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„Gazeta Transilvaniei.**
Cu l-a Iuliu st. v 1884 se începe unii nou abonamente, 

la care învitămu pe onorații amici și sprijinitori ai ldiei ndstre.
Abonamentului: Pentru Austro-Ungaria cu posta: pe trei 

luni 3 fl., pe ș6se luni 6 fi., pe unii anQ 12 fl. Pentru Româ
nia și străinătate: pe trei luni 9 franci, pe ș6se luni 18 franci, 
pe unii ană 36 franci.

RogămQ pe d-nii abonați ca se binevoiescă a-șl reînol de cu 
vreme prenumSrările pentru ca trămiterea diarului s6 nu s6 întrerupă.

Administrațiunea «Gazetei Transilvaniei.»

Brașovu în 18 (30) Iunie.
T6te foile, cari se’nchină lui Bismark și cari 

se încăl(|escu la sdrele puterei lui, cântă a dl im
nuri de bucuria din causa unei declarațiuni, 
ce-a făcut-o cancelarulă germană în ședința de 
Joi a Reichstagului din Berlină.

Acesta declarațiune privitdre la relațiunile 
dintre Germania și Francia este în adeveră de 
mare importanță. Era vorba în Reichstag de 
încheiarea unui tractată de comerciu cu Corea 
și de inaugurai ea unei politice coloniale germane. 
Deputatulă Richter amintindă că Bismark însuși 
a disă în comisiune, că ar fi posibilă ca din 
causa colonieloru armata germană să-și verse sân
gele dinaintea Metzului, și-a arătată temerile sale 
în privința urmărilor! eventuale ale politicei co
loniale. In urma aedsta cancelarulă germană 
s’a văzută îndemnată a liniști Reichstagul! cli- 
cendu între altele:

„Relațiunile ndstre cu Franța și relațiunile 
mele personale cu guvernul! francesă sunt așa 
de bune, încât! nici Richter nu le pdte turbură... 
Trebue se concedeți că astăzi, 14 ani după res- 
boiu, politica a luată unu mersă mai pacinică 
ca ori și cândă, așa că e absolută neverisimulă, 
că în timpulă celă mai de-apr6pe amă pută se 
ne încurcăm! într’ună răsboiu; este însă faptă, 
că noi amă stată în relațiuni așa de bune mai 
alesă cu guvernulă francesă, încâtă cuventula meu 
personala a fosta îutotdeuna de ajunsa spre a liniști 
pe Francesi asupra intențiunilora nostre.11

„Față cu cele întâmplate în trecută este fdrte 
multă, că amu întîmpinată o asemenea încredere 
la mai multe guverne, și nu potă decâtă să re
petă, că relațiunile ndstre cu Franța, cu guver
nul!, în partide și în pressă să află totdduna 
dmeni, cari voescă răsboiulă, sunt tocmai așa de 
cordiale și pline de încredere, ca raporturile cu 
ori și ce altă stată europdnă și de aceea nu 
este în puterea unui vorbitoră oposițională, de a 
ne prepară dificultăți, accentuând! posibilitatea 
unui răsboiu apropiată cu Franța. Ambițiunea 
francesă nu tinde a reînoi planurile lui Ludo- 
vică ală XIV-lea.“

O declarațiune mai categorică decâtă aedsta 
nu pută să facă cancelariulă germană. Ea a 
putută să liniștdscă pe Germani și pe toți, cari 
dorescă susținerea păcii; ddr cu tote astea ni se 
pare, că acele organe, cari vădu acumă deodală 
delăturate tdte periculele unui conflictă dintre 
Germania și dintre Franța și cari de pe acum 
salută înfrățirea celoră două mari națiuni în in- 
teresulă civilisațiunii și a păcii europene, nutresc! 
speranțe prd sanguinice.

înainte de tdte nu se pdte trece cu vederea, 
că cancelariulă a vorbită totă numai de relațiu
nile cu guvernulă francesă, care nu pdte fi iden
tificată cu Francesii și ddcă cabinetulă Ferry se 
liniștește asupra intențiuniloră lui Bismark prin 
câteva cuvinte, ce le dice acesta cătră ambasa- 
dorulă francesă din Berlină, nu urmâză, ca și 
Francesii se fie liniștiți.

Cronica (Lilei.
Sâmbătă în 16 Iunie s’a oficiată la biserica din ce

tatea Sibiiu ună parastasă în amintirea neuitatului Ar- 
chiereu Andreiă Baronă de Șaguna,

*
F6ia oficială anunță că Ministrulu de comerciu ală 

Ungariei, în puterea §. 13 din Art. XX de lege din 1874 
a ordonată închiderea granițeloră dinspre România, din 
causa ivi r ei pestei bovine în două localități ale 
României.

Mai ave-voră slugile guvernului nerușinarea, să es- 
ploateze acestă închidere ca causă a neisbutirii candida
tului guvernamentală în cerculă electorală ală Săceleloră?

*
Minisfrulă președinte Tisza a fostă în Viena, ca să 

raporteze M. Sale despre alegeri și să confereze cu mi
niștrii comuni și austriac! asupra mai multoră cestiunl 
pendinte.

*
La esamenulă ce l’au făcută absolventele conserva- 

toriului din Viena, s’a distinsă domnișora din Brașovă 
Ecaterina Constantinides.Rtetâva. artistă în piană a ob
ținută premiulă ală doilea.

*
Cetimă în ,Bucowinaer Rundschau:» «Guvernulă 

română va aduce o lege protecționistă pentru berăriile 
indigene. Anume spune că darea se va scădea dela 1 
francă și 50 bani la 80 bani, ăr pentru desfacerea în 
țâră a berei din străinătate se va păstră darea de fres 
1 50. Numitulă diară impută camerei comerciale de 
acolo că n’a făcută pașii necesari la guvernă, căci prin 
acâsta, dice elă, se vatămă convenția comercială. Arată 
totodată esportuiă berei auslro-ungare în România în 
anulă 1882. Pe la IțcanI d.’ce ca s’a esportată bere 
austriacă în valore de fes. 56,000, pela MihăilenI în va- 
lore de fes. 23,700, pela Turnu-Măgurele de fes. 11,000, 
și pela Predelă de fes. 120,000.»

Fiindcă în curândă se va reînoi convențiunea co
mercial^ între Austro-Ungaria și România, credemă că 
ambele ’șl voră sci apărâ interesele.

*
Se vorbesce, că la 9 Augustă va fi în Ișl o între

vedere între împărații Francisă Iosifă și Wilhelmă; to ă 
aci va face o visită și Milan, regele Serbiei.

*
0 aparițiune fârte semnificativă a timpului, sunt 

întrunirile presei din Bucurescî. Mai întâiu «L’Indepen- 
dance roumaine* a dată ună banchetă la care a parti
cipată mai tălă presa priucipală din capitală, fără deo
sebire de nuanță; apoi ală doilea banchetă a fostă dată 
de d. Vernescu, unulă din capii partidei liberale-conser-

De aceea cine scie, ddcă declarațiunea de 
Joi a principelui Bismark nu va strică mai multă 
decâtă va folosi guvernului francesă?

In totă casulă ni se pare că ea nu valordză 
decâtă pentru cât-va timp!; Ddcă conferența 
egiptdnă ce s’a deschisă alaltaeri va aduce o a- 
propiare între Anglia și Franța și ddcă Francesii 
se voră simți mai puțină isolați în Europa să 
pdte schimba ușoră foia în defavorulă păcii.

Suntem! și noi dintre aceia, cari dorescă 
pacea. Ddr vătjendă cu ce mari sacrificii se sus
ține aedstă pace nu numai odată ne-amă disă: 
ce pdte folosi popdreloră și o asemenea pace 
armată, care le mistuesce averea și puterile cele 
mai bune?

Scirî telegrafice.
(Serv. part, ală ,Gaz. Trans,»)

Toulon, 29 Iuniu. De asdră până aefi la 
amd^I au murită de choleră patru persdne.

Marsilia, 30 Iuniu. Starea sanitară în a- 
cestă orașă este bună. Nici astă ndpte, nici adi 
dimindță nu s’a. întâmplată nici ună singură casă 
de mdrte din pricina cholerei.

vatăre. La amândouă întrunirile s’au ținută toaste pen
tru libertatea presei și a cuvântului.

*
.L’Independance roumaine» spune, că consiliulă 

comunală ’ ală Bucuresciloră va face propuneri d-lui M. 
Slade pentru iluminarea capitalei cu electricitate.

*
Cu ocasiunea alegeriloră din Bulgaria, s’au întâm

plată în Vidină bătăi sângerose între partide. A fostă 
ună mortă și numeroși răniți. S’au arestată la vr’o 
sută de țărani dinprejurulă Vidinului. Asemenea în Vrața 
în nrma bătăiloră sângerose, au fostă rănite vr’o optdecl 
pănă la o sută de persâne.

*
Ministrulă căiloră ferate ală Germaniei a luată mă 

suri energice pentru apărarea împăratului Wilhelmă de 
orl-ce atentată, ce s’ar pută comite cu ocasiunea plecării 
M. Sale la Wiesbaden.

*
«Narodni Listy» anunță că în filele trecute a fostă 

o ciocnire între Miridiț! și Mohamedani, ațîțațl fundă de 
nisce agitatori străini, cari cutreeră Albania.

*
Ministru-președinte austro-ungară, MilincovicI, a fostă 

chemată din Cetinge la Viena, ca să dea esplicărl în pri
vința fugariloră în Muntenegru și în privința certei rela
tivă la armarea fortificațiuniloră ridicate de-alungulă gra
nițeloră munlenegrene. Muntenegru nu vre în nici ună 
casă să consimță la esecutarea acestei înarmări, din care 
causă s’a și întreruptă.

*
Din Podwoloczyska se telegrafiază cătră «Dziennik* 

din Lembergă, că pe calea ferată rusă cătră Odessa tre- 
nulă de persdne, care plecase în 23 Iuniu la 10 ore sera 
din stațiunea dela granița Woloczysk, s’a ciocnită în sta
țiunea Serbineță cu ună trenă de mărfuri ce venia dela 
Șmerinka. Au fostă răniți mulțl călători.

*
Din causa colerii ce-a isbucnită în Toulonă, popu- 

lațiunea emlgreză mereu. Orașulă oferă ună aspectă 
forte tristă. Teatrele s’au închisă, cafenelei# sunt g<51e 
'er gările înțesate de lume. Comerciulă și comunicațiunea 
suferă multă chiar în Paris din causa îngreunării servi
ciului poștală și ală căiloră ferate.

*
Consiliulă comunală din Lemberg a dată pentru 

inundați 3000 fl.
*

Capulă de insurgenți Popă Burici, care organisase 
în Muntenegru o bandă de insurgenți, ca să între cu ea 
în Sârbia, au fostă arestată de autoritățile muntenagrene 
la cererea guvernului sârbescă.

*
«România liberă» spune că d. Al. Odobescu, pri- 

mulă secretară ală legațiunii române Ia Paris, ilustrnlă 
nostru scriitoră, se află de Ieri în Bucurescî.

D-sa o venită, pentru câteva fiile, cu nobila și mă- 
reța intențiune de-a se ocupa de organisarea întrunirii 
congresului archeologică europeană în capitala regatului 
română, ideiă despre care amă vorbită deja în unulă din 
numerile trecute, și asupra căreia vomă reveni și insista 
cu totă convingerea înaltei importanțe ce presintă acestă 
audabilă inițiativă.

*
«Patria» comunică că studenții din Iași s’au în

trunită pentru a luâ o decisiune față cu cele petrecute 
cu colegii loră din Bucurescî.

*
»Resboiulă-Weis« spune că va apare ună nou organ 

intitulată ,Propășirea,» diară radicală cuotidiană; ase
menea se (jice că în curând voră apare încă două, unu 
cu titlu de «Falanga1 și altu denumită «Jos Brătianu!»

*
Din Miscolcz se scrie, că comitetulă dirigentă aii 

casinei naționale de acolo a hotărîlă se nu mai aboneze 
(fiarele antisemite «Fuggetlensâg» și «Ueslokos.»

Declarațiune.
Lugoșă 27 Iuniu 1884.

Onorată Redacțiune l
In mai multe jurnale se facă diferite învinuiri par

tidei oposiționale moderate, între cari se află citată ca



faptă: ,că numita partidă s’ar fi asociată între alții și 
cu mine și că eu ași fi pășită în cerculă Bocșei ca can
didată de deputată dietală cu programa oposițiunei mo
derate. «

Aceste aserțiuni le declară cu totulă nefundate. E u 
nu ’m’am asociată cu nicî o partidă, nici cu cea a opo
sițiunei moderate și am pășită ca candidată de deputată 
ca naționalistă curată ce sum, cu programa nați
onală română din Sibiiu.

Acbstă declarațiune am făcut-o pentru orientarea 
publicului neromână, căci la ai noștri sciu că nu amă 
avută lipsă de a o face. C. Brediceanii.

advocată.

„Opinca română14 
societate pentru cultivarea naționalismului română 

îu Austro-Ungaria.
Comisiunea instituită pentru înființarea a- 

cestei societăți a așternută spre aprobare dom
nului ministru regiu ungurescfi de interne urmă- 
tbrele statute votate la 1 Iuniu a. c.

§ 1. Societatea portă numele >Opinca română.* 
Reședința ei este Sibiinlă.

§ 2. Scopulă societății este: susținerea, cultivarea 
și desvoltarea prin mijlbce legali și morali a naționalis
mului română în ținuturile locuite de Români ale impe
riului austro-ungarică.

§ 3. Conformă acestui scopă societatea și membrii 
ei voră stărui: a) ca în familiele și casele românescl 
atâtă la țeră ca și prin orașe să se vorbescă, scrie și 
cetăscă românesce; b) să se cultiveze moravurile națio
nali românescl; musică, cântări, danțurl, sărbări și alte 
datine și obiceiuri naționale românescl; c)£să se^susțină 
și respective reintroducă portulă națională românescă, 
mai alesă la populațiunea dela sate, pre unde s’a per- 
dută în decursulă timpului.

§ 4. Societatea și membrii ei voră ajutoră și pro- 
movâ învățămentulă publică românescă in scblele elemen
tari și medii: a) prin înființarea și ajutorarea de scble 
confesionale române, înzestrarea acestora cu mijloce de 
învățământă; b) prin provederea scolariloră români dela 
orl-ce scble publice cu cărți de scolă și de lectură ro
mânescl și prin înființarea de biblioteci școlare românesc!; 
c) prin darea de ajutore și stipendii spre crescerea de 
învățători și învețătorese pentru scolele elementare ro
mâne confesionale.

§ 5. Spre salvarea față de orî-ce amalgamisare a 
rassei române societatea și membrii ei voră stărui ca nu
mele de familie a aceloră Români, cari susțînendu-și na
ționalitatea genetică au nume neromâne să se schimbe 
pe cale legală în nume românescl.

§ 6. Membrii societății suntă: a) membri funda
tori, cari solvescă odată pentru totdeuna suma de 20 fi.;
b) membri ordinari, cari solvescă pe viață taxa anuală 
de 2 fl.; c) membri ajutători, cari donăză societății 
vre-o sumă de bani ori alte obiecte de valbre.

§ 7. Drepturile membriloră fundatori și ordinari 
suntă: a) a purtă numirea de onore «Opincari* și am- 
blema societății (scută venală cu opincă de aură, de pe- 
tea roșiă); b) a participă cu votă deliberativă în adu
nările generali ale societății la tbte agendele acesteia, și 
a se împărtăși de tote beneficiile, ce se voră statori pen
tru membrii societății.

§ 8. Datorințele membriloră suntă: a) a solvi re
gulată tacsa anuală; b) a observă mai ântâiu ei înșiși 
în familiile (casele) loră cele pretinse în § 3, și a stărui 
ca toți amicii și cunoscuții loră asemenea să le observe;
c) a da cu totă zelulă și energia mână de ajutoră socie
tății și comiteteloră ei întru îndeplinirea celoră înșirate 
în § 4.

§ 9. Membru fundatoră și ordinară ală societății 
pbte fi fie-care cive română de stată din imperiulă austro- 
ungarică, care să obligă în scrisă a îndeplini datorințele 
normate în § 8, și se va primi de membru din partea 
comitetului centrală ală societății.

§ 10. Societatea are sigilulă său propriu, care portă 
ca amblemă o opincă de aură în câmpă venată cu cir- 
cumscripțiunea >Societatea opincariloră români.*

§. 11. Societatea provede agendele sale: a) în a-
dunărl generale; b) prin unu comitetă centrală: c) prin 
subcomitetele înființânde după trebuință în diferite puncte 
ale monarchiei austro-ungarice.

§. 12. Adunarea generală se va ține odată
pe ană de regulă în loculă reșidențială. Asupra even- 
tualeloră invitări pentru țiperea adunărei generale în altă 
locă, decide comitetulă centrală.

în cașuri de mare importanță ori la cererea în scrisă 
aloră 50 de membri ordinari, comitetulă centrală pbte 
convoca adunare generală estraordinară, care e de a se 
publica cu 30 dile mai nainte și cu numirea obiecteloră 
de pertractare.

§. 13. Adunarea generală: a) alege pe funcționari
și pe comitetă; b) revede și aprbbă rațiociniile comite
tului centrală, și statoresce la propunerea comitetului bu- 
getulă pentru fie-care ană viitoră; c) pbte face modifi

cări în statute dacă voră fi presenți și voră consimți 2/3 
ai membriloră ordinari.

§ 14. Ședințele adunărei generale suntă publice. 
Ele se conducă de președintele (vice-președintele) comi
tetului, er pentru compunerea proceseloră verbali se alegă 
doi notari.

§ 15. Pentru provederea afaceriloră societății aduna
rea generală alege pe câte 3 am: ună președinte, ună 
vice- președinte, ună secretariu, ună cassariu și ună 
controloră, apoi ună comitetă centralu de 6 membrii.

§ 16. Președintele representeză societatea față de 
jurisdicțiunl și de singuratici; asigneză la cassa societății 
solvirile aplacidate de comitetă între margmele bugetului; 
subscrie dimpreună cu secretarulă espedițiunile; pregă- 
tesce cu acesta raportulă anuală și după pertractare în 
comitetă îlă așterne adunărei generale; în fine conduce 
desbaterile în comitetă și în adunarea generală. — La 
casă de împedecare, în tote aceste, îlă suplinesce vice
președintele.

Secretarulă provede procesele verbali ale ședin- 
țeloră comitetului și tote celelalte lucruri de concepiă, 
păstrbză sigilulă societății precum și tote actele ei.

Cassariulă păstrbză și administreză sub răspun
derea personală banii societății și pbrtă rațiociniile ace
leia; primesce pre lângă cuitanță tacsele anuali; esecută 
solvirile la asignarea președintelui: portă (jiariu despre 
intrate și eșite și raportăză comitetului din ședință în șe
dință despre starea cassei. Banii societății se depună la 
vre-ună institută publică spre fructificare ținendă cassa
riulă la sine numai o sumă limitată prin comitetă spre 
suportarea speseloră curinte.

Controlorulă contrasigneză tbte rațiociniille, cui- 
tanțele și contracuitanțele, și e responsabilă dimpreună 
cu cassariulă pentru tbte gesțiunile de cassă.

Comitetulă ține ședințele sale după trebuință la 
convocarea presidiului. Cerendă in scrisă trei membri 
convocarea președintele e datoriu a convocă ședința. Co
mitetulă conduce și direge întrega activitate a societății, 
pregătesce și așterne adunărei generali bugetulă, proiecte 
și propuneri relative la scopulă societății; acordă în sen- 
sulă bugetului ajutore, stipendii, premii și altele; provede 
procurarea, cumpărarea și distribuirea de cărți și mijloce 
de învețămentă în sensulă §-lui 4; ține în evidență lista 
membriloră și regulata solvire a tacseloră; primesce mem
bri noi și stă în contactă continuu cu subcomitetele, ce 
se voră înființa spre esecutarea disposițiuniloră luate.

§. 17. Din percepțiunile societății tacsele de la
membrii fundatori și 2O°/o din tbte celelalte intrate se 
capitaliseză spre formarea unui fondă permanentă ală 
societății, care va rămâne neatingibilă pe câtă timpă va 
alia de bine adunarea generală. Tote celelalte percepți- 
unl se folosescă în totă anulă spre scopurile societății.

§. 18. Funcționarii societății nu primescă nici ună
feliă de remunerațiune. Spesele de cancelariă și de ad- 
ministrațiune se supbrtă din cassa societății.

§. 19. Desființarea societății o pbte decreta adu
narea generală decă numărulă membriloră va scăde 
sub 50.

Concl isulă de desființare înainte de esecutarea lui 
e a se așterne înaltului ininisleriu regiu ungurescă de 
interne.

în casulă acesta precum și la casulă de orl-ce 
altă desfiiințare averea societății e a se împărți în părți 
egale metropoliiloră române din Ungaria și Transilvania, 
celei greco-orientale și celei greco-catolice, cu aceea ca 
din capitală să se formeze fundațiuni pentru ajutorarea 
tinerimei studibse române.

§. 20. Decă societatea se va abate de la scopulă
său precisată în statutele de față întru atâtă, ca prin 
continuarea activității ei să se pericliteze slatulă seu in
teresele materiali ale membriloră, guvernulă țârei va fi 
îndreptățită a suspinde activitatea ei, a ordina investiga- 
țiune ordinară și conformă resultateloră acesteia a înde- 
detora societatea la stricta observare a statuteloră, even
tuală a o desființa.

Sibiiu, 24 Iuniu 1884.
Comisiunea ad hoc:

Georgiu Barițiu. losifft Storea-Siuluțiu. Visarionîl Romană. 
Anania Trombitașă.

Discursulu d-lui V. Babeșu. 
raportorul! comisiunoi de 30 a conferinței din Sibiiu. 

(Continuare din Nr. 98 alQ Gaz. Trans).
Și — cum stămă în privința culturei? Ecă cum, 

în scurte cuvinte. Noi Românii mereu ne plângemă, că 
prin totă trecutulu amă fostă rău părăsiți și negrijițî cu 
instrucțiunea; a fostă astfelă spiritulă timpului, propria- 
minte ală aristocrației domnitbre. Deci acum, că ni se vor- 
besce de constituțiune, libertate și egalitate, le cjlică 
domniloră dela putere: dați-ne și nouă câmpă liberă 
pentru esercițiulă facultățiloră nbstre intelectuale; lăsați- 
ne la disposițiune mijlbcele de cultură, scolele, și acolo 
unde puterile nbstre financiare nu ajungă, dați-ne și nouă 
ajutorele necesari din bugetulă statului, precum vă dați 
vouă, noi din parte-ne vomă contribui din răsputeri. 
Ei bine, Vă întrebă: cunbscețl, ați văzută unde-va o 
scolă românescă, întru folosulă poporului română, rădi
cată de domnii Maghiari din mijlbcele comune ale statu

lui, din aceleași mijlbce, de Unde ei Maghiarii pentru ale 
loră scopuri naționale de cultură, iau cu ambele mâni, 
câtă li trebue ? (Voci din tbte părțile: nici una!) Dar ațî 
vădută și cunbscemă cu toții o altă de totă straniă și 
chiar barbară faptă aceloră dela putere, i-ațl vădută pe 
patrioticii noștri domni Maghiari dela putere impedecân- 
du-ne acolo, unde noi cu ale nbstre proprii midloce voimă, 
a ne ridica și susține scole. S’au convinsă, că decă amă 
denunciâ Europei culte istoria cu gimnasiulă superioră 
română din Caransebeșu, ea nu ni va crede-o, atâtă de 
ciudată e! Strigă Românii bănățeni de 50 de ani ne
încetată și plânsu’s’au ei mai vărtosă prin representanții 
loră in Senatulă imperială înmulțită din Viena la 1860 
și în dieta din Budapesta la 1866—1875, că de o sută de ani 
și mai bine semtă lipsă d’o scblă superibră română pe 
sema tinerelului loră, și nu li se dă; căci statulu n’are 
bani pentru ei. Vină acuma grănicerii din fostulă regi- 
mentă ală XlII-lea româno-bănatică și dică: ătă noi a- 
vemă mi<|lbcele bănescl necesari chiar in fondulu nostru 
destinată de Maiestatea Sa pentru cultură și filantropia; 
dați-ne autorisarea să ne ridicămă ună liceu cu 8 clase, 
după programa ce vi-o presentămu, cu limba de instruc
țiune română, dar obligata fiindă pentru unele studii și 
limba magiară și cea germână. Autoritatea competinte 
comitatensă răspunde: bine, se pbte, faceți, dar se 
opune Inspectorulă școlară ală guvernului și causa se 
așterne la ministeriu și acesta se îngrbpă în pulberea 
archivului său, și la tbte solicitările și rugările și strigă
rile zeleșiloră grăniceri, acestă ministeră maghiară de ani 
aprope trei, este surdă și mută! Motivulă, său mai 
dreptă graindă, pretestulă, sub care înaltulă ministeră ține 
îinpedecață causa e, că fondurile, cu cari grănițerii voescă 
a-șl înființa liceu, în prima liniă ar fi a se folosi pentru 
scolele populari, cari se află în stare decădută. Dar, en 
ascultați, cum stă treba cu scolele populari din fosta 
graniță! Cândă la 1872 s’a desființată granița militară 
în Bănată, d-nii Maghiari din Budapesta, după <|isa loră: 
»r—a-ra, fogd ra,« (adecă: pune-i vina și dispune) ocu
pară tbte scblele populare din fosta graniță, vr’o 200 la 
numără, între cari vr’o 97 române, le ocupară sub pre- 
testă, că n’ar fi fostă scdle confesionale, ci comu
nale, și că prin urmare ca comunale, după lege, ar avă 
se vină sub conducerea administrațiunei politice, er nu a 
dieceseloră. O falsitate acelă motivă și.pretestă din cele 
mai cutezate. Căci ântâiu: scblele poporului nostru din 
graniță, pururea au fostă și s’au numită: «griechisch- 
orien talische Nationalschulen,< adecă confe
sionale* și «naționale;* naționale române, nați- 
ționale sârbe, naționale germâne; a doua: acele 
scble pururea au stată sub inspecțiunea unoră direc
tori de confesiunea și naționalitatea loră: 
a treia: legea ce o provocă ministerulă maghiară și cu 
definițiunea ei pentru scblele comunale, nici n’a esistată 
pe timpulă graniței militare. A fostă deci adevăratulă ar
gumentă și motivă ală domniloră Maghiari principiulă 
despotică: «sic volo, sic iubeo,* și nimică alta; ăr 
carea li-a fostă binevoitbrea intențiune se invederăză ecla
tantă dm urmări, din reslulă de pănă acum alu ocrotirii 
loră de 11 ani. Și, care este acelu resultată? Este că 
pre cândă sub couducerea de mai înainte, națională-con- 
fesională și militară a aceloră scble populari, ele erau 
pline de școlari, astăzi ele sunt părăsite! ț)ică d-nii 
Maghiari, că ele, acele scdle sunt rău dotate ; dar ade- 
vărulă e, că decă acelea sunt comunale, legea le dă 
dreptulă d’a folosi 10 procente peste contribuțiunea di
rectă, spre ameliorarea dotațiunei; ei, domnii Maghiari, de 
felă nu a usată d’acestă dreptă pentru dolaținnea mai 
bună a scoleloră, dar împedecă poporulă d’a se îngriji 
el însuși de cultura superibră și inferioră a copiiloră săi; 
împedecă lățirea luminei printre poporulă română.

Dar cum suntemă cu economia nbstră bisericăscă 
școlară, pe care ni-au garantat-o ari. de lege IX., dela 
1868, dându-ne dreptulă absolută alu limbei nbstre în 
scblele nbstre și în propunerea religiunei nbstre și în ad
ministrarea afaceriloră bisericesc! și școlari, dreptă, care 
ab antiquo nu ni s’a contestată nici odată. Aș deveni 
de totă lungă, decă m'aș pune a vă înșiră încercările 
de abusă și chiar atentatele, ce se tacă acestui sacru 
dreptă ală nostru, anume decâ'ndă d-lă Tis za este om
nipotentele țării; ceea-ce totuși nu potă a nu aminti este, 
că, — câte legi, regulălore de scole și de instrucțiune s’au 
creatăj mai târziu, una n’a fostă, prin carea să nu ni 
se fi ruptă și înghițită o parte ore-care din autonomia 
nbstră bisericescă-scolară, ce ni se garantase cu atâta 
solemnitate la 1868! Și acum, en audiți ună casă de 
atentată mai nou, în contra dreptului nostru de autono
mia bisericăscă-scolară. Este casulă din Pan ci o va, ca
rele fu desbătută chiar în Sinodală eparchială de ăstă 
timpă din Caransebeșă în ședință publică. In Panciova, 
punctulă estremă dela Dunăre în susă spre Slavonia, 
pănă la care se estinde elementulă română, avemă po- 
poră română numerosă, care însă — durere, în înșuși 
centrulă orașului tare se desnaționalisâ, neavândă scblă 
și biserică a sa propriă, și nefiindănoi în stare de a-Iă 
emancipâ de sub ierarchia serbăscă. In acelă orașă e- 
sista o scblă reală superibră a statului cu 8 clase, cer
cetai ă și de tineri români de prin părțile vecine, cari 
tineri de ani duceu lipsă de ună catechetă română, pen
tru propunerea religiunei. Episcopulă română din Caran
sebeșă de repețile ori a fostă provocată a dispune — în 
sfera competinții sale, dar dînsulă în lipsa de orl-ce do- 
tațiune pentru acel postă, precum și în lipsa de uuă pre
ot ă română în Panciova, mai lungă timpă nu pută să-și 
implinăscă datorința, pănă când — în timpulă mai nou, 
in cea mai deaprbpe comună rurală numită fiindă ună 
preotă tineră de trebă. Episcopulă îlă numi p’acesta și 
catechetă română la scblă reală din Panciova și notifică 
acesta autorității școlare de stată. Și — ce să vedeți! 
I vine dela ministerulă maghiară reflecsiuni și comandă, 
ce sună, că — pentru profesorii dela o scolă secundară 
legea prescriindă calificațiune superioră, catechetulă pro- 
visoră numită de Episcopă, nu corespunde acelei 
calificațiunl; mai departe că — limba de propunere 
la acea scolă superibră a statului fiind cea Maghiară, 
catechetulă trebue se fi 6 calificată a face ca-



țechisarea, a propune religiunea în limba 
maghiară! Adecă, d’o dală, într’ună actă se dederă 
două isbirî legii, ce ne garanteză autonomia în biserică și 
în scolă, și statutului organică, sancționată de Rege la 
chiar propunerea ministeriului maghiară, după cari cali
fic ați unea în cele bisericescî-culturale ale năslre este 
dreptulă eschisivă alu nostru, și limba de propunere, 
precum și limba di administrațiune în biserică și scâlă, 
este cea română. (Bravo ministeriu!) Vedeți deci, 
pănă unde merge culezarea domniloră dela putere para
lelă cu tendința loră evidentă, d’a împedecă cultura nâs- 
tră națională, firesce spre scopulă d’a ne strivi și striviți 
a ne înghiți, adecă maghiarisâ! Nu este acestă ten
dință și arte — ună ce nou, o invențiune a geniului 
maghiară, ci este o vechiă manoperă a despotismului și 
tirăniei de susă. In privința acesta să-mi fie permisă a 
aminti o eclatantă episodă din istoria antică.

Sunt deja trecute 15 sute de ani; era adecă pe la 
mijloculă secolului ală 4-lea, cândă luliană (supranu
mit mai târziu, >apostata') deveni împărată roman și după 
scaunulă lui Constantină celui mare, în Constantinopole. 
Constantină introdusese creștinismulă ca religiune de stată, 
care religiune înfloriâ prin virtuțile credincioțiloră săi. 
Și luliană numără între cei mai zeloși creștini, pe câtă 
timpă Constantină cârmuiâ imperiulă; dar devenindă elă 
împărată, de filosofă marece-și închipuia a fi, adăpată 
cu doctrinele sofiștiloră, se lăpădă de religiunea creștină, 
proclamă însă libertatea confesională: dar în 
faptă reedifică templele păgâne și protegiâ întru tdte pe 
păgâni, mereu devenindă intolerantă pentru creștini, lip- 
sindu-i de totă prolecțiunea și apărarea față de continuele 
atacuri din partea păgâniloru, protegiați ai săi, măcar 
că chiar creștinii erau omenii cei mai de trebă, mulțl 
de frunte funcționari publici și cei mai buni amici ai 
săi. Vădendă acăsta creștinii, după ce în deșertă încer
cară a se opune nedreptățiloră împăratului, mereu înce
pură a se retrage din viața publică, a face pasivitate, 
ca și noi Românii — (Ilaritate), în fața nedreptății con
tinue, spriginite și la noi de susă, a d-loră Maghiari. In 
fine, cei mai buni amici ai Imperatorelui îlă părăsiră, 
retrăgându-să dela curtea lui, eschidându-lă din inima 
loră; chiar Cesară, mediculă său plină de merite și 
intimulă său amică, ne mai ascultândă de mulcomirile, 
de promisiunile și conjurările ce-i făcea luliană, să des
părți de densulă <)icendu-i: »împărate, nu mai potă stă 
lângă tine, nu te mai potă iubi și servi, căci escl ne- 
dreptă, escl inimică celoră d’o credință și d’o iubire cu 
mine! »și atunci impăratulă în desperarea sa a oftată: 
»Vai de minece să mă facă, că mă părăsescă 
toți cei mai credincioși ai mei!’— și a adausă: 
»Pre câtă timpă creștinii au astfelă de ca
ractere firme și luminate, causa loră nu va 
peri, ci va învinge!* (Bravo, bravo!) fir amicii cei 
nuoi, filosofii și politicii moderni ai împăratului i-a disă: 
>Vreai să-i nimicescl, răpescele facultatea 
d’a se cultiva. Impedecă-i pe creștini de 
a-șl cresce bărbați cu sciință, caracteră și 
abnegațiune de sine!< (Bravo și aplause.)— Par’c.I 
am aucjită graiulă — marelui filosofă politică modernă 
Coloman Tisza. (forte bine!) Vedeți ce va să Z’că, îm- 
pedecarea ndstră în cultura naționaiă. Dar sfalulă filo- 
sofiloră păgâni a indignată pe Imperatore, că — nu era 
nici prostă, nici rău, ci numai slabă de ângeră și închi
puită: deci elă a răspunsă: »Ce c^icețl voi?! Cuge- 
tulă vostru ăste nedemnă; cultura minții și 
a inimei este bunulă și dreptulă comună ală 
omenimei, care nu se cuvine să fiecui-va de- 
negatăP (Bravo, bravo) Așa a disă, și chiar așa a cu
getată impăratulă luliană, dar împrejurările ce însuși și 
le formase, calea pezișă, ce o apucară, iute l’au răpită 
departe de principiulă, de convicțiunea sa; căci erâ omă 
slabă de ângeră! Astfelă a și perită — în Asia, d’o 
săgetă păgână, lăsându-șl numele pătată în istoriă și 
îngropândă cu sine pe celă din urmă surcelă ală ma
relui Constantină!

Vedeți dară, domniloră, că politica și filosofia mo
dernă de stată, ce se urmăresce la noi cu atâta energiă, 
nu este n6uă, nici este invențiunea d-lui Tisza seu a 
premergătoriloră săi în cârma țării, ci este vechiă ca des- 
poția și lăcomia în inima ămeniloră ambițioși și orbiți 
de patimă. Veți pricepe prin urmare și care este ade- 
văratulă motivă și logica că, legile, cari ar fi în favorulă 
poporului nostru — nu se țină, instrucțiunea, cultura 
porului, nu se promovăză. Tote îșl au causa loră și 
t6te îșl au precedințele loră în istoria trecutului, una 
numai nă miră și n’o pricepemă în statulă ungurescă, și 
adecă aceea, cum domnii dela putere, după esperiențele 
ce făcură de 100 de ani și mai verlosă dela 1848/9 în- 
câce, ne mai potă ține de atâtă de simpli și netrebnici 
său degenerați, ca să nu le vedemă, pricepemă și sim- 
țimă pornirea, cugetulă, măsurile în contra nostră, și 
cum ei, mai potă pretinde, ca noi să ne încălcjimă, să 
desvoltămă și manifestămă încrederea și iubirea pentru 
creaturiloră și scopurile loră! Totă politica stalului un
gurescă, a acestui stată pre care ni se cere, și ar fi tare 
de lipsă, și noi amă dori din sufletă casă’lă iubimu 
ba ca să ne putemă entusiasmâ pentru elă, căcie patria 
și a năstră ar fi chiemată se fie, dică, totă politica a- 
cestui stată ungurescă, de cândă elă se află sub ocroLi- 
rea maghiară, prin tote legile sale și întregă administra- 
țiunea publică a sa, merge într’acolo, ca se împedeee 
prosperarea și cultura, să ne reducă la nimica eserciți- 
ulă drepturiloră de cetățeni, să ne înădusăscă simță- 
mântulă nostru românescă, să ne curme chiar 
speranța de ună viitoră mai bună! (Așa este, 
bravo!) (Va urma).

Efectele primejdiose ale societățiloru de maghiarisare.
Din Satinară, 14 (26) luniu.

Fâea «Szatmâr es videke* publică numele aceloră 
docenți români, la cari nu le-a fostă rușine a se rugâ 
la societatea maghiarisătâre «Sechenyi* pentru plata lui 

Iuda, pentru remunerare, că ei au lucrată înadinsă, spre 
a desbrăcâ pe băiații români de romanitate, și a-i ma- 
ghiarisâ.

Acești doi euțl suntă: 1. Gior. Ptyânk din Pomi, 
2. Al. Stefucz din Călinesct, 3. Em. Papp din Lipou, 4. 
Vict. Marosân din Vamă, 3. Corn. Marosân din Medieșă, 
6. îl. Papp din Șomcuta, 7. Ioane Szilâgyi din Iiramă. 
8. Ioană Grozan din Oribilesci, 9. Vas. Hajduk din Apă, 
12. Fior. Danes din Baia-Spria, 13. Ioan Belbe din Ari- 
eșă, 14. Ioa. Kâncsân din Bicsadu, 15 Laură. Kegye din 
Necopolă, 16 Ioa. Belbe din Finteușă, 17. Aug. Krespai 
din Medișa.

Dăcă docenții români îșl voră uită de chiămarea 
sa așa, precum și-au uitată aceștia aici, și ei din învă
țătorii poporului, se voră face vendătorl, nu se tămă, că 
nu multă timpă va fi lipsă de ei, că și până acum sunt 
sate românesc!, unde docenții sunt Unguri, și încă uni
tari, de cari nici se află între Români. Așa și aceia Ia 
cari le-am scosă aici numele din fâea ungurăscă, și pe 
cari îi arătămă în fața națiunii și a lumii, ei îșl taiă 
crănga de sub piciâre.

Nu scimă din acești flămândl de banii societății, 
ce și-a propusă stingerea Româniloră, cari voră căpătă 
plata lui Iuda, însă scimă, că Iuda, vendătorulă, după ce 
a căpătată cei 30 de arginți, a mersă și s’a spânzurată; 
așa dintre aceștia, care se va spânzură?

Insă dela capă se împute pescele: domnii parochi 
așa păstori sunt și așa veghiători ai Sionului românescă, 
de lasă a fi lupi în staulă, cari le răpescă ode? Noi 
amă făcută cunoscute de astă dată numele docențiloră 
rătăciți, ca aceia să vâdă, că națiunea le scie și numele 
și nerușinarea, și să se lumineze.

Soiri militare.
«Narodni Listy* anunță din Cetinie, că principele 

Nicolae a întreprinsă o călătoriă prin nordulă și ostulă 
Muntenegrului, inspectândă diferitele localități. Resultatulă 
acestei călătorii este că principele a hotărită să in
troducă armata permanentă, de care până acum princi- 
patulă a fostă lipsită. De la 1 Octomvre voră primi gar- 
nisâne permanente: NicsicI, Cetinie, Podgorița, Ucina și 
Baru. Fie-care garnisonă va consta din câte 1000 de 
omeni pedestri cu o bateriă de munte și de câmpă și 
ună escadronă de cavaleriă.

O telegramă a generalului Millot cătră ministrulă 
de marină ală Franciei adeveresce, că o colonă de 700 
de omeni, între cari se aflau și 300 de TonchineșI ca 
trupe ajutătore, aflându-se în marșă spre Langsonă, a 
fostă atacată într’ună defileu de 4000 de soldați regulați 
chineșl. Colâna care-’și mănținu posițiunile, sili pe ini
mică se se retragă și suferi o perdere de 7 morți și 
42 răniți, intre cari doi oficerl. Generalulă- Negrier a 
fostă trimisă în contra inimicului cu bataliâne și 2 bate
rii ca întărire.

Patenotre a primită ordină de la guvernnlă francesă,. 
să mergă la Peching și să ceră satisfacțiune. Totă de 
odată s’a dată ordină ca escadra admiralului Courbet să 
se unescă cu divisiunea navală a lui Lespet.

Lipsa aurului în România.
Cetîmu în „Curierulă. Financiară“ în Bu- 

curesci:
Faptulă care de cât-va timpă a absorbită cu dreptă 

cuvântă totă atențiunea piețeloră nostre comerciale și de 
pură speculațiune, e crescerea constantă și în proporți- 
uni fârte îngrijitore a primei aurului față cu metalulă 
albă, și hârtia. De unde în anulă trecută, prin lunile 
Aprile, Maiă și Iunie, disagiulă nn era mai mare de 
2.10 și apoi 2.45, elă a atinsă repede în filele din urmă 
spăimântătorea cifră de 3. 4. 4Va. 5. și apoi chiar 5-4O°/o. 
Comerciulă prin urmare, care e ținută a-și face plățile 
mărfuriloră importate din străinătate în aură, sufere 
daune considerabile, transacțiunile dinăuntru sunt împe- 
decate, valorile de stată și de societăți sunt expuse și ele 
Ia perderi considerabile. Acâstă situațiune a pusă lumea 
pe gânduri și toți să întreabă unde și cândă se va opri 
urcarea disagiului, și care e adevărata causă a răului?

Unii s’au grăbită a aruncă răspunderea asupra Băn- 
cei-Naționale care, se Qice ar fi pusă în circulațiune ună 
numără prea mare de bilete, acordândă pre mari facili
tăți asupra împrumuturiloră pe deposită de efecte și în- 
curajându-le prin o dobândă pre mică. Ei au propusă 
în consecință a se urca dobânda. Opinia acestora este 
greșită...

Suntă alții cart dică că banca ar fi emisă ună prâ 
mare numără de bilete pentru diverse trebuințe ale sale 
seu pentru cumpărare de trate asupra străinătății.

Der nu emisiunile băncei ș’operațiunile prin care ea 
înlesnesce atâtă de multă comerciulă suntă causa ur
cării desordonate a agiului Adevărata causă, o găsimă 
în recoltele slabe și prin urmare în puținulă exportă de 
cereale ce am avută în anulu acesta. Avuția cea mai 
de căpetenia pe care țâra nășiră o trimite străinătății în 
schimbulă aurului său produseloră ei sunt cerealele: dăcă 

recoltele suntă slabe ori de calitate inferioră, exportulă 
este minimă și prin urmare aurulă nu întră în țeră; 
dâcă e mare, agiulă se reduce la minimulă posibilă. Din 
nefericire, în anulă acesta mișcarea în porturi a fostă 
slabă; trebuințele nâstre din contră an crescută mai 
multă de câtă desvoltarea economiei naționale; împor- 
tulă s’a mărită considerabilă ținuți fiiindă a ne procura 
din străinătate produse de o valâre fârte însemnată și 
diferința dintre importă și exportă a trebuită să o plă- 
timă în aură. Etă causa adevărată a crisei de care su- 
ferimă.

E certă însă că situațiunea acesta nu va dura multă. 
Se așteptă în adevără cu nerăbdare strângerea de pe 
câmpă a nouei recolte care nu se anunță atâtă de rea 
pe câtă se pretinde; odată ce grânele voră fi înmaga
zinate și trimise în porturi, exportațiunea va reîncepe 
și aurulă nu va întârdia d’a fi mai abondentă, cu atâtă 
mai multă că și creditele funciare care facă acumă plata 
cuponului pună sume însemnate de aură în piețe. In 
curândă dar sperămă a vedea agiulă redusă la nisce 
limite mai raționale; începutulă e deja făcută căci a- 
giulă a căzută la 5°/0 și se oferea asâră cu 4.75 pentru 
finele lunei.

Cei impacienți însă găsescă și aci locă de a face 
imputări Băncei naționale că nu ia măsuri d’a aduce 
aură pe piață și a face să scadă machinalmente agiulă. 
Nu credemă că imputarea e fondată.

Aurulă s’ar pulâ procură de Bancă în dâue mo
duri: prin cumpărarea de devise asupra străinătății și 
prin contractare de împrumuturi în străinătate plătibile 
într’ună termenă cândă agiulă ar fi mai mică; primulă 
mijlocă însă ar necesită o nouă emisiune de bilete, căci 
Banca nu are aură, și celă de alu doilea ar fi în con
tradicție cu statutele, cari nu o autorisă de a contractă 
împrumuturi. Băncile particulare singure suntă în mă
sură de a face acăsta, și ar pute ușoră și mai multă de 
câtă ori cine, să contribue la aducerea unei cantități de 
aură, care ar ușurâ piața.

Afacerile în cursulă săptămânel au fostă aprâpe 
nule, sub influența lipsei aurului, și cursurile suntă tâte 
în scădere.

Bibliografii.
A apărută în editura tipografiei >Conduratu« din 

Giurgiu >Catehismulă agricultorului,» cuprin- 
Zândă: noțiuni de agricultură, grădinăriă, pomicultură 
și silvicultură (cu 43 figuri intercalate în tecstă), lucrată 
după Michel Gref! de d-lă N. Drocă Barciană. — 
Recomandămă acâstă scriere învățătoriloră noștri rurali 
și peste totă agricultoriloră noștri.

*
Partea II din semestrulă I ală »Buletinuluic socie

tății geografice române pe a. 1884 cuprinde: O oonfe- 
rință asupra meteorologiei practice și formarea Marte- 
loră synoptice pentru prevederea timpului, de d-lă St, 
Hepites. — Notiță istorică despre Țiganii din Moldova și 
Muntenia, scrisă franțuzesce și publicată mai întâiu în 
broșură la 1854 de Alfredă Paissonier. O notiță asupra 
Țiganiloră, de G. I. Lahovari. — Premiulă .Generală 
George Mânu.» — Materiile sunt interesante.

*
A apărută .Raportulă» comitetului societății pentru 

cultura și literatura română în Bucovina pe anii 1882 și 
1883. Vede-sâ din elă, că în loculă răposatului Br. G. 
Hurmuzachi s’a alesă președinte ală societății Br. V. 
Slyrcea, că comitetulă a edată o vreme tâia .Aurora 
Română» și »Calendarulă» pe 1882—83, că să ocupă 
acumă cu clădirea unui edificiu propriu ală societății, că 
s’au mai creată și i s’au încredințată ei încă două fun- 
dațiunl dela d. Secreteană, în sfîrșită, că în tomna anu
lui trecută au arangiată ună ciclu de prelegeri publice 
poporale. Numărulă membriloră ordinari a fostă 146 la 
sfîrșitulă anului trecută. Biblioteca societății constă din. 
2357 de opuri, 77 fie fâsciâre, câte-va tablouri și mape, 
fondurile societății s’au administrată și folosită conformă 
destinațiunei loră. Comitetulă nu pâte să nu să plân
gă însă de »mijlâcele și înprejurarile puțină încurăjă- 
tore» între care să vede silită, să-șl desvolteze acti
vitatea sa. Se cade a să da mai multă sprijină unei 
societăți, ală cărei scopă este cultivarea nemului nostru 
într’o țera întrâgă, indiferentismulă nu trebue lăsată să 
se așeZe pe inima nostră, bine știindu că elă ucide 
simțirile ei și stînge viața! — B.

Adunarea generală a »Societății pentru cultura și 
literatnra română în Bucovina» să va ținea anulă acesta 
în Cernăuți în 25 luniu st. v. sub președința d-lui Br. 
Victoră Styrcea.

Programulă adunării va fi: 1) Raportulă Comitetu
lui despre lucrările sale în anulă 1882 și 1883; 2) Ra
portulă Revisoriloră despre cercetarea socoteleloră anului 
1882 și 1883; 3) Raportulă Comitetului privitoriu la 
modificarea statuteloră; 4) încuviințarea budgetului Soci
etății pe anii 1884 și 1885; 5) Discursuri și propuneri 
privitâre la interesele Societeții; 6) Alegerea vicepreșe
dintelui Societății și a unsprăZece membrii ai Comitetului; 
7) Alegerea Comisiunii de trei membrii spre cercetarea 
socoteleloră anului 1884 și 1885.

Editoră: Iacobă Mureșiauu.

Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.



Cursulâ la bursa de Vlena
/

Rentă de aură ungară60/, 122.55 
Rentă de aură 4°/<> • ■ • 91.05 
Rentă de hârtiă 5’/, . . 88.— 
împrumutul^ căiloră ferate

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

loră ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.40

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 118.50

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 102.— 

Bonuri rurale ungare . . 101.70 
Bonuri cu cl. de sortare 101.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt...............................101.50
Bonuri cu cl. de sortarel01.50 
Bonuri rurale transilvane 101.75

din 28 Iunie st. n. 1884.
Bonuri croato-slavone . .101.— 
Despăgubire p. dijma de 

vină ung.............................98.60
IinprumutulQ cu premiu

ung.....................................114.50
Losunle pentru regularea

Tisei și Segedinului . 114.60 
Renta de hărtiă austriacă 70.05 
Renta de arg. austr. . . 81.20
Renta de aurii austr. . . 102.J 5 
Losurile din 1860 . . .135.—
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  857.—
Act. băncel de credită ung. 297.30 
Act. băncel de credită austr. 297.75 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.77
Napoleon-d’orI................ 9.69
Mărci 100 împ. germ. . . 59.60 
Londra 10 Livi'es sterlinge 121.85

Bursa <le Bucure* ci.

Cota oficială deia 14 Iunie st. v. 1884.

Renta română (5°/0). ■ • • Cump. 93 vând. 943/i
Renta rom. amort. (5°/o) • • » 937, 94

* convert. (6°/0) • • » 90i/2 9 97’/.
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . > 33 9 33 7a
Credit fonc. rural (7°/0) . . 105s/4 9 1061/.

> H „ (5°/o) • • 92^ H 93Va
» urban(7°/0) . . » 104 > 105
* » . (6%) • • 1007* » 101
> > (5%) • • 89J/4 > 91 Vi

Banca națională a României > 1395. » 1435
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . » 330. » 338

> Națională . . » 235. > 2397a
Aură 5»/o- > 5-7b
Bancnote austriace contra aură > 2.07. » 2.09

Cursulil pieței Brașovfl 
din 30 Iunie st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.25 Vând.9.267a
Argint românesc................. . > 9.20 » 9.25
Napoleon-d’orI..................... . » 9.66 » 9.f8
Lire turcescl......................... . » 10.90 » 10.98
Imperiali............................. . » 9.90 > 9.96
Galbeni................................. . » 5.63 » 5.67
Scrisurile fonc. »Albina* . . . > 100.50 > 101.50
Discontulă » . . . 7—10 % pe ană.

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

Wa ■cirtri si iiiserliumlorii
în „Gazeta Transilvaniei.^

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

Pentru repețirl se acârdă următorele rabate:
Pentru repețirî de 3— 4 ori a • • . 10°|„

5__ Qyy yy yy M ° yy • • • • 15°|o
q_ ] 1

V V V - x A ff • • • . 20°|0
V » yy 1^ W • • • . 30°|0
yy yy yy 1^ ^0 „ • • • • 40°|0

Dela 20 de repețirl în susti . • • • . 5O°|o
Pentru anunciurî ce se publică pe mai multe luni

se facil învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai
sustt

BrașovU 1|13 Maiu 1884.

CrâsniculA Zevedeiu Cădelniță
3

în sinodulH archidiecesanu din strada Măcelarilor ii.

Nr, 6971/884. 1__3Coneursu!
Spre ocuparea postului de adjunctă economică, îm

preunată cu unu salariu anualu de 700 fl. și 100 fl. 
bani de cuartirti, precum spre ocuparea eventualului postu 
vacantă de comisariu de polițiă seu subnotaru magistra- 
tualti, împreunată c’unu salariu anuală de 400 fl., — se 
escrie prin acesta concursă.

Competenții pentru unulă din aceste posturi au se 
documenteze, cumcă în decursulă unui cursă de înveță- 
mentă de 4 ani și-au absolvată studiile juridice; că au 
depusă celă puțină esamenulă de stată politică și că nu 
au trecută peste etatea de 40 ani.

Petițiunile respective au a se așterne prevăzute cn 
documentele arătate celă multă până în 11 Iulie a. c. 
după ametjl la 5 ore subscrisului magistrată.

Brașovă 25 Iunie 1884.
__  Magistratulu orășănescu.

Celu mai bunu
„Caliculu“ din 1 Augustă a. c. va tracta eschisivu despre experințele 

crâsnicului Zevedeiu Cădelniță, câștigate în sinodală archidiecesană gr. or. 
din Sibiu și va fi îndoită mai mare, decâtă numerii ordinari.

Abonenții „ Caliculuit! voru primi acestă numără extraordinariu 
în condițiunile abonamentului anuală seu semestrală. Deschidemă însă 
pentru acestă numără, redigiatu de Urzică ScaDdaiografeseu, unu abona- 
mentă specială, cu prețulă de 30 cr. său 70 bani și destinăm ă întregă 
venitulă curată, în părți egale pentru:

I. Societatea „Concordia“ din Blajă;
ii. Premii în favorulă „Choruriloră plugariloră români din Ungaria 

și Banată."
Abonamentele la acestă numeră extraordinară la „Caliculă“ 

face la orl-care librăriă din țără și străinătate seu dea-dreptulu 
până în 8 Augustă st. d.

Totodată deschidemă ună nou abonamentă la „Caliculă“

se potu 
la noi,

Gașcavalu de Azuga
și

(B r â n z ă bună
se găsesce de vendare la D-nu Mateiu Mocanu 
la AZUGA (România) cit prețuri forte mode

rate. Comandele se se facă directu.

1—3
pe ală 

doilea semestru 1884, cu 1 fl. 50 cr. său 3.50 franci. Esemplare com
plete dela începutulă anului costă 3 fl. său 7 franci.

anulă 1883 mai posedemă 24 esemplare complete ă 1 fl. 
3’50 franci.
ce voiți a rîde, prenumerați „Caliculti" și care nu va rîde, ace- 
de sapă și lopată.

Colectanții de abonamente primescă ună rabată de 10°/0. 
Administrațiunea ,,Calicului.“

S/S/S/S/ SX^X ^X>X^X^X^X ^X ^X^X ^X^X^X^X ^X"

Din
50 cr. său

Cei 
la-i maturii

(Ananciu.
Cută, la curtea seminarială, se află de văndare 
anume treizeci de unu ană, ără ‘cincizeci de

La subscrisulă în
80 de rîmătorl (porci) și 
câte doi și trei ani.

Doritorii de a cumpără să se arate în persănă. — Posta ultimă Sas- 
Sebeșă.

Cută 27 Iuniu 1884. Theodoru Colbașă.
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Firma Muntean A Mincovicî recomăndă on.
publică băcănia din „Tărgulu Flosului“ și filiala loră din J 
„Strada Teatrului/* fiindă bine asortate cu totă telulă de p 
articole de coloniale, delicatese de vinuri străine și indigene, y . 
precum și cu totă felulă de ape minerale. Tot deodată J ( 
aduce la cunoscința on. publică, că cu începerea seso- yj 
nului de băi (3/15 Iunie) a. c. va deschide ărăși o Filială y 
la Băile din TușnadU (totă în vechiulă locală în casele 
D-lui Kanapassek).

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

BĂCĂNIA

BBAȘOVtl, TUȘNABt’.

Tipografia Alexi Brașovă
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