce" voră fi 
rupte tâte zăgazurile. <■.

Sic vos non vobis!

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

Marsilia, 9 Iulie. — De alaltaeri sera 
pănă eri diminâță au fostă 14 morți de co- 
leră.

Toulon, 9 Iulie. — De alaltaeri la me- 
dulă nopții pănă eri diminâță au murită de co- 
leră 10 persone, între care și o călugăriță.

Roma, 9 Iulie. — Guvernulă a declarată 
pentru proveniențele din Elveția acelâși mâsuri 
ca și pentru cele din Francia.

Bruxela, 9 Iulie. — Partida liberală a 
perdută la alegerile pentru senată, pănă acum 
șâpte districte. Catolicii dispună deja de o ma
joritate de (jece voturi.

Fasano, 9 Iulie. — Maiestatea Sa prin- 
țulă de corâufă împreună cu suita a asistată eri 
pe mare înainte de amâtji la manevrele tactice 
ale escadrei. A treia diviziune de torpede a ese- 
cutată ună atacă isbutită în ordine de marșă 
în contra escadrei, care manevrândă sa apropiâ 
representândă pe inmică. Pe sâră se esecutară 
la lumină electrică atacuri fârte dibace de cătră 
divisiunea de torpede.

Cronica (Lilei.
M. S. Impăratidă și principele de coronă Rudolfă 

au plecată Luni între 1 și 2 ore cu ună trenă separată 
la Boia, pentru ca să asiste la manevrele Hotei, ce voră 
dura trei dile.

*

Din Barisă se scrie că statua »Libertatea, lumină- 
tbre a lumei» s’a predată stateloră unite de cătră Fran
cia. E înaltă de 46 metri și va fi aședată pe insula de 
Ia intrarea în portulă Newyork. La predarea ei s’a luată 
protocolă, subscrisă de represeutanții ambeloră state.

Pentru ajutorarea inundațiloră din Galiția s’au adu
nată la comitetulă din Cracovia 40,572 fl. âră la celă 
din Lemberg 30,000 fl. Aceste sume voră fi folosite pen
tru întâmpinarea celoră mai grele lipsuri ale sărmanei 
poporațiunl până la tomnă. Cele 100,000 fl. date din 
partea stăpânirei se voră folosi pentru cumpărarea buca- 
teloră trebuitore, pentru reînceperea muncei de câmpă 
și a sămânăturiloră, precum și pentru restaurarea ulițe- 
loră, poduriloră și zăgazuriloră rîuriloră.

*
Suntemă rugați a dă looă următâreloră rânduri ce 

ni se scriu din Deva.
Deva 7 Iulie.

.Suntemă curioși a vede, că acum publica-se-va la 
timpulă său concursulă pentru ună învățătoră cualificată 
și sdravănă la scdla confesională română din Deva, căci 
ar fi iimpulă să nu mai mergă copii noștri la alte scoli 
străine. * Unfi poporană.

*
Comisiunea ungaro-română pentru regularea grani- 

țeloră a sosită în Sibiiu. Prefectulă a dată ună prândă 
în onârea ei. Lucrările le va începe în comitatulă Si- 
biiului.

*
Din Tarnopolă se scrie, că d-na Selinger, directâra 

scâlei de fete de acolo, a fostă suspendată din postulă 
său. Causa e, că pe o fetiță neascultătâre, a pedepsit’o 
înțepându-i brațele cu ace. Cruda directore e dată în 
cercetare judecătorescă.

*
țliarele din Buenos-Ayres: ,E1 Diario,» >E1 Na- 

cional/ »La Cronica/ vorbescă în nisce lungi ar
ticole despre nouile succese ale artistei române Elena 
Theodorini pe scena teatrului Colon. Theodorini după 
succesulă dobândită în Hugenoți, a repurtată o nouă vic- 
toriă în Aida.

»La Cronica» din 23 Mai pe lângă ună articolă 
de două coldne în pagina ântâiă asupra modului cum 
Theodorini a interpretată rolulă Aidei, cuprinde și o bi- 
ofirafiă a artistei române, întitulată: Elena Theo- 
rini en su casa.
, *

.Posta» din Galați scrie, că ună transportă de tu
nuri pentru armata română a sosită dilele acestea de la 
Londra și au fostă expedate la Bucuresci.

*
Același 4iafd spune, că Duminecă 24 Iunie la orele 

2 p. m o barcă ce venea despre comuna Azaclău spre 
Galați cu patru bărbați, două femei și ună copilă, pe la 
jumătatea drumului (în dreptulă vadului Bacalbașa) a 
fostă resturnată în Dunăre din causa vijeliei. In acestă 
momentă, cornandantulă vasului englesă .Cocatrice,» d. 
Iohan Hages, observândă sinistrulă, espedâ imediată mai 
mulțl marinari de sub comanda sa cu bărcile, cari reu
șiră a scăpa viața celoră patrn bărbați, a unei femei și 
a copilului; er una din femei, a fostă luată de valuri și 
s’a înecată. D. comandantă Hages a făcută ceva mai 
multă: cum au fostă aduși la mală indivizii salvați, le 
dădu tâte îngrijirile în infirmeria bastimentului până ce au 
fostă transportați la spitalulă »Elisabeta D6mna.‘

*
.Monitorulă oficială*  publică decretulă prin care 

ministerulă este remaniată așa precum amă anuțată în 
numârulă de alaltaeri adecă: d. primă ministru Brătianu 
la interne, d. Chițu la instrucția, d. generală Fălcoianu, 
la ministerulă de râsboiu, d. Aureliană ese din cabinelă 
er ceilalți miniștrii râmână la posturile loră.

*
Cetimă în diarele din Bucuresci, că de câte-va cjile 

sâ află în capitală d. Tomița Micheru, cunoscutulă vio- 
linistă română din Brașovă. D-sa a urmată cursurile 
conservatoreloră de musică din Viena și din Lipsea.

*
.România*  scrie: După scirile priimite din provin- 

ciă, ploile cădute în dilele trecute n’au făcută atâtea 
stricăciuni recolteloră. Numai grîulă pe alocurea a su
ferită ceva. Cu tbte acestea, căldurile ce au urmată 
ploiloră voră aduce îndreptare.

*
fiarele bucurescene spună că studenții universitari 

s’au întrunită în sera de 24 Iunie la > Unirea*  și au ho- 



fărită, s£ țînă în totîî chîpulă cOiigresulă dela Galați. 
Comisiunea organisătâre este autorisată a întrebuința tâte 
mijlâcele pentru realisarea congresului. Totă deodată s’au 
alesă patru studențî dela cele patru facultăți, cari voră 
lu> parte'în comitetulă aranjatorii pentru aniversarea 
centenarului lui Horia.

*
>L’Independance roumaine*  comunică, că unii con- 

voiu de oficerî și de soldați a părăsită Marți Bucureștii 
mergândă cu ună trenă specială pănă la Pitești, de unde 
se voră îndreptă la băile dela Olănescî.

*
Acjl diminâță, spună 4iarele <hn București, regele 

și regina României au plecată la Sinaia, să petrâcă acolo 
timpulă verii.

*
.Telegrafulă*  scrie: Ni se comunică din Basarabia 

că acolo s’a descoperită ună părăsită, care distruge cc 
desăvârșire plantațiunile tutunului. După analisa profe- 
soriloră dela universitatea din Odesa s’a constatată, că 
acestă părăsită aparține familiei Orthoptera, și anu
me grupului Physopoda.

*
Manevrele cele mari ale armatei germane voră fi 

conduse în anulă acesta de bătrenulă mareșală și șefă 
ală statului major-generală Moltke.

*
înaintea tribunalului din Darmstadt se va trată în 

curândă petițiunea de divorță a Marelui duce de Hessa 
în contra d-nei Kolomine, contesa Nomrod.

*
Nișce locuitori bulgari dimprejurulă Culei au năvă

lită cjilele trecute cu turmele loră în câmpurile și livedile 
satului sârbescă Trescavița, au nimicită mărcile din gra
nițe și-apoi s’au retrasă pe pămentulă loră.

*
Cunnoscutulă emigrantă din Muntenegru Peco Pav- 

lovici, care a stată pănă acum la coloniștii din Procup- 
lje în Serbia, a părăsită împreună cu ei colonia din pri
cina unui conflictă cu guvernulă serbescă și s’a retrasă 
pe alte locuri, să organiseze bandele sale.

*
în Istria nordică populațiunea slovenă este tare 

năcăjită în contra preoțiloră croației, cari voră o Cro
ație mare și predică poporului slovenescă în biserică în 
limba nouă croată, pe care Slovenii de pela sate 
nu o înțelegă. Slovenii cari nu voiescă să se împreune 
cu Croația protestâză în contra prediceloră în limba cro
ată, din care causă nu vină la biserică seu alungă pe 
preoți. In Santa Croce ună capelană din Castua pen
tru că a predicată în limba croată, fu amenințată de 
sătenii iritați. De prin satele din părțile nordice ale 
Istriei confișcară gendarmii 32 stâgurl cu colori croate, 
ceea ce a făcută plăcută împresiune asupra poporațiunei 
slovene.

Representațiunea.
Archidiecesei greco-orientale române din Transilvania, votată 

în sinodulti archidiecesand din anulă curinte în cestiunea aju
torului de statQ.

(Urmare din Nr. 106.)

Că unulă său altulă dintre protopresbiterl au fostă 
împărtășiți în unele prea puține cașuri și ca parochi, 
său mai bine disă în calitatea sa de catichetă, este a- 
devărată, acâsta măsură este basată pe două împrejurări: 
una că protopresbiterii însărcinați cu mulțimea agende- 
loră loră oficiale, neavendă din causa nefavorului timpu- 
riloră trecute nici o dotațiune fiesă, ba nici chiar pau- 
șale de cancelariă, au primită câte 200 fi., ca paușală 
de cancelariă, nici decâtă însă ca ajutoră său chiară fa
voruri personali; alta, că privindă sinodulă acestă aju
toră ca dată în generală preoțimei arcbidiecesane, de re- 
pețite ori a însărcinată pe consistoriu ca să fie cu de
osebită considerare cătră acei preoți, — între cari fi- 
resce se numără și protopresbiterii, — cari se ostenescă 
întru instruirea tinerimei în doctrina religiunei și nu au 
pentru acâsta nici o recompensă dela respectivulă insti- 
tută. Prin urmare procedura autorității bisericesc!, că a 
împărtășită câte odată în ajutorulă de stată sub doi ti- 
tuli pre unulă seu pre altulă dintre preoții, cari și-au 
câștigată merite distinse în funcțiunea de caticheți, și 
sunt preste totă neescepționați în conduită, nu se pâte 
privi nici decâtă ca o volniciă seu ca o punibilă abatere 
dela destinațiunea acestui ajutoră, ci mai vîrtosă ca o 
urmare prea firâscă a acelui adevără necontestabilă, că 
însăși biserica simte și scie mai bine ranele și lipsele 
sale, și cunăsce unde e mai urgentă aplicarea mijlâceloră 
necesari pentru vindecarea acelora.

Mai departe se inculpă consitoriulă, că a dată unora 
din asesorii consistoriali pe lângă salariulă loră, dela stată, 
și din acestă ajutoră, dar se trece cu vederea că acâsta 
este pracsa veche, introdusă încă la începută, carea pănă 
acumă de asemenea n’a fostă încă nici cândă dificultată 
și e basată pe acea împrejurare, că ne pulendă dâ bi
serica din causa nesuficienței mijlâceloră sale asescriloră 
consistoriali nici locuințe naturale sâu relute de cuartire, 
ba nici chiar cancelarii, unde se lucre, acelora dintre 
dânșii, — tuturoră, nu numai la doi, — cari au rangulă 
de protopresbiteră, le-a încuviințată și loră ca și celoră 
lalțî protopresbiterl, câte 200 fl. anuali dreptă bani de 
cuartiră și paușală de cancelariă.

In fine se trage o paralelă între biserica nâstră și 
cea sârbâscă, făcându-se provocare la acâsta în defavo- 

rulă celei dintâiu. La acâsta âvemă onâre a reflectă forte 
scurtă, că abstrăgendă dela originea și dela basa de 
dreptă cu totulă diferite a ajutorului, ce-lă folosescă 
ambele aceste biserici, legătura nâstră cu biserica ser- 
bâscă nu este atâtă de strânsă, ca să cunâscemă pe de
plină atitudinea acelei biserici surori în acâstă causă și 
nici nu scimă, încâtă se înteresâză coreligionarii noștri 
sârbi de autonomia bisericei loră, atâtă însă scimă, că 
noi Românii gr. or. prețuimă autonomia nâstră biseri- 
câscă fârte multă și țînemă la dânsa cu tâte puterile 
nâstre.

Ne am crezută datori a espune aici tâte acestea 
în etaiu pentru rectificarea aceloră comunicate diuaristice, 
cari fură caracterisate ca motive de ale înaltului guvernă, 
fără ca acâsta să se fie desavuată din partea com
petentă.

Dar cu câtă sunt mai nefundate acele informațium, 
cu atâtă mai durerâsă a trebuită să fie surprinderea nâs
tră pentru disposițiunile Escelenței Vâstre, prin cari 
autoritatea acestei biserici fără vre-ună motivă plau- 
sibilă, fără reflectarea sau admoniarea prealabilă și 
mai alesă fără de a se cere de la dînsa înfor- 
mațiune sâu eventualminte chiar justificare în una sau 
alta privință, se lipsesce de celă mai naturală dreptă ală 
său, de a împărți ea însăși organeloru sale subalterne 
ajutoriulă de stată acordată bisericii.

Ba, ca durerea nâstră să fie și mai profundă, a 
trebuită să constatămu, că o măsură analogă cu cea 
pentru biserica nâstră nu s’a mai luată din partea Esce
lenței Vâstre pentru nici una din celelalte biserici din 
patriă, cari deși sunt în stare materială neasemenată mai 
bună decâtă a nâstră, de asemenea tragă ajutâre din 
tesaurulă statului.

Și dacă aducem faptulă acesta în combinațiune cu 
mai multe alte din timpulă mai recentă, nu putemă a 
nu vedâ în aceste dispq^ițiuni ale Escelenței Vâstre ună 
felă de umilire a bisericei nâstre, ba trebue să ne cu
prindă justă îngrijire, nu cumva să prepară pentru dînsa 
o stare escepțională, sâu chiar o repețire sub altă formă 
a persecuțiuniloră din seculii trecuțl, fără a ne putâ dâ 
sâma, prin ce âre ea și preoțimea ei, de susă până josă 
deapururea leală și credinciâsă, le ar fi atras acelea a- 
supra sa,

Fără a merge prâ departe cu prevederile și temerile 
nâstre, nu putemă lăsă neamintite urmările cele adâncă 
păgubitâre, ce le ar avea punerea în lucrare a măsuriloră 
Escelenței Vâstre. Și anume cea dintâiu și mai de aprâpe 
urmare ar fi, că. luânduse distribuirea ajutoriului din mâna 
autorității legale și constituționale a bisericei, și lăsân- 
duse aceea o înfluință atâtă de minimală într’o afacere 
atâtă de eminentă bisericâscă, — abea ună votă con
sultativă, ună votă carele de altmintaelea nici o bise
rică conscie de posițiunea, dreptulă și demnitatea sa 
nu l’ar putâ așteptă, ci mai gata ar fi a renunță la 
ună atare ajutoră, — s’ar micșoră într’ună gradă 
neprecalculabilă autoritatea organeloru superiâre și su
preme bisericești, s’ar destrămâ legătura canonică a 
clerului și s’ar slăbi desciplina preoțimei astfelă, în câtă 
autoritatea bisericâscă, chiar și în dauna statului nu ar 
mai fi în stare de a corespunde chiemărei sale destulă 
de grele după însăși natura ei.

Totdeodată însă nu s’ar ajunge nici scopulă și des
tinațiunea acestui ajutoră și nu s’ar putea realisâ nobila 
intențiune părintâscă a Maiestăței Sale, de a mângâia 
printr’ânsulă preoțimea archidiecesei acesteia, cutezămă 
a dice cea mai săracă din patriă; pentru-că informațiunea 
obiectivă basată pe întrâga viață publică și privată a preo
țiloră, cari ar suplică pentru ajutoriu la înaltulă ininis- 
teriu, și dacă s’ar dâ din partea organeloră bisericești 
ca a celoră mai competente, în sensulă noului stătută 
nu ar’ avâ însemnătatea ce-i compete, ci ar putea de
veni în viitoră precumpănitâre, ba chiar decisive infor- 
mațiunile date pe alte căi, uneori fără cunoștință de 
causă sâu cu privire la alte împrejurări și interese stră
ine de biserică, și s’ar dâ ansă opiniunei publice, a crede 
că sub titlulă acestui ajutoră sunt învălite alte scopuri 
laterale; âr’ urmarea firâscă din tâte acestea ar fi, că 
ușoră s’ar trece cu vederea preoții cei mai demni de 
împărtășită sâu — ceea ce ar fi și mai rău — s’ar dis
tinge, și ca să ^cem^ a?a, s’ar pi’emiâ cei nedemni, — 
ună resultată, care ar fi diametrală opusă părintesciloră 
intențiuni esprimate în resoluțiunea prea înaltă din 1861.

Considerând tâte acestea scimbări urmate una după 
alta în restimpuri scurte, biserica trebue să se cuprindă 
mai înainte și mai presusă de tâte de cele mai seriâse 
îngrijiri pentru libertatea și autonomia sa. Căci ce grea 
lovitură sufere acâstă aulonomiă, garantată ei prin arti- 
clulă de lege IX dela a. 1868, și ce adâncă știrbire con- 
stituțiunea acestei biserici, statutulă organică, sancționat 
de monarchulă la anulă 1869, când deja la 6—7 ani 
după acâsta, fără de a se fi ascultată baremă și vocea 
bisericei, ună ajutoră prâ bine meritată ală ei, pentru 
care ea tocmai în sensulă statutului organică este chiar 
îndreptățită a recurge la stată să se modifice, restrîngă 
și reguleze astfelă, încâtă chiar și distribuirea lui se iâa 
din mâna bisericei și se dă ministrului, și astfelă autori
tatea ei se degradâză la rolulu unui biurou statistic, ca
rele are numai să administreze guvernului nisce date sta
tistice privitâre la cutări și cutări preoți ai săi!

După conceptele unui stată constituțională, precum 
cu nobilă ambițiune pretinde a fi și ală nostru, guver
nulă are datorință a supraveghea observarea legiloră de
cretate de representanța țărei și aprobate de domnitorulă, 
âr călcarea loră a-o împedecâ și pedepsi cu tâtă vigârea; 
unde însă, precum durere în casulă de față, însuși gu
vernulă țărei se crede îndreptățită a ignoră atâtă de 
multă autonomia unei biserici recunoscute și inarticulate 
prin lege, și a vâtămâ într’ună modă atâtă de simțibilă 
libertatea și drepturile ei, acolo biserica însăși este da- 
târe înaintea lui Dumnezeu și a lumei a păși la mijlocă 
resolută, a ridică cu tărie vocea sa, și a apăra cu tâte ar
mele legale autonomia, libertatea și demnitatea sa, ca nu 
cumva tăcerea ei și mai departe să se privâscă de con- 
simțământă, și răbdarea ei de slăbiciune.

De aceeâ âcesfă sînodă, âredinciosă datorinței sale 
față cu biserica, a cărei representanță legală este, în nu
mele archidiecesei gr. or. române din Transilvania de- 
chiarândă cu profundă părere de rău, că sub condițiu- 
nile cuprinse în noulă stătută nu pâte primi ajutorulă 
preoțimei de 24,000 fl., vine a rugă pe Escelența Vâstră 
cu profundă respectă, ca luândă în considerațiune bine- 
voitâre, că tâte informațiunile, pe cari se dice că s’ar 
basâ înaltulă emisă dto. 18 Ianuariu a. c. Nr. 77 Preș, 
sunt neesacte, nefuudate și greșite; că disposițiunile luate 
față cu biserica nâstră nu s’au mai aplicată la nici una 
din bisericile din patriă, care de asemenea sunt subven
ționate din partea statului; că prin aplicarea măsuriloră 
acestora se distruge legătura canonică a clerului și se 
sgudue adâncă disciplina bisericâscă; că prin aceste mă
suri și consecințele loră se zădărnicesce părintâscă inten
țiune a Maiestăței Sale cesarie și regio-apostolice la în
cuviințarea acestui ajutoriu; în fine că prin trânsele se 
jignescă adâncă autonomia și libertatea acestei biserici, 
garantate prin legile statului, — să binevoiți a esoperâ, 
ca în privința conferirei și distribuirei ajutorului de stată 
de 24,000 fl., anuali pentru clerulă archidiecesei gr. or. 
române transilvane să se restitue modalitatea regulată în 
p. n. resoluțiune dto. 29 Maiu 1861, — unica ce cores
punde atât autonomiei, libertăței și demnităței bisericei, 
cât și intereseloră materiale și morale ale clerului ei.

Pe lângă cari, în asceptarea binevoitârei disposiți- 
uni ale Escelenței Vâstre, suntemă cu profundă respectă.

Sibiiu, 27 Aprile (9 Maiu) 1884.
Sinodulă archidiecesei greco-orientale române din 

Transilvania.

Academia de drepturi din Sibiu.
Cetimă în „Egyertăt6s“ dela 5 Iulie:
.Guvernulă va desființa academia de drepturi din 

Sibiu. In cursulă primă nu se mai primescă ascultători, 
âr celelalte cursuri încă voră încetă, după ce cei deja 
înscriși ’și voră sfîrși studiele. Nu suntemă de felă prie
tinii șovinismului, însă cu tâte acestea (jicemă, că guver
nulă de astă-dată bine a făcută. Căci acâsta nu se 
face din șovinismă maghiară, ci din apărare contra șo
vinismului germană. Și până când guvernulă va stă pe 
acestă terâmă, până atunci va putâ contă și pe spriji- 
nulă acelei oposițiuni, care într’altele ’lă atacă fără cru
țare pe tâte terenele, când procede într’o direcțiune con
trară vederiloră acestei oposițiuni. Sibienii ’șî-au permisă 
multe lucruri, cari nu li s’ar fi iertată nici într’ună stată 
civilisată Sibiulă a fostă cuibulă, care neîntreruptă nu- 
triă agitațiuni contra statului. Sașii și Românii, cari nu 
au vrută să se lipâscă de națiunea maghiară, pentru 
cari țera acâsta a fostă prea mică și cari cu dorințele 
loră făcâu aventuri peste granițele acestei țări, — ’și-au 
pusă centrulă agitațiuniloră loră în Sibiu. De acolo eșiau 
Sașii »anteluptători pentru cultură*  și comitetulă cen
trală română de acolo își răspândea parola dinedee și 
dincolo de Dâlulă mare. — In privința acâsta academia 
de drepturi din Sibiiu serviă spre mare daună maghia- 
rimei, cu tâte că eră susținută pe banii na ți un ei ma
ghiare (???) Bunulă spirită ală profesoriloră loră nu a 
fostă în stjire a câștigă tinerimea pentru idea de sfată 
maghiară. Pe banii statului maghiarQ(?) într’ună insuluiă 
ală statului maghiară se creșteau vrășmașii statului ma
ghiară. Știută este însă, că vrășinașulă cu atâtă este 
mai periculosfi și mai înspăimântători, cu câtă are mai 
multă știință, cu câtă e mai civilisată.

Din aceea, că academia de drepturi din Sibiiu esistă, 
în prima liniă cetățenii din Sibiiu trăgâu folosă, după 
aceea în a dâua liniă locuitorii din prejură, cărora li-s’a 
făcută posibilă de a-și învăță copii cu puține mijlâce. 
Dar tocmai acest! domni fârte puține merite și-au câști
gată, ca slatulă să le facă favorulă și să jertfâscă (?) 
bani pentru ei.

Academiele de drepturi din provinciă în generală 
numai în cașuri rare au dreptă de esistință.. Tinerimea 
de comună mai multă învăță la universități mari, unde 
științele suntă concentrate, unde esistă bibliotece, unde 
câte ună obiectă să tractâză de mai mulți profesori și 
unde știința are totă felulă de mijlâce la disposițiunea 
sa. Față cu universitățile, academiile de drepturi totdâ- 
una suntă în desavantagiu. Acestea își află dreptulă 
loră de esistință în împrejurări locale. Seu naționalitatea 
se pâte întări în unele locuri prin ele, sâu li-se pâte face 
unoră studențî mai fără mijlâce posibilă studiulă, cari 
studențî în alte împrejurări nu ar pute absolvă vre-o 
scolă superiâră.

In Sibiiu nici unulă dintre aceste cașuri nu au 
putută pretinde, ca academia de drepturi să se mai sus
țină. Ce e dreptu, acolo s’au crescută studențî mai să
raci, însă astfelă de studenți, cari se făcâu mai târdiu 
vrășmași ai statului maghiară. Insă pentru naționalitatea 
maghiară academia de drepturi din Sibiiu nu erâ o for- 
tărâță de apărare, ci mai multă o fortărâță de unde se 
îndreptau atacurile în contra naționalității maghiare.

Nu ne pare rău, că acestă institută se desființâză, 
deși altcum noi totdâuna ne-amă bucurată, dâeă avâină 
scâle câtă se pâte de multe. Numai una nu putemă iertă 
guvernului, aceia, că elă și cu închiderea acestei scoli a 
făcută corteșiă. Până ce nu s’au sfârșită alegerile, gu
vernulă nu a luată nici o disposițiune în acâsta afacere,.



Da, pentru că se temea, că va ațîțâ contră sa pre Ro
mânii și pe Sașii. Și apoi stimă, că guvernulă a vrută 
să pacteze, și unde a putută a și pactată cu ei. Votu
rile loră au fostă bune până ce guvernulă a avută lipsă 
de ele.

Acuma îi lasă în baltă.
Astfelă a obicinuită Tisza a face și de altă dată 

cu aliații săi; dar decă ei nu au putută învăță din tre
cută și au încredere într’ensulă, așa le trebue.

Corespondența nostră din Comitate.
Mihalții, 3 Iuliu 1884.

Junimea română academică din ținutulă Alba-Iuliei 
a aranjată în 29 luniu a. c. în A.-Iulia o petrecere de 
veră în folosulă scolei gr. cat., ce se va zidi acolo. Po
liția în frunte cu dlă căpitană ală orașului a credută a 
comite ună faptă patriotică, când, folosindu-se de apucă
turile cele mai nedemne, au luată tote măsurile în contra 
acestei petreceri. De6re-ce junimea aranjatăre a fostă 
suspiționată din partea publicului, că nu ar fi observată 
cele de lipsă față de autoritățile poliției: subscrisulă în 
interesulă adevărului și pentru legitimarea junimei îmi 
permită, D-le Redactară, a vă espune spre orientarea on. 
Publică tdtă starea lucrului așa precum a fostă.

E ne-adevărată ceea ce au credulă unii, că poliția 
nu ar fi sciută nimică despre petrecere, căci junimea a- 
ranjătare înainte de împărțirea invitațiuniloră a insinuată 
poliției țînerea petrecerei după tate regulele, descope- 
rindu-i totodată scopulă și caracterulă ace
leia. D-lă căpitană ală orașului, după ce a aflată tote 
în ordine, neobiecționându-ne nimică a luată 
spre sciință și ne-a asigurată că din partea poliției 
nu vomă întâmpina nici o dificultate. Acestea Ie-a (țisă 
d-lă căpitană înainte de petrecere cu două săptămâni. 
Noi bas ați pe cuvintele densului ne-amă depăr
tată cu conștiința liniștită, că amă satisfăcută datorinței, 
ce amă avută față de polițiă și organele ei. Cu tate 
acestea, d-lă căpitană uitându-șl de posițiunea sa, nu sciu 
din indemnulă propriu ori la sfatulă altora, trăgendă 
cruce preste cele ce ni-a Qisă în cjiua precedentă petre
cerei, a binevoită a ne surprinde c’ună ordină verbală, 
prin care simplamente interzice ținerea petrecerei pe te- 
ritorulă Alba-Iuliei sub pretestulă destulă de naivă, că 
dânsulă nu cunosce pe tinerii arangiatorl, prin urmare 
nu are destulă garanță despre durata petrecerei. Des
coperirea acăsta o face d-lă căpitană înainte de petre
cere cu o (Ji, pe cându tote cele de lipsă erau prepa
rate, banii cheltuițl, și ce e mai multă, nu mai eră timpă 
de a avisâ publiculă din jură.

Ori cine cu mintea sănătosă păte vede că pretes
tulă d-lui căpitană a fostă numai nodă în papură. Cu 
două săptămâni înainte cândă i-s’a insinuată petrecerea 
nu i-a venită prin minte a ne face obiecțiunea, că nu ne 
cunăsce, ca să ne ptitemă legitimă, că nu suntemă ni- 
hiliști nici socialiști. Din procederea domnului căpitană 
se vede, că scopulă lui principală n’a fostă de-a opri 
petrecerea, ci de-a șicana junimea. Acăsta o deducă de 
acolo că înainte de petrecere cu o di a respinsă tote 
rugările spre a-șl retrage ordinulă verbală; er în 4’ua 
petrecerei tată între împrejurările acelea, după ce i s-a 
cerută ordinulă în scrisă și s’a făcută atentă la urmări, 
nu s’a mai opusă, ci numai decâtă ni-a dată voiă.

Scopulă D-sale răutăciosă nu a potută fi altulă, 
decâtă de a ne discredita și a submina reputați- 
uneade care se bucură junimea română îna
intea publicului. Decă ar fi făcută acesta din in
demnulă propriu nu ne amă miră, căci tendințele mali- 
țiosfe de feliulă acesta față de Români sunt la ordinea 
<|ilei; dâcă însă, precum s’a esprimată d-lă căpitană, 
dînsulă a întreprinsă pașii aceștia la rugarea unoră 
domni români, ne atinge cu atâtă mai durerosă, cu 
câtă eramă mai puțină pregătiți la o primire atâtă de 
ostilă din partea inteliginței din Alba-Iulia. — Ce a 
condusă pre respectivii domni de au dată mâna cu dl-ă 
căpitană ală poliției spre a ne pune piedeci, nu sciu, 
căci îmi vine cu greu a presupune să-o fi făcută din 
malițiă, ori capriciu, său dăr din lipsa de altă ocu- 
pațiune. Nu aducă în combinațiune nici atitudi
nea necualificabilă a unoră tineri academiștl din A.- 
Iulia, dintre cari unii se mândrescă a figură ca membrii 
arangiatorl la petrecerea aranjată, cu trei dile mai târziu, 
de tinerimea universitară neromână, pre cândă la cea 
aranjată de Români nu numai că n’au participată, dâr 
a lucrată cu mâni cu piciăre spre a face inposibilă reu
șita dorită. Nu cunoscă și nu caută motivele nici unora, 
ci espună aprețiărei On. Publică intențiunea junimei aca
demice, care prin aranjarea unoră asemeni petreceri din 
ană în ană cuscopă filantropică, voiesce a contribui 
câtă de puțină la delăturarea separatismului, ce domnesce 
între inteligința nOstră, si la desvoltarea spiritului socială 
în direcțiune romănescă. Lasă se judece On. Publică 
atitudinea «aceloră domni români,« cari cu mică 
cu mare s’au conjurată în contra întrăprinderei junimei.

Laurențin Popii, 
ascult, de drepturi la 
univers, din B.-pesta.

Med iașii, 27 Iunie 1884.
Deși cam târgul, vină a reletâ, că alegerea de de

putată dietală în colegiulă electorală ală Mediașului, după 
cum scițl deja, s’a făcută la 18 a 1. c. în sala magistratului. 
Desă de diminâță ospătăriile erau tescuite de alegători 
din tote comunele, piața avea aspectulă unui lagără for
mată din alegători și publică din locă. Nefiindă contra
candidată s’a alesă prin aclamațiune Cari Grafius 
(sasă) ca deputată de partida națională. Cu plăcere viu 
a vă comunică, că alegătorii română din acestă colegiu 
(altcum față de conclusele naționale până acum destulă 
de indiferenți) de astădată au fostă la înălțimea misiunei 
loră, ne cum să fi participată vre-unulă la alegere, ma 
nici dintre alegătorii români din locă în numără de 62 
nu s’a vădtită nici macară unulă prin orașă în acea cji, 
deși nu încape îndoiela, înainte cu o lună până în diua 
de alegere ca de obiceiu și regulă, instrucțiunile și or
dinele szolgăbirăești cătră notari și primari nu au lipsită, 
fiindă că partida liberală avea de candidată pe judele 
regescă Friedrich Grăser, care se înțălege neputândă 
comptâ pe alegătorii români și sași, sigură fiindă de ne- 
isbândă, s’a retrasă încă înainte de a se începe alegerea. 
Observă că în diua de alegere notarii și primarii români 
nu s’au arătată nici unulă prin Mediașă. Onore alegă- 
toriloră români din acestă colegiu, de astă dată au con
statată pe deplină, că sciu să apere stindardulă națiunei 
atacată în tată momentulă de cătră adversarii secularii ai 
națiunei năstre, drapelă pentru a cărui lucire și triumfă 
trebue să lupte și să moră tată Românulă adevărată.

Nu potă trece cu vederea a nu apostrofă și detailâ 
raportulă d-lui corespondentă din Valea Galdei, apărută 
în Nr. 91 ală multă prețuitei «Gazete,*  relativă la aten- 
tatulă comisă contra programei nostre naționale decătră 
15 alegători români la alegerea de deputată în colegiulă 
Ighiu și anume: Miserabila și mârșăva purtare a învăță
torului Ionă Vasile Corpadia din Bucium nu păte remâne 
necondamnată înaintea lui D-<jeu și a națiunei. Acestă 
agentă nerușinată, care a stată în fruntea celoră 14 ale
gători români, părăsindă cu necredință drapelulă și lupta 
solidarității năstre naționale, merită tată disprețulă și ura 
națiunei, cu atâtă mai vertosă, că celoră 14 alegători 
(altcum nepricepuți, terorisațl prin oficialii montanistici 
dela «Baia cea mare,*  amăgiți prin corteșulă luminătoră) 
nu li-se pote atribui faptulă de păcată neiertată, fiindcă 
aceștia suntă lucrători (băeși), ce stau în serviciuiui de
putatului alesă Lukâts Lâszlo la »Baia domnăscă.*  Infi- 
delulă luminătoră se vede dâr, că nu s’a rușinată a dâ 
inimicului pradă pe frații săi de sânge, a compromite și 
a degradâ națiunea și poporulă, din a cărui pâne câști
gată cu sudăre trăiesce. Deci pentru acâsta bravură ex- 
operată spre dejosirea națiunei, primescă .cinstitulă lu
minătoră,*  dreptă recompensă, în locă de promisiuni de 
aură sclipiciosă: indignațiunea nemului și disprețulă fii- 
loră națiunei: în locă de parte (moșie) la «Baie*:  parte 
de blăstămulă părințiloră, durerea inimei și suferințele 
poporului.

*) Intr’aceea casulti s’a întemplattt și autopsia s’a făcută.

Incâtă pentru lipsa de inteligință română în Bucium 
(Pojeni) așa numită >Valea albă,*  (care face numai ună 
despărțământă din celea șese ale comunei Bucium) se 
admite, că de o astfelă de inteligință pătrunsă de spiri- 
tulă adevărată națională nu prea dispune.

Observă însă, că în comuna Bucium acăsta nu lip- 
sesce! Unde suntă cei 6 preoți, 1 medică, 1 notară, 
apoi alți cărturari, în frunte cu zelosulă conducătoră 
Alexandru Danciu, cestă din urmă unulă dintre cei 156 
delegați ai conferinței Sibiene, că aceștia au satisfăcută 
pe deplină decisiuniloră din programa națională. Tră- 
ăscă preoții în frunte cu conducătorulă I Piară infamii și 
compromițătorii națiunei.

Informată fiindă, că comuna Bucium (Pojeni) nu 
posedă nici o buche a vre-unui (jiară română (afară de 
aerulă necurată ală «Viitorului,*  ce cam infectăză spiri- 
tulă de sub polele Stâncei de basaltă «Detunata,*)  credă 
la locă și de cuviință a vă rugă, ca să binevoiți a tră- 
mite numitei comuni gratisă ună exemplară din prețuitulă 
D-v6stre (țiară, pentru care aci anexată am onore a vă 
trămite prețulă de abonamentă pre ună ană; totă odată 
vă rogă a consideră acestă abonamentă și pe viitoră.

Bucimnamilă.

Colera în Franța.

Un colaboratoră ală cparului francesă «Gaulois*  a 
avută următârea conversațiune cu Dr, Koch. — Colab: 
Care este caracterulă misiunei D-tale ? — Koch: Pe mine 
m’a trimisă guvernulă germană, ca să studieză caracte
rulă epidemiei. Miniștrii francesl au recunoscută carac
terulă meu oficială. — Colab: Domnia Ta ți-ai formată 
până acuma părerea? — Koch: Pe deplină; colera este 
fără îndoelă cea asiatică. In privința acesta sunt de o 
o părere toți medicii. O autopsiă încă n’amă putută 
face. Așteptă ună casă de-o morte grabnică a unui in
fectată.*)  In privința originei epidemia nu mai lasă nici 

<3 îndoălă. Colera vine din părțile depărtate ale Orien
tului. — Colab: Creițl D-ta că corabia «Sarthe*  a mportată 
epidemia, său că s’au putută microbii răspândi prin aeră?
— Koch: Prin aeră nici o dată. Microbii se potă răspândi 
seu numai prin contactulă trupului omenescă său prin 
escremente său prin rufe ude, care au fostă pătate 
de escremente. — Colab: In chipulă acesta măsurile 
profilactice cu bagagele au fostă de prisosă vecsatorice?
— Koch: Pericolulă absolută zace în măruntaiele ome
nești. La acestea cu precauțiuni esterne nu poți ajunge
— Colab: Ai cunoscută D-ta în autopsiile, ce le-au fă
cută doctorii Roux și Strauss, asemenea microbi ca în 
Egiptă și în India ? — Koch: Da. — Colab: Care este 
părerea D-tale în privința lățirei epidemiei îu Europaj? — 
Koch: Epidemia va veni în Germania, despre asta nu mă 
mai îndoiescă, și pretutindenea, căci din momentulă cândă 
ea s’a încuibată în Toulon, păte să ajungă în tote păr
țile. Ce ți-am spusă, voiă spune și conaționaliloră mei.

Diverse.
Revista Băiloră. — După cele mai din urmă date, 

numărulă ospețiloră de pe la băile mai însemnate se 
împarte astfelă: La Aussee 1445, Bilin 95, Buzias 339, 
Franzensbad 3699, Gieshubl 145, Gleichenberg, 526, 
Gmunden 1797, Hali 1012, Ischl 3912, Iohannisbad 519, 
Karlsbad 15781, Lipik 433, Luhatschowitz 563, Marien- 
bad 6428, Mondsee 315, Norderney 845, Pistyan 1282, 
Pyrmont. 4156. Reichenhall 1616, Reinerz 1547, Rohits 
534, Roznau 680, Salzbrunn 1269, Tatra 264, Teplitz- 
Schonau 3522, Trencsin-Teplitz 1202, B dau 1993 
Wildbad Gastein 1265.

*
Fanny Elssler. — Cunoscutei jucătore i se furase 

odată totă creta, ce de-altfeliu o grămădea ea în «nare 
măsură în garderoba sa. Săra veni la ea poetulă Bu
rai și o găsi aprinsă de mâniă. Ea’i grăi repede: «Ah, 
d-le Burai, stau să’mi perdă mințile de năcază; preste 
câtă-va vreme trebue să esă pe scenă și îmi lipsesce cre
ta: mi-au furat-o și mă temă de ună — faux pas. Ni
meni nu vrea să mă împrumute; toți s’au pusă împo
triva mea și toți dorescă, să nu potă jucâ bine acjl. 
Rogu-te, mergi d-ta și adu’mi cretă de unde vei ști și 
câtă vei putea.*  — «Dar de unde pămăntulă să potă 
scăte cretă acum?*  »Du-te, du-te numai; mai amă ună 
pătrară de căsă până se va ridica cortina; te așteptă! * 
Erau 11 ore și Burai nu găsia ’n nici o parte nici o 
prăvăliă deschisă. De odată ună gândă îi plesni prin 
minte și poetulă porni pe ulițe în cea mai mare grabă. 
După câte-ve momente elă se întorse veselă la drăgălașa 
lui Elssler, aducându’i 20 de bucăți de cretă. «Ce răs
plată să ’ți dau acum, bunule Burai?*  dise Fanny. — 
«ț)ece pahară de apă cu zahără,*  grăi poetulă, «că până 
amă putut’o fură tdtă, a trebuită să intru în cjece cafe
nele!!*  —

*
«La Socîete de Berlin.*  — In unulă din numerii ♦

trecuțl amă pomenită ceva despre acestă pamfletă ano
nimă. Silințele, de-a descoperi pe autorii lui au reușită. 
Așa se scie cumcă materialulă părței ântâiu a acestei 
scrieri este scosă din niște intime scrisori, pe care fos- 
tulă cetitoră ală împărătesei Augusta, Gerard, le scriâ 
cătră diplomatulă Lăon Gambetta. Scrisorile le-a găsită 
Madame Adam, moștenitorea scrieriloră lui Gambetta. 
Descrierile de caractere, ce se găsescă în scrierea acăsta, 
sunt făcute de Weiss, ună instructflră ală unei familii 
ruse din Alsația. Aceste descrieri le duse la Paris cu
noscuta dămnă de Nowikow și le predete d-nei Adam, care 
împreună cu Otto de Loe întregi și adaose după trebu
ință materiululă și-lă îmbrăcă apoi în frumose forme 
stilistice, dându-lă astfelă publicității. Despre aceste vești 
gazetele germane nu se îndoescă, că voră fi necorecte; 
ba credă că și alte persăne de frunte și-au dată con- 
cursulă la publicarea scrierei, ce a făcută atâta vuetă în 
lumea germană acum câteva luni.

Bibliografii.
«Șoimii dela Resboeni,*  poemă în 9 cântări de tonă 

Nenițescu. Povestesce în versuri poporale, ușore și 
frumosă alcătuite vestita bătăliă a lui Ștefană. Nu pu- 
temă decâtă să-o recomandămă tuturora. A eșită în 
București; în a doua ediție, la Tipografia curței regale, 
F. Gobl.

RECTIFICARE. — In articolulă de fondă din Nr. 
106 de erl, în cotona a doua rendulă ală 22-lea să se 
citescă: descărcate din vagăne, în locă de: din 
vapor e.

In pagina 3-ea la notița: Afacerea cu închi 
derea graniței etc., să se citescă în răndulă ală trei, 
lea: care a fostă 'pornită, în locă de: primită

Editoră: Iacobă Muresiauu.1
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



Ottrsuîâ ia bursa de Vletiâ
din 7 Iulie st. n. 1884.

j£ursa de ituenreset.
’ Rentă de aură ungară6°/0 122.05 
Rentă de aură 4°/0 • • ■ 91-20 
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 88.20 
Imprumutulă căiloră ferate

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

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

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) .... 117.75 

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 102.— 

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

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

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

vină ung.........................99. —
Imprumutulă cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 115 20 
Renta de hărtiă austriacă 80.45 
Renta de arg. austr. . . 81.45
Renta de aură austr. . . 103.05 
Losurile din 1860 . . . 135.20
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  856.—
Act. băncel de credită ung. 301.75
Act. băncel de credită austr. 301.18
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.76
Napoleon-d’orî.................. 9.687a
Mărci 100 împ. germ. . . 59.60
Londra 10 Livres sterlinge 121.90

Cota oficială dela 22 Iunie st. v. 1884.

Renta română (5%)- • ■ • Cump. 937a vând. 943/4
Renta rom. amorl. (5°/0) . . » 93’/4 , 9573

convert. (6°/0) . . » 96Va > 977,
Impr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 33 » 331/a
Credit fonc. rural (7°/0) . . > 1021/;, , 1057a

» H „ (5%) ■ • H 90 „ 93
> » urban (7%) • • » 101 , 105
» > » (6°/o) . . > 97>/a » 101

■» > (5°/0) • ■ » 874/a • 907a
Banca națională a României > 1388 »
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . » 340.

< » » Națională , . » 235. » 2367a
Aură » 4'50. > 5.76
Bancnote austriace contra aură » 2.07. » 2.09

Cursuiu pieței Brașovtl
din 8 Iulie st. p. 1884.

Bancnote românescl . . . . Cump. 9.23 Vând. 9.24
Argint românesc .... > 9.20 9.24
Napoleon-d’orî................. » 9.67 » 9.19
Lire turcesc!..................... 10.90 > 10.96
Imperiali ........ - * 9.90 9.96
Galbeni............................. > 5.63 > 5.67
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.

rar- Acei domni abonați ai noștrii, cari au plătittt prețuia abonamentului pe unu jumetate de anu seu 
pe unii 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 fi., 6r pentru România 8 lei. "ass

ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

Tarifa ■irita și tarțiita
în „Gazeta Transilvaniei?

Anunciurî în pag. a IV linia de 30 litere garmond fl.—cr. 6
Pentru inserțiunl și reclame pag. a III linia ă • „-„10

Pentru repețiri se acbrdă următorele rabate:
Pentru repețiri de 3— 4 ori . . . . 10°|„

?? 77 77 5— 8 77 . . 15°|o

77 77 77 9—11 77 . . 20°|0

V 77 77 12—15 77 . . 30°|0

V 77 77 16—20 77 . . 4O°|o
Dela 20 de repețiri în susfl • • • • • 50°|0
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni 

se facil învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
sustL

BrașovU 1|13 Maia 1884.

Nr. 7126—1884. 1—3

Publicațiune.
Să aduce la cunoștința publică, cumcă consignațiunile de con- 

scriere trimise de d-lă subcomite prin esmisulă din 26 Iunie a. c. Nr. 
5.390 referitdre 1a, solvirea sumeloră pentru eliberarea dela construirea 
drumurilor!! pro 1884 să află din 14 până în 22 Iulie a. c. înainte de 
prândă dela 8—12 ore și după prândă dela 3—5 ore în oficiolatulă 
orășănescă de dare spre esaminare din partea fie-cărui, și acele partide, 
cari prin acăsta conscriere se semtă neîndreptățite, au să-și astărnă ob- 
servațiunile în scrisă celă mai târejiu până în 31 a lunei curente, după 
prânzii la 3 6re, subscrisului magistrată..

Se provdcă totă-deodată toți posesorii de case, posesorii de ani
male de înhămată și înjugată și partidele supuse dării în urma unui 
câștigu de sine stătătorii, ca spre scopulii prescrierei câtă are să dea 
pentru construirea de drumuri, să se înfățișeze cu cărticelele de dare la 
oficiolatulu orășeneștii de dare până la 31 Iulie a. c.

Sumele pentru eliberarea dela construirea de drumuri, din cari 
pentru fie-care animalii de înhămatu și înjugatu sunt de a se solvi 3 fl. 
60 cr. pe când din partea fie-cărui altă posesorii îndatorată Ia concu
rență pentru construirea de drumuri sunt de a solvi 2 fl. 40 cr. — au 
de a se așterne celă multă până în 15 Augustă a. c. la cassa oficiola- 
tului orășeneștii de dare neacceptându-se solviri parțiale.

Cu 16 Augustu a. c. începându sunt a se încassâ aceste sume 
restante pe caleu esecuțiunei, fără ca se premărgă vr’o admonițiune.

Brașovu în 15 Iulie 1884. Magistratulîî orășenescâ.

4—30 Magazinu de încălțăminte
„C1SMA R,OȘIE“ Strada Căldărariloru 540.

Comande după m&sură 
se vorii efectua din materialii solidă, 

și cu prețuri moderate.

Subscrisul!! am ondre a recomandă onoratului pu

blică, Magazinulă meu de încălțăminte pentru bărbați, 

dame și copii, cu prețurile cele mai moderate.

Asemenea recomândă onoratului publică depositulîi

Comande pentru străinătate 
se primescă și se efectui&ză 

promtil și cu prețuri moderate.

G. Or ghid anu.de pălării pentru bărbați și copii cu prețuri reduse.

BĂCĂNIA

MUNTEANO & MINCOVICl
BBAȘOVtJ, TUȘWABtJ.

Firma Munteană & Mîncovici recomăndă on. 
publică băcănia din „Târgulă Flosului" și filiala loră din 
„Strada Teatrului," fiindă bine asortate cu totă telulă de 
articole de coloniale, delicatese de vinuri străine și indigene, 
precum și cu totă fel'ulă de ape minerale. Tot deodată 
aduce la cunoștința on. publică, că cu începerea seso- 
nului de băi (3/15 Iunie) a. c. va deschide ărăși o Filială 
la Băile din Tușnadă (totă în vechiulă locală în casele 
D-lui Kanapassek).

Numita firmă crede că va. satisface pe deplină cerințele 
od. publică brașovănă și ale on. 6speți dela băi, atâtă prin 
calitatea mărfuriloră câtă și prin prețurile sale moderate.

Tipografia Alexi Brașovă.

BĂCĂNIA1
§ MUNTEANU & MINCOVICl

V BRAȘOVt, TUȘJtfADtJ.


